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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 26 DE 
GENER DE 2017 

 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter 
personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de 
dades. 
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20.32 hores 
Hora que acaba: 21.45 hores 
Lloc: Sala de Plens 
 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primer tinent d’alcalde: Pere Xirau Espàrrech 
Segon tinent d’alcalde: Lluís Llovet i Bayer 
Tercera tinent d’alcalde: Raquel Serra Lerga 
Quarta tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Cinquè tinent d’alcalde: Josep Maria Masvidal Serra 
Coia Tenas i Martínez 
M. Assumpta Revoltós Vaquer 
Quirze Planet Rovira 
M. Àngels Isart Falceto 
Jesús Marín i Hernàndez 
Laureà Gregori Fraxedas 
Àngel López Solà 
Esther Agulló Renau 
Cristina Soler Vílchez 
Marc Jiménez Torres 
 

EXCUSA L’ASSISTÈNCIA 
 
Josep Antoni Romero Carbonell 

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

 
Núria Mompel i Tusell, secretària municipal. També hi assisteix el senyor Lluís Viñas 
Peitabí, interventor municipal. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de les actes de la sessions del Ple municipal de data 
22.12.16 i 29.12.16 

2) Donar compte del canvi de nom del grup municipal de CiU a PDeCAT 
3) Aprovació actualització inventari de béns i drets a 31 de desembre de 2015 
4) Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de preus públics 



 

2 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 
a/e:  canetmar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

5) Propostes per via d’urgència 
6) Moció presentada pels grups municipals d’ERC, PDeCAT, Canetencs 

Independents, PP, Som Canet, PSC i la CUP sobre la mobilitat al Maresme 
7) Moció presentada pels grups municipals d’ERC, PDeCAT, Canetencs 

Independents, Som Canet i PSC per adherir-se al projecte “No puc esperar!” 
8) Moció presentada pels grups municipals d’ERC, PDeCAT, Canetencs 

Independents, Som Canet, PSC i la CUP sobre el món local amb la campanya 
Casa nostra és casa vostra 

9) Moció presentada pels grups municipals d’ERC, PDeCAT, Canetencs 
Independents, Som Canet i el PSC de suport al Pacte nacional per a una 
societat digital a Catalunya 

10) Moció presentada pels grups municipals d’ERC, PDeCAT, Canetencs 
Independents i Som Canet referent als beneficis fiscals en l’IBI de les 
autopistes de peatge 

11) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
La senyora alcaldessa obre la sessió del Ple donant la benvinguda als regidors i les 
regidores presents, al públic que els acompanya i als radiooients que els senten per 
l’emissora municipal, gràcies als tècnics d’aquest organisme. També excusa 
l’assistència del senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, 
el qual, per motius laborals no ha pogut assistir a la sessió d’avui i passa al primer 
punt de l’ordre del dia.  
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS DEL PLE 
MUNICIPAL DE DATA 22.12.2016 I 29.12.2016 
 
La senyora alcaldessa explica que hauran de començar la sessió amb la votació de 
la introducció d’un punt per urgència, que és l’aprovació de l’acta del Ple municipal 
de la sessió del 24 de novembre de 2016, la qual per error no es va incloure a 
l’ordre del dia. Per tant, passa a la votació de la urgència, la qual s’aprova per 
unanimitat dels setze membres presents dels disset que integren el nombre de dret 
del Ple municipal. A continuació, doncs, es passa a la votació de l’aprovació 
d’aquesta acta, la qual s’aprova per unanimitat dels setze membres presents dels 
disset que integren el nombre de dret del Ple municipal. 
 
A continuació, la senyora alcaldessa pregunta si hi ha alguna observació a fer a les 
actes del Ple municipal de data 22.12.2016 i 29.12.2016. 
 
Pel que fa a l’acta de data 22.12.2016 cap regidor en fa i s’aprova per unanimitat 
dels setze membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal. 
 
Pel que fa a l’acta de data 29.12.2016, el senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor 
del grup municipal del PDeCAT, explica que ha observat que continua havent-hi un 
error en l’informe de l’interventor a l’aprovació provisional del pressupost municipal 
per a l’any 2017, tal i com ja va manifestar en la sessió d’aquell Ple. 
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L’interventor municipal, el senyor Lluís Viñas Peitabí, explica que, certament, a la 
sessió extraordinària de data 29 de desembre es va detectar un error en l’informe 
de l’interventor. L’acta i el certificat recullen l’esmena d’aquests errors, excepte en 
els antecedents de la proposta pròpiament dita, en l’informe de l’interventor. 
Comenta que no afecta el contingut de la proposta, ja que és un error de 
transcripció i no pas de contingut. 
 
La secretària municipal, la senyora Núria Mompel Tusell, explica que en aquest cas 
es pot votar l’acta rectificada en aquests termes. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, 
pregunta si la rectificació ja s’ha dut a terme o no. 
 
La senyora secretària explica que en aquesta sessió es recullen les rectificacions a 
fer i es votaria l’aprovació de l’acta amb aquestes esmenes recollides avui mateix. 
 
Així, doncs, l’acta de data 29 de desembre de 2016 queda aprovada per unanimitat 
dels setze membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal amb les esmenes següents: 
 
A la pàgina 13, al quadre titulat ESTAT DE DESPESES, on diu: 
 

2. Béns corrents i serveis 4.887.084,81 61.089,00   4.949.173,81 

 
Ha de dir: 
 

2. Béns corrents i serveis 4.887.084,81 61.089,00   4.948.173,81 

 
A la mateixa pàgina, al mateix quadre, on diu: 
 

TOTAL 13.375.333,74 141.486,00 -127.306,00 13.383.513,74 

 
Ha de dir: 
 

TOTAL 13.375.333,74 134.486,00 -127.306,00 13.382.513,74 

 
2.- DONAR COMPTE DEL CANVI DE NOM DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU A 
PDeCAT 
 
Atès que, de conformitat al que disposa l’art. 50 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, i un cop constituït aquest Ajuntament, en sessió extraordinària del Ple 
municipal de data 13 de juny de 2015, calia deixar constància de la nova 
configuració dels diferents grups polítics municipals, que haurien de conformar el 
Ple municipal. 
 
Atès que els disset regidors d’aquesta corporació, que van prendre possessió dels 
seus càrrecs el dia 13 de juny de 2015, van presentar una declaració signada 
expressant el Grup Polític al qual desitjaven adscriure’s. 
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Atès que es va donar compte al Ple, a efectes purament informatius, que com a 
conseqüència de les declaracions efectuades pels disset regidors de la corporació, 
en compliment de l’art. 9 del Reglament orgànic municipal, en concordança amb 
allò establert a l’art. 50 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, dels grups polítics 
municipals que es van constituir en aquest Ajuntament pel present mandat, entre 
els quals hi figurava el de Convergència i Unió integrat pels membres següents: 
 

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU) 
 
Membres: 
 
Sr. Jesús Marín i Hernàndez 
Sr. Laureà Gregori i Fraxedas 
Sr. Àngel López i Solà 
Sra. Esther Agulló Renau 
 
Portaveu: 
 
Titular: Sr. Jesús Marín i Hernàndez 
Suplent: Sr. Laureà Gregori Fraxedas 
 
Atès que en el mes de juliol de 2015, la formació política Convergència Democràtica 
de Catalunya va declarar de forma explícita la voluntat de dissoldre la Federació de 
Convergència i Unió, la qual es troba en fase de liquidació. 
 
Atès que en data 8 de juliol de 2016, Convergència Democràtica de Catalunya va 
aprovar un acord de transitorietat a través del qual l’acció política de CDC la 
desenvoluparia la nova força política, el Partit Demòcrata Europeu Català, PDeCAT. 
 
Vista la instància de data 17 de gener de 2017, amb número de registre d’entrada 
318/2017, mitjançant la qual els quatre membres del grup municipal de CiU 
sol·liciten modificar la denominació del grup municipal CiU i es passi denominar 
grup municipal del PDeCAT. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 19 de gener de 
2017, prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement 
a la incorporació d’aquesta proposta a l’ordre del dia del Ple, en tractar-se d’una 
donació de compte. 
 
És per això que, en compliment de l’art. 9 del Reglament orgànic municipal, en 
concordança amb allò establert a l’art. 50 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya: 
 
ÚNIC.- El Ple municipal es dóna per assabentat de la voluntat del grup municipal 
de CiU de modificar la denominació del seu grup i passar a dir-se grup municipal del 
PDeCAT, el qual quedaria conformat de la manera següent: 
  



 

5 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 
a/e:  canetmar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU DE CATALUNYA (PDeCAT) 

 
Membres: 
 
Sr. Jesús Marín i Hernàndez 
Sr. Laureà Gregori i Fraxedas 
Sr. Àngel López i Solà 
Sra. Esther Agulló Renau 
 
Portaveu: 
 
Titular: Sr. Jesús Marín i Hernàndez 
Suplent: Sr. Laureà Gregori Fraxedas 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, explica 
que la federació de CiU ja no existeix i aquest és el motiu principal pel qual el seu 
grup municipal ha fet aquest canvi de denominació, ja que CiU ja no és una entitat 
ni política ni jurídica. 
 
3.- APROVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS I DRETS A 
31 DE DESEMBRE DE 2015 
     
Atès que la corporació està obligada a practicar actualitzacions i rectificacions de 
l’Inventari Municipal de Béns, per tal de recollir i valorar, dins dels períodes 
indicats, els béns i drets que permetin conèixer l’estat actual i real del seu 
patrimoni. 
 
Vist la documentació pertinent corresponent a la rectificació de l’inventari general 
de béns de l’Ajuntament referida a la data 31 de desembre de 2015. 
 
D'acord amb l’article 222.2 de Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, cal procedir 
anualment a l’aprovació de la rectificació de l’inventari general de béns, que 
correspon al Ple municipal d’acord amb l’apartat 3 del mateix precepte. 
 
Vistos els articles 222 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMC); articles 
100 a 118 del Reglament del patrimoni els ens locals de Catalunya, aprovat per 
Decret 336/1988, de 17 d’octubre (RPEL); article 86 del Text refós de règim local, 
aprovat per RDL 781/1986, de 18 d’abril (TRRL); articles 32 a 35 de la Llei 
33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les Administracions Públiques (LPAP) 
i els articles 17 a 35 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprovat 
per RD 1372/1986, de 13 de juny (RBEL) i, respecte de l’inventari dels organismes 
autònoms, l’article 204.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS). 
 
Vist l’informe emès, en data 16 de gener de 2017, per la Secretària de la 
Corporació, el qual es transcriu a continuació: 
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“Informe núm. 1/2017, de la Secretaria General en relació a la rectificació 
anual de l’inventari de béns i drets de l’Ajuntament de Canet de Mar.  
 
NÚRIA MOMPEL I TUSELL, Secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar, Barcelona, 
d'acord amb l'ordenat per l'Alcaldia, i en compliment del que es disposa en l'article 
3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, emeto el següent: 
 

INFORME 
 
PRIMER.- D'acord amb l’article 222.2 de Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, cal 
procedir anualment a l’aprovació de la rectificació de l’inventari general de béns, que 
correspon al Ple municipal d’acord amb l’apartat 3 del mateix precepte. 
 
SEGON.- La legislació aplicable en el procediment és la següent: 
 
Article 222 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMC); articles 100 a 118 del Reglament 
del patrimoni els ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 336/1988, de 17 
d’octubre (RPEL); article 86 del Text refós de règim local, aprovat per RDL 781/1986, 
de 18 d’abril (TRRL); articles 32 a 35 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del 
patrimoni de les Administracions Públiques (LPAP) i els articles 17 a 35 del Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales, aprovat per RD 1372/1986, de 13 de juny (RBEL) 
i, respecte de l’inventari dels organismes autònoms, l’article 204.2 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de 
juny (ROAS). 
 
TERCER.- És objecte del present informe el donar compliment a allò disposat per 
l’Alcaldessa, en el sentit de preparar la documentació pertinent per a elevar al Ple 
municipal l’aprovació de la rectificació de l’inventari general de béns referit a la data 
31 de desembre de 2015. 
 
En primer lloc, s’adjunta com a Annex I a aquest informe una relació valorada de les 
altes, baixes i modificacions dels diferents elements de l’inventari des de l’aprovació de 
la rectificació referida a l’exercici 2015 (entre 1 de gener i 31 de desembre). 
 
L’esmentat inventari s’ha confegit d’acord amb les prescripcions dels articles 106 a 118 
del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 
d’octubre. Cal fer constar que l’esmentat inventari incorpora el corresponent a 
l’organisme autònom Ràdio Canet, en tant que ens dependent de l’Ajuntament. 
 
L’esmentat inventari s’ha de sotmetre al Ple municipal per a la seva aprovació, doncs 
n’és l’òrgan competent d’acord amb l’article 222.3 de Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 
Un cop aprovada la rectificació de l’inventari pel Ple, caldrà remetre’n una còpia al 
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i 
una altra a la Subdelegació del Govern. 
 
No obstant, l’Alcaldessa resoldrà el que estimi més adient.” 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 19 de gener de 
2017, prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement 
aquesta proposta. 
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Així, doncs, s’acorda per unanimitat dels setze membres presents dels disset que 
integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Aprovar l’actualització de l’inventari de béns i drets d’aquest Ajuntament 
referida a 31 de desembre de 2015, que incorpora com annex l’inventari dels béns 
propis de l’Organisme Autònom Ràdio Canet, el qual queda fixat en 38.977.181,10 
€ de la següent manera: 
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0400-Ajuntament de Canet de Mar 
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SEGON.- Remetre una còpia de la rectificació de l’inventari anteriorment aprovada, 
autoritzada per la secretària de la corporació i amb el vistiplau de l’alcaldessa, al 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del 
Govern.  
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que 
amb aquest assumpte es compleix amb el que estableix l’article 103 del Reglament 
de patrimoni dels ens locals de Catalunya, on diu que l’inventari general s’ha de 
verificar anualment i s’han de reflectir les incidències de tota mena dels béns i drets 
durant aquest període. Així, doncs, en aquest punt es fa una relació i es 
comptabilitza els actius o béns immobilitzats, els solars, els immobles, els vehicles, 
maquinària diversa, etcètera. 
 
4.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE DIVERSES 
ORDENANCES FISCALS REGULADORES DE TRIBUTS I PREUS PÚBLICS. 
 
EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores 
dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del 
text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
Quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir 
la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs 
locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, 
i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que 
les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim 
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la 
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, 
una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Per la seva banda, els articles 41 a 47 del TRLHL regulen l’objecte, quantificació i 
procediment d’aprovació dels preus públics per la prestació de serveis o la 
realització d’activitats de competència local en les quals no concorrin cap de les 
circumstàncies de l’article 20.1.B del TRLHL. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals,  
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 
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l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost 
previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 
24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vist que en relació a les propostes d’establiment o modificació de preus públics per 
la prestació de serveis es compleix allò previst en l’article 44 del TRLHL quant a la 
quantia dels preus públics. 
 
Vist l’informe emès, en data 16 de gener de 2017, per l’Interventor i la Secretària 
de la Corporació, que es transcriu a continuació: 
 

“En Lluís Viñas Peitabí, interventor, i Núria Mompel i Tusell, Secretària de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, en virtut d’allò previst en l’article 179.1.a) del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, emeten el següent: 

 
INFORME NÚM. 001/2017 

 
Assumpte: Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’ICIO i de 
l’ordenança general reguladora de preus públics’ 
 
I.-. RELACIÓ DE FETS 
 
S’ha rebut per al seu informe, la proposta d’acord de Ple d’aprovació de 
modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’ICIO i de l’ordenança general 
reguladora de preus públics. 
 
II.- FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- La normativa aplicable a l’expedient ve definida per: 
 Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial 

Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.  
 Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i els reglaments que 

la desenvolupen.  
 Llei 8/1989, de 13 de abril, de Taxes i Preus Públics. 
 
Segon.- D’acord amb l’art. 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local (LBRL), les entitats locals tenen autonomia per 
establir i exigir tributs d’acord amb el que estableix la legislació de l’Estat 
reguladora de les hisendes locals. 
 
La potestat reglamentària de les entitats locals en matèria tributària s’exercirà 
a través d’ordenances fiscals reguladores dels seus tributs propis. 
 
Tercer.- El Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, regula en els articles 15 i 
següents el procediment per a la imposició i ordenació dels tributs propis i de 
les ordenances fiscals que els regulen. 
 
Quart.- D’acord amb l’art. 16.1 del TRLRHL, les ordenances fiscals relatives 
als tributs no regulats en l’art. 59.1 han de contenir com a mínim: 
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a) Determinació del fet imposable, subjecte passiu, responsables, 
exempcions, reduccions i bonificacions, base imposable i liquidable, tipus de 
gravamen o quota tributària, període impositiu i meritament. 
b) Règims de declaració i d’ingrés. 
c) Dates de l’ aprovació i de l’inici de l’aplicació. 
 
Cinquè.- D’acord amb l’art. 16.2, les ordenances fiscals relatives als tributs a 
què fa referència l’art. 59.1 contindran, a més a més, dels elements 
necessaris per a la determinació de les quotes tributàries, les dates de 
l’aprovació i de l’inici de l’aplicació. 
 
Sisè.- Segons allò establert a l’art. 24.2 TRLRHL, l’import de les taxes que 
s’estableixin o es modifiquin no podran excedir, en el seu conjunt, del cost 
real o previsible del servei o activitat de què es tracti o, en el seu defecte, del 
valor de la prestació rebuda. Aspecte aquest que hauria de quedar acreditat 
en l’expedient. 
 
Setè.- El procediment per a l’aprovació, modificació o derogació de les 
ordenances fiscals reguladores de tributs locals és el regulat en l’art. 17 del 
TRLRHL: 
 
a) Acord d’aprovació provisional adoptat pel ple de la corporació amb el 
quòrum de majoria simple. 
b) Exposició al públic durant 30 dies hàbils, com a mínim, en el butlletí oficial 
de la província, dins els quals els interessats podran examinar l’expedient i 
presentar reclamacions, si s’escau. 
c) Finalitzat el termini d’exposició pública, si s’han presentat reclamacions es 
resoldran, i l’entitat acordarà l’aprovació definitiva, si escau, de les 
ordenances fiscals. Si no s’han presentat reclamacions, s’entendrà 
definitivament adoptat l’acord, fins llavors provisional, sense necessitat de cap 
nou acord plenari. 
d) Els acords definitius o els provisionals elevats a definitius i el text íntegre 
de les ordenances o de les seves modificacions han de ser publicats en el 
BOP, moment en el qual entraran en vigor. 
e) Contra l'aprovació definitiva de l'ordenança o de les modificacions es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a partir 
de la seva publicació en el BOP. 
 
Vuitè.- Quant als preus públics, l’article 41 del TRLHL faculta als ens locals per 
establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de 
competència quan no concorrin cap de les circumstàncies de l’article 20.1.B 
del mateix cos legal -els supòsits de fet per l’exigència de taxes per prestació 
de serveis o realització d’activitats administratives-, sense que en cap cas es 
puguin exigir per serveis inclosos en els supòsits de no subjecció de les taxes 
(article 42). 
 
Novè.- L’article 44 del TRLHL estableix que l’import dels preus públics haurà 
de cobrir com a mínim el cost del servei o activitat, si bé s’admet que, quan 
concorrin circumstàncies socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que 
així ho aconsellin es podran fixar imports inferiors a aquest límit.  
 
Per la seva banda, l’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i 
preus públics estableix que els acords de creació o modificació d’aquestes 
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contraprestacions pecuniàries s’hauran d’acompanyar d’una memòria 
econòmico-financera justificativa de l’import i el grau de cobertura de cost. 
 
Desè.- L’article 47 del TRLHL únicament fa referència a la competència del Ple 
per l’establiment o modificació dels preus públics, sense perjudici de la 
facultat de delegació en la Junta de Govern, d’acord amb l’article 23.2.b de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local. 
 
III.-CONSIDERACIONS 
 
Primera.- En l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres, es proposa la modificació de l’article 6è, 
Beneficis fiscals potestatius, per tal de desenvolupar la bonificació prevista en 
l’article 103, apartat 2n, lletra a) del TRLHL, i concretar, al igual que ja s’havia 
fet anteriorment amb les circumstàncies de foment de l’ocupació, en quins 
supòsits es presumirà que concorren circumstàncies «socials i culturals i 
històric artístiques» que mereixen la declaració d’especial interès públic o 
utilitat municipal per part del Ple, així com els percentatges de bonificació que 
s’aplicaran en cada cas. 
 
Sobre aquest extrem, la proposta respecta els límits materials i quantitatius 
previstos en la Llei, i per bé que el legislador va optar per una regulació 
oberta de les circumstàncies que mereixen la declaració d’especial interès 
públic o utilitat municipal als efectes d’aplicació del benefici fiscal, a criteri 
dels funcionaris sotasignats la delimitació d’aquests supòsits contribueix a 
millorar la seguretat jurídica en la relació entre subjecte passiu i administració 
tributària. 
 
Segona.- La proposta de modificació de l’articulat de l’ordenança general 
reguladora de preus públics és adequada a la regulació continguda en els 
articles 41 a 47 del TRLHL, i millora la sistemàtica del text, a més de depurar 
les referències als supòsits d’aprofitament especial del domini públic pròpies 
de la regulació anterior a la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del 
règim legal de les Taxes estatals i locals i de reordenació de les prestacions 
patrimonials de caràcter públic, motivada per les sentències del Tribunal 
Constitucional 185/1995, de 14 de desembre, i 233/1999, de 16 de 
desembre. 
 
Des del punt de vista dels canvis materials, la proposta d’acord contempla 
l’establiment d’un nou preu per l‘activitat cultural de sortides al teatre. 
D’acord amb l’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i preus 
públics, en l’expedient consta memòria econòmica subscrita per la tècnica de 
cultura, en el qual es justifica l’import del preu pública i es posa de manifest 
el grau de cobertura del cost de realització de l’activitat corresponent.  
 
IV.-CONCLUSIONS 
 
Per tot el que s’ha exposat, i a criteri dels funcionaris signants, aquest és el 
procediment legal que caldria seguir la modificació de les ordenances fiscals.” 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 23 de març de 
2017, prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement 
aquesta proposta. 
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Així, doncs, el Ple municipal acorda per quinze vots a favor dels regidors Blanca 
Arbell Brugarola, Pere Xirau Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel Serra Lerga, 
Sílvia Tamayo Mata, Josep M. Masvidal Serra, Coia Tenas Martínez, M. Àngels Isart 
Falceto, Assumpta Revoltós Vaquer, Quirze Planet Rovira, Jesús Marín i Hernàndez, 
Laureà Gregori Fraxedas, Àngel López Solà, Esther Agulló Renau i Marc Jiménez 
Torres, i una abstenció de la regidora Cristina Soler Vílchez: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals que a 
continuació es relaciona, amb el detall de l’Annex 1 d’aquests acords. 

 
Núm.05 Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres 
 Ordenança general reguladora dels preus públics 

 
 
SEGON.- Establir els preus públics que a continuació es relacionen, i aprovar les 
Ordenances fiscals reguladores de les mateixes: 
 

Ordenança 
general 
reguladora 
de preus 
públics 

Preu públic per sortides al teatre, amb les següents tarifes: 
-Tarifa A 50,00 € 
-Tarifa B 34,00 € 
-Tarifa C 32,00 € 
-Tarifa D 27,00 € 

 
TERCER.- Aprovar provisionalment el text refós de les ordenances fiscals 
modificades, segons es conté en l’Annex 2 d’aquests acords. 
 
QUART.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació 
d’Ordenances fiscals, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en 
el Butlletí Oficial de la Província. 
 
CINQUÈ.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades 
de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que 
estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se 
presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 

ANNEX I.- MODIFICACIONS PROPOSADES 
 
Modificacions de l’Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres 
 
Es modifica l’article 6è, que queden redactats de la següent manera: 

 
Article 6è.- Beneficis fiscals de concessió potestativa 
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1.- Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial 
interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, 
històric artístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquin, podran gaudir 
d’una bonificació de fins el 95% en la quota de l’impost. En particular, podran 
ésser declarats d’especial interès o utilitat municipal els següents actes subjectes 
a l’impost: 
 
A) Per circumstàncies de foment de l’ocupació, els destinats a 

l’establiment, adequació, millora o modernització de béns immobles afectes a 
activitats econòmiques, amb els següents percentatges de bonificació: 

 
- Bonificació del 50% quan es tracti d’obres amb superfície fins a 1.000 m2 
- Bonificació del 35% quan es tracti d’obres amb superfície entre 1.001 i 

3.000 m2 
- Bonificació del 25% quan es tracti d’obres amb superfície de més de 3.000 

m2 
 
B) Per circumstàncies culturals i històric artístiques, els destinats a la 

conservació i protecció dels elements inclosos en el Catàleg de 
patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric i artístic de 
Canet de Mar: 

 
- Bonificació del 95% quan es tracti d’edificis catalogats com Béns 

culturals d’interès nacional (BCIN) 
- Bonificació del 50% quan es tracti d’edificis catalogats com a Béns 

Culturals d’interès local (BCIL), béns amb protecció urbanística 
ambiental (BPUA), béns amb protecció urbanística específica (BPUE) 

 
En aquells casos en què la protecció abasti només alguns elements 
de l’immoble, la bonificació s’aplicarà sobre la part de pressupost de 
l’obra que correspongui. 
 

C) Per circumstàncies socials, els destinats afectes a equipaments de 
titularitat pública, una bonificació del 95% 

 
La sol·licitud de bonificació es presentarà en els terminis i condicions establerts 
en l’apartat 3r d’aquest article. 
 
No podran beneficiar-se de la bonificació aquells subjectes passius de l’impost 
que incorrin en qualsevol de les circumstàncies següents: 
 
- No estiguin al corrent en el pagament de tributs i altres ingressos de dret 

públic municipals 
- Els que iniciaren les obres, construccions i instal•lacions sense gaudir de la 

corresponent llicència, sense perjudici del que pugui dictar el Ple de la 
Corporació. 

 
La proposta d’atorgament haurà de ser informada, en tot cas, pels serveis 
tècnics municipals, i en el supòsit de la lletra A) de l’apartat 1r, també per 
l’àrea de Promoció Econòmica. 
 
La declaració d’especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de la 
Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable 
de la majoria simple dels seus membres. 
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Les bonificacions establertes en aquest apartat no són acumulables. Quan les 
construccions, instal·lacions o obres fossin susceptibles de ser incloses en més 
d’un supòsit i l’interessat no hagués manifestat cap opció per un o un altre, 
s’aplicarà aquell al qual correspongui la bonificació d’import superior. 
 
2.- Gaudiran d’una bonificació equivalent al 90 per cent de la quota de l’impost 
el cost de les construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions 
d’accés i habitabilitat dels discapacitats. 
 
La bonificació prevista en aquest paràgraf s’aplicarà a la quota resultant 
d’aplicar, si s’escau, les bonificacions a que es refereixen els paràgrafs anteriors. 
 
3.-Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats als apartats 
anteriors s’han de presentar juntament amb l’autoliquidació regulada a l’apartat 
1 de l’article 9è d’aquesta ordenança i hauran d’anar acompanyades de la 
documentació acreditativa. 
 
En el cas de les bonificacions de l’apartat 1r, lletra A), d’aquest article, aquesta 
documentació inclourà: 
 
-La memòria tècnica on quedi reflectida la instal•lació proposada. 
-El cost de les inversions realitzades. 
-Documentació acreditativa de l’activitat econòmica a la qual està subjecte 
l’immoble sobre el que es realitzarà l’obra. 
 
Quan la bonificació s’apliqui sobre una part de la quota, caldrà aportar 
pressupost parcial desglossat de les construccions, instal·lacions o obres per a 
les quals es demana el benefici fiscal. 
 
El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de la 
data de presentació de la sol·licitud. Posat que no s’hagi resolt en aquest 
termini, la sol·licitud ha d’entendre’s desestimada.” 

 
Es modifica la disposició final, que queda redactada de la següent manera: 
 
“Disposició final  
 
Aquesta ordenança fiscal aprovada provisionalment pel Ple en sessió celebrada a 
Canet de Mar a---------------, i que ha quedat definitivament aprovada en data-----
de---------de 2016, començarà a regir l’endemà de la seva publicació al Butlletí 
Oficial de la Província, i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació 
expressa.” 
 
Modificacions de l’Ordenança fiscal reguladora de preus públics 
 
“ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS 
 
Article 1r. Objecte 
 
Aquesta ordenança conté !es normes comunes aplicables a tots els preus públics 
que pot establir l'Ajuntament, i, per tant, regula l'establiment, la fixació, la gestió i 
el cobrament dels preus públics que regeixen el capítol VI del títol I del Real Decret 
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Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que conté el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, i altres normes concordants sobre hisendes locals. 
 
Article 2n. Definicions 
 
Tenen la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se 
satisfacin per la prestació de serveis o la realització d'activitats efectuades en règim 
de dret públic quan, prestant-se també aquests serveis o activitats pel sector 
privat, siguin de sol·licitud voluntària per part dels administrats. 
 
Article 3r. Obligats al pagament 
 
Tenen l'obligació de pagar els preus públics els qui es beneficiïn dels serveis o 
activitats pels quals s'han de satisfer aquells, encara que no hagin demanat la 
corresponent autorització o prestació. 
 
Article 4t. Naixement de l’obligació 
 
1.-L'obligació de pagar el preu públic neix quan s'inicia la prestació del 
servei o la realització de l'activitat, encara que no hagi estat autoritzat. 
 
El pagament dels preus públics per a serveis no autoritzats prèviament o 
que ultrapassin els límits de l'autorització no comporten la legalització de 
les prestacions no autoritzades i és compatible amb la suspensió de la 
prestació del servei i amb les sancions o altres mesures que 
corresponguin. 
 
2.-Sense perjudici de l’anterior, l'Ajuntament pot exigir el dipòsit previ de 
l'import total o parcial. 
 
3.-Quan per causes no imputables a qui estigui obligat al pagament del 
preu, el servei o l'activitat no es presta o desenvolupa, procedirà la 
devolució de l’import corresponent. 
 
Article 5è. Establiment i fixació dels preus públics 
 
1.-L'establiment i la fixació dels preus públics correspon al Ple sens perjudici de les 
facultats de delegació en la Junta de Govern Local, de conformitat amb l'article 22.2 
q) de la Llei 7/1985, del 2 d'abril, i 47 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, de text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
2.-L'Ajuntament pot atribuir als seus organismes autònoms la fixació dels preus 
públics establerts per l'Ajuntament corresponents als serveis a càrrec dels 
esmentats organismes, excepte quan els preus no en cobreixin el cost. Aquesta 
atribució pot fer-se, així mateix, i en els mateixos termes, en relació amb els 
consorcis si no hi ha una indicació diferent en els seus estatuts. 
 
En ambdós supòsits, els organismes autònoms i els consorcis han d'enviar a 
l'Ajuntament una còpia de la proposta i de l'estat econòmic de la qual es desprengui 
que els preus públics cobreixen el cost del servei, proposta de la qual n'haurà de 
ser assabentat el Ple de l'Ajuntament. 
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3.-Llevat que expressament s'indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics 
comprenen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), que s'hi farà repercutir d'acord amb 
la normativa que el regula. 
 
Article 6è. Quantia 
 
1.-L'import dels preus públics ha de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o 
de l'activitat realitzada. 
 
2.-Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que ho 
aconsellin, l'Ajuntament podrà fixar preus públics per sota del límit previst a l'article 
anterior. En aquests casos s'han de consignar en els pressupostos municipals les 
dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant, si n'hi ha. 
 
3.- Qualsevol proposta d'establiment o modificació de la quantia de preus públics 
ha d'anar acompanyada d'una memòria econòmica-financera que justifiqui l'import 
dels que es proposi i el grau de cobertura financera dels costos corresponents. 
 
4.-Els conceptes pels quals s’exigirà el pagament de preu públic i els seus 
imports són els regulats en l’annex de la present ordenança. 

 
Article 7è. Gestió 
 
1.-Els preus públics regulats en la present ordenança s’exigiran en règim 
d’autoliquidació. 
 
2.-Els deutes per preus públics es poden exigir per procediment 
administratiu de constrenyiment. 
 
Disposició final 
 
Aquesta Ordenança aprovada pel ple en sessió celebrada a Canet de Mar a ---------
-------, entrarà en vigor el dia ----------- i continuarà vigent mentre no s’acordi la 
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats 
continuaran vigents. 
  
ANNEX 
 

I. ÀREA DE JOVENTUT  
I.1. Curs de monitors  
 -Adults i/o joves d’altres municipis 220,00 € 
 -Persones en situació d’atur inscrites al SOC (a) 200,00 € 
 -Joves canetencs (de 18 a 35 anys inclosos) 150,00 € 
 -Joves canetencs (de 10 a 35 anys inclosos) membres 

d’entitats juvenils que treballin en el món del lleure infantil 
i juvenil 

100,00 € 

I.2. Curs de cangurs  
 -Per cada participant (de 16 a 25 anys, inclosos) 15,00 € 
I.3. Tallers de ràdio  
 -Per cada participant jove (fins a 35 anys) 20,00 € 
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II. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÓMICA  
II.1 Visites al Castell  
 -Adults 10,00 € 
 -Jubilats, estudiants i infants de 3 a 14 anys 6,00 € 
II.2 Rutes Centre Històric  
 -Adults 5,00 € 
 -Jubilats, estudiants i infants de 3 a 14 anys 3,00 € 
II.3 Taller d’higiene alimentària  
 -Treballadors/es en actiu 30,00 € 
 -Persones en situació d’atur inscrites al SOC(a) 15,00 € 
II.4 Venda de publicacions i altres productes  
 -“El Griu de Canet” 7,00€ 
 -“El Griu de Canet”(amb Carnet Club Super 3, grups 

escolars i famílies nombroses) 
5,60 € 

 -Mapa turístic de Catalunya 2,00 € 
   
III. ÀREA D’ENSENYAMENT  
III.1 Servei municipal de psicologia i logopèdia 10,00 € 
   
IV. ÀREA D’ESPORTS  
IV.1. Camp de futbol  
IV.1.1 En horaris on hi ha conserge i no significa hores extres:  
 -Camp de Futbol-11, sense il·luminació (€/hora) 60,00 € 
 -Camp de Futbol-11, amb il·luminació (€/hora)  74,00 € 
 -Camp de Futbol-7, sense il·luminació (€/hora) 30,00 € 
 -Camp de Futbol-7, sense il·luminació (€/hora) 37,00 € 
IV.1.2 En horaris que signifiqui fora de la jornada dels vigilants i 

impliqui realitzar hores extres: 
 

 -Camp de Futbol-11, sense il·luminació (€/hora) 120,00 € 
 -Camp de Futbol-11, amb il·luminació (€/hora) 148,00 € 
 -Camp de Futbol-7, sense il·luminació (€/hora) 90,00 € 
 -Camp de Futbol-7, amb il·luminació (€/hora) 111,00 € 
IV.1.3 Per lloguers del camp municipal, quan el lloguer impliqui 

una jornada complerta (mínim 6 h. al dia): 
 

 -Sense il·luminació (€/dia) 360,00 € 
 -Amb il·luminació   
 a.-Part fixa (€/dia) 360,00 € 
 b.-Part variable (€/hora d’il·luminació) 14,00 € 
IV.2 Altres instal·lacions  
 Per cada hora d’utilització del pavelló esportiu, pista 

hoquei 
25,49 € 

 Fiança pel lloguer del pavelló 195,38 € 
 Pel consum elèctric – il·luminació del rocòdrom municipal 1,45 € 
   
V. ÀREA DE MEDI AMBIENT  
V.1. Adquisició d’un cubell més un adhesiu a la part frontal. 3,00 € 
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V.2. Adquisició d’una saca recollia fracció vegetal 2,52 € 
   
VI. ÀREA DE CULTURA  
VI.1. Club de lectura (€ / any per persona inscrita) 25,00 € 
VI.2. Venda de publicacions i altres objectes a la Casa Museu  
VI.2.1. Llibres  
 -“Catàleg Casa Museu lluís Domènech i Muntaner” 5,00€ 
 -“Anton Samarra, 100 anys després” 5,00€ 
 -“Patrimoni de la humanitat Lluís Domènech i Muntaner” 3,00€ 
 -“Guia Històrica de Canet de Mar” 10,00€ 
 -“Empremtes” 20,00 € 
VI.2.2. DVD  
 -DVD “Evolució d’un poble. Canet de Mar” 3,00 € 
 -DVD Canet, festa i tradició 3,00 € 
VI.3 Tallers de formació en el lleure (per hora i alumne) 4,00 € 
VI.4 Sortides al teatre (inclou entrada i autobús)(b)(c)  
 -Tarifa A 50,00 € 
 -Tarifa B 34,00 € 
 -Tarifa C 32,00 € 
 -Tarifa D 27,00 € 

 
(a) Amb la sol·licitud cal presentar el full de renovació actualitzat com a 
demandant d’ocupació. 
(b) La tarifa aplicable serà la que més s’aproximi al preu de l’entrada de 
l’espectacle incrementat en el cost unitari del transport. 
(c ) L’activitat únicament es realitzarà si s’assoleix una ocupació igual o 
superior al 80% de les places.” 
 
ANNEX II. TEXT REFÓS DE LES ORDENANCES FISCALS MODIFICADES 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM.5, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE 
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
 
Article 1r.- Fet imposable 
 
L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres és un tribut indirecte el fet 
imposable del qual està constituït per la realització, dintre del terme municipal, de 
qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi obtenció de la 
corresponent llicència d’obres o urbanística, s’hagi obtingut o no aquesta llicència, o 
per a la qual s’exigeixi presentació de declaració responsable o comunicació prèvia, 
sempre que l’expedició de la llicència o l’activitat de control correspongui a aquest 
ajuntament. 
 
Article 2n.- Actes subjectes 
 
Entre d’altres, estan subjectes a aquest impost les construccions, les instal·lacions i 
les obres següents: 
 
a) Les obres de construcció i edificació de nova planta, les que modifiquin els 
aspecte exterior d’edificis i instal·lacions, i les necessàries per a la implantació, 
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l’ampliació, la reforma, la modificació o la rehabilitació d’edificis, construccions i 
instal·lacions ja existents.  
 
b) Les obres de demolició total o parcial de les construccions i les edificacions. 
 
c) La construcció, la instal·lació, la modificació i la reforma de parcs eòlics, molins 
de vent i instal·lacions fotovoltaiques. 
 
d) La construcció de guals per a l’entrada i sortida de vehicles de les finques a la 
via pública. 
 
e) Les construccions, instal·lacions i obres fetes a la via pública per particulars o per 
les empreses subministradores de serveis públics, entre les quals s’inclouen tant 
l’obertura de cales, rases o pous, la col·locació de pals de suport, les canalitzacions, 
les escomeses i, en general, qualsevol remoció del paviment o voreres, com totes 
les obres que s’efectuïn per a la reposició, reconstrucció o arranjament d’allò que 
hagi resultat destruït o malmès per les obres esmentades. 
 
f) La construcció i la instal·lació de murs i tanques. 
 
g) Els moviments de terres, com desmunts, explanacions, excavacions, terraplens, 
etc., així com les obres de vialitat i d’infraestructures i altres actes d’urbanització, 
llevat que aquests actes estiguin detallats i programats com a obres a executar en 
un projecte d’urbanització degudament aprovat o d’edificació autoritzat. 
 
h) La nova implantació, l’ampliació o la modificació de tota mena d’instal·lacions 
tècniques dels serveis d’interès general, tals com línies elèctriques, telefòniques, o 
altres de similars i la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions de 
qualsevol tipus. 
 
i) La instal·lació, reforma o qualsevol altra modificació dels suports publicitaris. 
 
j) Les obres, les instal·lacions i les actuacions que afectin al subsòl, tal com les 
dedicades a aparcaments, a activitats industrials, mercantils o professionals, a 
serveis d’interès general o a qualsevol altre ús a què es destini el subsòl. 
 
k) Les construccions, instal·lacions i obres de caràcter provisional. 
 
l) L’obertura, la pavimentació i modificació de camins rurals. 
 
m) La instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals 
o permanents. 
 
n) La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars. 
 
o) La realització de qualssevol altres actes que d’acord amb la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya, el planejament urbanístic o les ordenances municipals subjectin a 
llicència urbanística o d’obres, a declaració responsable o a comunicació prèvia, 
sempre que es tracti de construccions, d’instal·lacions o d’obres. 
 
Article 3r.- Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius d’aquest impost, a títol de contribuent, les persones 
físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, 
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de 17 de desembre, general tributària, que siguin propietaris de la construcció, 
instal·lació o obra de què es tracti, siguin o no propietaris de l’immoble en què es 
fa. 
 
Als efectes previstos en el paràgraf anterior tindrà la consideració de propietari de 
la construcció, instal·lació o obra qui suporti les despeses o el cost que comporti la 
seva realització. 
 
2. En el supòsit que la construcció, instal·lació o obra no sigui realitzada pel 
subjecte passiu contribuent tindran la condició de subjectes passius substituts del 
contribuent els qui sol·licitin les corresponents llicències o els que presentin les 
corresponents declaracions responsables o comunicacions prèvies o els que realitzin 
les construccions, instal·lacions o obres. 
 
Els substituts podran exigir del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta. 
 
3. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya hauran de designar un 
representant amb domicili en territori espanyol. Aquesta designació haurà de 
comunicar-se a l’Ajuntament al moment de sol·licitar la preceptiva llicència d’obres 
o urbanística o de presentar la declaració responsable o comunicació prèvia i, en 
qualsevol cas, abans de l’inici de la construcció, la instal·lació o l’obra. 
 
Article 4t.- Responsables i successors 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
Article 5è.- Beneficis fiscals d’aplicació preceptiva 
 
Està exempta de pagament de l’impost la realització de qualsevol construcció, 
instal·lació o obra de la qual sigui propietari l’Estat, les comunitats autònomes o les 
entitats locals que, tot i estar subjectes a l’impost, vagin a ser directament 
destinades a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, 
sanejament de poblacions i de les seves aigües residuals, tot i que la seva gestió es 
porti a terme per Organismes Autònoms, i tant si es tracta d’obres d’inversió nova 
com de conservació. 
 
Article 6è.- Beneficis fiscals de concessió potestativa 

 
1.- Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès 
o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric 
artístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquin, podran gaudir d’una 
bonificació de fins el 95% en la quota de l’impost. En particular, podran ésser 
declarats d’especial interès o utilitat municipal els següents actes subjectes a 
l’impost: 

 



Ref: S/iu 

23 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

A.- Per circumstàncies de foment de l’ocupació, els destinats a l’establiment, 
adequació, millora o modernització de béns immobles afectes a activitats 
econòmiques, amb els següents percentatges de bonificació: 

 
- Bonificació del 50% quan es tracti d’obres amb superfície fins a 1.000 m2 
- Bonificació del 35% quan es tracti d’obres amb superfície entre 1.001 i 

3.000 m2 
- Bonificació del 25% quan es tracti d’obres amb superfície de més de 3.000 

m2 
 

B.- Per circumstàncies culturals i històric artístiques, els destinats a la conservació i 
protecció dels elements inclosos en el Catàleg de patrimoni arquitectònic i elements 
d’interès històric i artístic de Canet de Mar: 
 

- Bonificació del 95% quan es tracti d’edificis catalogats com Béns culturals 
d’interès nacional (BCIN) 

- Bonificació del 50% quan es tracti d’edificis catalogats com a Béns Culturals 
d’interès local (BCIL), béns amb protecció urbanística ambiental (BPUA), 
béns amb protecció urbanística específica (BPUE) 

 
En aquells casos en què la protecció abasti només alguns elements de 
l’immoble, la bonificació s’aplicarà sobre la part de pressupost de l’obra que 
correspongui. 
 

C.- Per circumstàncies socials, els destinats afectes a equipaments de titularitat 
pública, una bonificació del 95% 

 
La sol·licitud de bonificació es presentarà en els terminis i condicions establerts en 
l’apartat 3r d’aquest article. 

 
No podran beneficiar-se de la bonificació aquells subjectes passius de l’impost que 
incorrin en qualsevol de les circumstàncies següents: 

 
- No estiguin al corrent en el pagament de tributs i altres ingressos de dret 

públic municipals 
- Els que iniciaren les obres, construccions i instal•lacions sense gaudir de la 

corresponent llicència, sense perjudici del que pugui dictar el Ple de la 
Corporació. 

 
La proposta d’atorgament haurà de ser informada, en tot cas, pels serveis tècnics 
municipals, i en el supòsit de la lletra A) de l’apartat 1r, també per l’àrea de 
Promoció Econòmica. 

 
La declaració d’especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de la 
Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de 
la majoria simple dels seus membres. 

 
Les bonificacions establertes en aquest apartat no són acumulables. Quan les 
construccions, instal·lacions o obres fossin susceptibles de ser incloses en més d’un 
supòsit i l’interessat no hagués manifestat cap opció per un o un altre, s’aplicarà 
aquell al qual correspongui la bonificació d’import superior. 
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2.- Gaudiran d’una bonificació equivalent al 90 per cent de la quota de l’impost el 
cost de les construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions 
d’accés i habitabilitat dels discapacitats. 

 
La bonificació prevista en aquest paràgraf s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, si 
s’escau, les bonificacions a que es refereixen els paràgrafs anteriors. 

 
3.- Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats als apartats 
anteriors s’han de presentar juntament amb l’autoliquidació regulada a l’apartat 1 
de l’article 9è d’aquesta ordenança i hauran d’anar acompanyades de la 
documentació acreditativa. 

 
En el cas de les bonificacions de l’apartat 1r, lletra A), d’aquest article, aquesta 
documentació inclourà: 

 
-La memòria tècnica on quedi reflectida la instal•lació proposada. 
-El cost de les inversions realitzades. 
-Documentació acreditativa de l’activitat econòmica a la qual està subjecte 
l’immoble sobre el que es realitzarà l’obra. 
 

Quan la bonificació s’apliqui sobre una part de la quota, caldrà aportar pressupost 
parcial desglossat de les construccions, instal·lacions o obres per a les quals es 
demana el benefici fiscal. 

 
El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de la 
data de presentació de la sol·licitud. Posat que no s’hagi resolt en aquest termini, la 
sol·licitud ha d’entendre’s desestimada. 
 
Article 7è. Base imposable, quota i meritació 
 
1. La base imposable d’aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la 
construcció, instal·lació o obra. S’entén per tal, a aquests efectes, el cost d’execució 
material d’aquella. 
 
2. En tot cas, forma part de la base imposable el cost de tots els elements 
necessaris per al desenvolupament de l’activitat objecte de la instal·lació o 
construcció, sempre que figurin en el projecte d’obres i no tinguin singularitat o 
identitat pròpia respecte de la construcció o instal·lació realitzades. 
 
3. No formen part de la base imposable: 
 
- L’Impost sobre el valor afegit, les taxes, preus públics i altres prestacions 
patrimonials de caràcter públic local relacionades, en el seu cas, amb la 
construcció, instal·lació o obra. 
 
- Els honoraris que facturin els professionals que hagin dut a terme l’elaboració del 
projecte i la direcció tècnica de la construcció, instal·lació o obra. 
 
- El benefici empresarial del contractista, sempre que l’existència i quantia d’aquest 
concepte estiguin acreditades de manera suficient. Pel contrari, sí que forma part 
de la base imposable el benefici empresarial dels diferents industrials que 
intervinguin en la realització de la construcció, instal·lació o obra. 
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4. La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de 
gravamen. 
 
5. L’impost es merita en el moment d’iniciar-se la construcció, la instal·lació o 
l’obra, encara que no se n’hagi sol·licitat o obtingut la llicència o no s’hagi presentat 
la declaració responsable o comunicació prèvia corresponents. 
 
Article 8è.- Tipus de gravamen 
 
El tipus de gravamen serà del 4 per 100. 
 
Article 9è.- Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. S’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió del pagament provisional a 
compte que cal fer amb motiu de la concessió de la llicència preceptiva o de la 
presentació de la declaració responsable o comunicació prèvia, o de l’inici de la 
construcció, instal·lació o obra quan no s’hagin realitzat els tràmits esmentats; 
conseqüentment, el subjecte passiu haurà de declarar la base del pagament a 
compte, determinar-ne l’import i ingressar-lo en els terminis fixats en aquest 
article. 
 
2. El sol·licitant d’una llicència o la persona que presenti una declaració responsable 
o una comunicació prèvia per a realitzar les construccions, instal·lacions o obres 
que constitueixen el fet imposable de l’impost haurà de presentar en el moment de 
la sol·licitud o juntament amb la declaració responsable o la comunicació prèvia, el 
projecte d’obres i el pressupost d’execució material estimat. Aquest pressupost 
haurà d’estar visat pel Col·legi Oficial corresponent quan això constitueixi un 
requisit preceptiu. 
 
3. L’ingrés a compte resultant de l’autoliquidació provisional que haurà de 
presentar-se quan es sol·liciti la llicència o es presenti la declaració responsable o la 
comunicació prèvia serà el resultat d’aplicar el tipus impositiu a la base del 
pagament a compte. 
 
Aquesta base es determina a partir dels mòduls que, per a cada tipus d’edificacions, 
obres o instal·lacions, s’estableixen a l’annex de la present Ordenança o, si el 
pressupost presentat per l’interessat és d’un import superior al que resulti de 
l’aplicació dels mòduls, en funció d’aquest pressupost. 
 
Això no obstant, quan la construcció, instal·lació o obra de què es tracti siguin 
d’una modalitat que no s’hagi contemplat a la tipologia que es recull a l’annex 
d’aquesta Ordenança, la base del pagament a compte es determinarà en funció del 
pressupost presentat per l’obligat tributari, que ha d’estar visat prèviament pel 
Col·legi Oficial corresponent quan això constitueixi un requisit preceptiu. 
 
4. L’import referit al precedent apartat 3, que tindrà caràcter d’ingrés a compte, 
s’haurà de fer efectiu des del moment en què es sol·liciti la llicència preceptiva o es 
presenti la declaració responsable o la comunicació prèvia, conjuntament amb el 
dipòsit de la taxa per l’activitat administrativa duta a terme. El termini per a fer 
l’ingrés del pagament provisional a compte de l’ICIO conclou, en tot cas, deu dies 
després de la notificació de la concessió de la llicència o de la presentació de la 
declaració responsable o de la comunicació prèvia. 
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5. Quan es modifiqui el projecte de la construcció, instal·lació o obra, un cop 
acceptada la modificació per l’Ajuntament els subjectes passius hauran de 
presentar una autoliquidació complementària, la base de la qual es determinarà 
aplicant els mòduls establerts a l’annex d’aquesta Ordenança al projecte modificat i 
l’import diferencial de la qual serà el resultat de minorar la quantitat que en resulti 
amb l’import dels ingressos realitzats en autoliquidacions anteriors referides a la 
mateixa obra. Si no es poden aplicar els mòduls, la base es calcularà a partir del 
pressupost modificat i l’import diferencial es determinarà de la mateixa manera que 
en el cas anterior. En tots dos casos s’han d’acomplir els terminis i requisits indicats 
en els apartats anteriors. 
 
Els efectes de les autoliquidacions complementàries seran els mateixos que els de 
les autoliquidacions precedents. 
 
6. Quan, sense haver sol·licitat, concedit o denegat la llicència preceptiva ni 
presentada la declaració responsable o la comunicació prèvia, s’iniciï la construcció, 
instal·lació o obra, l’Ajuntament practicarà una liquidació provisional a compte, la 
base de la qual es determinarà d’acord amb el que es preveu a l’apartat 3 anterior. 
A aquests efectes, per pròpia iniciativa o a requeriment de l’Ajuntament, l’interessat 
haurà de presentar un pressupost, visat prèviament pel Col·legi Oficial corresponent 
quan això constitueixi un requisit preceptiu. 
 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un 
mes comptador des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius 
hauran de presentar davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu 
d’aquelles, així com els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost 
consignat. 
 
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres 
serà la que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en 
defecte seu, la que consti en el certificat final d’obres, quan aquest sigui preceptiu, 
o en altres casos la de caducitat de la llicència d’obres o la data màxima de 
finalització de les obres que s’hagi establert per als actes subjectes a declaració 
responsable o la comunicació prèvia. 
 
8. En base a la declaració a què es refereix l’apartat anterior o d’ofici, si escau, 
l’Ajuntament practicarà la liquidació corresponent. 
 
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s’ordenarà la devolució en el 
termini previst a l’article 31 de la Llei general tributària. 
 
9. Si de la liquidació practicada resultés un import a ingressar, el subjecte passiu 
haurà d’abonar-lo en els terminis establerts a l’article 62 de la Llei general 
tributària. Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s’hagi 
efectuat l’ingrés del deute s’iniciarà el període executiu, que determinarà l’exigència 
dels interessos de demora i dels recàrrecs en els termes previstos als articles 26 i 
28 de la Llei general tributària. 
 
10. La liquidació a que es refereix l’apartat 8 no impedirà en cap cas les actuacions 
de verificació de dades, de comprovació limitada o d’inspecció que siguin 
procedents. 
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Article 10è.- Actuacions inspectores i règim sancionador 
 
1. La inspecció i la comprovació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que es 
preveu en la Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupen. 
 
2. Les infraccions tributaries que es detectin o es cometin en els procediments de 
gestió, inspecció i recaptació d’aquest impost es tipificaran i sancionaran d’acord 
amb el que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
Article 11è.- Gestió per delegació 
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades totalment o 
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles 
anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada. 
 
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients 
per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes 
passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials 
que es deriven d’aquesta Ordenança, o els procediments de liquidació o recaptació. 
 
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme 
l’Organisme de Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la 
seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos 
de gestió dels ingressos locals la titularitat dels quals correspon als Municipis de la 
província de Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació. 
 
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si 
mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats 
d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis 
fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar 
l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de l’impost aquí regulat, 
quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels 
serveis municipals ho facin convenient. 
 
Disposició Addicional primera. Modificació dels preceptes de l’Ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes 
posteriors 
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què 
es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament 
modificats i/o substituïts en el moment en què es produeixi la modificació dels 
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final  
 
Aquesta ordenança fiscal aprovada provisionalment pel Ple en sessió celebrada a 
Canet de Mar a---------------, i que ha quedat definitivament aprovada en data-----
de---------, començarà a regir l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província, i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. 
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ANNEX QUE SE CITA A L’ARTICLE 9 D’AQUESTA ORDENANÇA 
 
Tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de la present Ordenança, la base 
imposable de l’autoliquidació prèvia que s’hi regula es determinarà a partir del 
mòdul bàsic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per al càlcul 
dels drets d’intervenció col·legial per a l’any 2013, ponderat amb els coeficients 
correctors que tot seguit es detallen. 
 
Tan bon punt l’esmentat Col·legi faci públic un nou mòdul bàsic, s’entendrà 
automàticament actualitzat el que fins aleshores s’ha fet servir per a calcular la 
base imposable susdita. 
 
En general, llevat les excepcions que s’especifiquen a continuació, el paràmetre de 
partida és la superfície objecte de l’actuació constructiva, incloses les parts 
comunes, expressada en metres quadrats amb dos decimals. 
 
Si és cas que en una mateixa construcció, instal·lació o obra s’han projectat usos 
diferenciats, caldrà destriar i tractar per separat la superfície parcial afectada per 
cada mòdul diferent. 
 
La fórmula que s’ha d’aplicar per a calcular la base imposable, que s’assimila al 
pressupost de referència, és la suma dels resultats parcials de multiplicar els 
mòduls de referència per la superfície afectada per cadascun d’aquests mòduls. 
 
A aquests efectes, cada mòdul de referència concret es calcula de la manera 
següent: 
 
Mr = Mb × Ct × Cu 
 
Definicions: 
 
Mb: Mòdul bàsic, que a hores d’ara el COAC ha fixat en 490,00 EUR/m². 
Ct: Coeficient corrector que pondera la tipologia de la construcció, instal·lació o 
obra. 
Cu: Coeficient corrector que pondera l’ús projectat. 
Mr: Mòdul de referència, o mòdul esmenat. 
Pr: Pressupost de referència, que serà la suma de les valoracions parcials. 
 
Els coeficients correctors que es faran servir són el següents: 
 
1. COEFICIENT TIPOLÒGIC (Ct) 
 
En edificacions de nova planta i addicions 
 

TIPOLOGIA DE L’EDIFICACIÓ Ct 
- Edifici aïllat (4 façanes). 
- Soterranis a partir del 3er. en tot tipus d’edificis. 

1,20 

- Edifici en testera (3 façanes). 
- Soterranis 1er. i 2on. en tot tipus d’edificis. 

1,10 

- Edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes). 1,00 
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1.2. En obres de reforma i rehabilitació 
 

TIPOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ Ct 
- Rehabilitació integral d’un edifici conservant 

exclusivament les façanes. 
0,90 

- Reformes que afectin elements estructurals. 0,70 
- Reformes que no afectin elements estructurals. 
- Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria o 

tancaments (Aplicat a la superfície de façana). 

0,50 

- Reformes de poca entitat que no afectin elements 
estructurals ni instal·lacions. 

- Rehabilitació de façanes sense substitució de tancaments 
(Aplicat a la superfície de façana). 

0,30 

 
NOTA: Aquests coeficients no cal que siguin multiplicadors dels de nova planta. 
 
1.3. Treballs d’urbanització i obra civil 
 

 Ct 

- Moviments de terres i infraestructura. 1,10 

- Superficials complementaris. 1,00 

- Piscines i obres sota-rasant. 1,10 

 
2. COEFICIENT D’ÚS (Cu) 
 
2.1. Edificació 
 

USOS Cu 
- Arquitectura monumental. Cines. Discoteques. Hotels de 5 

estrelles. Museus. Teatres. 
3,00 

- Clíniques i Hospitals. 2,80 
- Balnearis. Biblioteques. Estacions de tren. Facultats i Escoles 

Universitàries. Hotels de 4 estrelles. Presons. Saunes. Terminals 
marítimes i aèries. 

2,60 

- Laboratoris. 2,40 
- Clubs de reunió. Hotels de 3 estrelles. 2,20 
- Cafeteries. Centres mèdics. Edificis d’oficines. EGB-BUP i FP. 

Hotels de 2 estrelles. Locals bancaris. Pavellons esportius coberts. 
Residències universitàries. Restaurants. Habitatges > 200 m². 

2,00 

- Asils. Dispensaris. Estacions d’autobusos. Hostals. Hotels d’1 
estrella. Parvularis. Pensions. Habitatges < 50 m². Habitatges 
entre 200 m² i 150 m². 

1,80 

- Bars. Escorxadors. Habitatges entre 150 m² i 100 m². 1,60 
- Vestuaris. Habitatges entre 100 m² i 50 m². 1,40 
- Edificis d’aparcaments i garatges amb equipament. 
- Plantes altes per a locals sense ús específic. 
- Sotacobertes compartides com a locals comunitaris o no 

vinculades. 

1,20 
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- Locals comercials en planta baixa sense ús específic. 
- Aparcaments sense activitat en edificis plurifamiliars. 
- Garatges d’habitatges unifamiliars. 

1,00 

- Magatzems i naus industrials amb llums > 12 m. i coberta lleugera 
autoportant. 

0,70 

- Magatzems i naus industrials amb llums fins 12 m. i coberta 
lleugera autoportant. 

0,60 

 
NOTA: ESPAIS SOTACOBERTA VINCULATS A L’HABITATGE (GOLFES) 
 
- Els espais sotacoberta amb possibilitat de vincular-se a l’habitatge inferior, entre 

1,90 i 2,50 m. d’altura, caldrà valorar-los com l’habitatge inferior, sense 
augmentar el Cu per superfície total. 

 
- Els espais sotacoberta no habitables en edificis plurifamiliars (trasters) tindran la 
consideració de locals en planta alta. 
 
2.2. Obra civil 
 

USOS Cu 
- Piscines (sense cobrir). 1,00 
- Parcs infantils a l’aire lliure. 0,40 
- Urbanització bàsica. 
Moviment de terres: 15% 
Xarxa de clavegueram: 35% 
Xarxa d’aigua: 15% 
Xarxa d’electricitat: 20% 
Telecomunicacions: 15% 

0,20 

- Urbanització complementària. 
Pavimentació: 50% 
Voreres: 25% 
Enllumenat: 10% 
Jardineria i mobiliari urbà: 15% 

0,10 

- Pistes d’asfalt, formigó o gespa. Terrasses amb 
drenatge. 0,20 

- Jardins. Pistes de terra sense drenatge. 0,10 
 
Con ja s’ha dit abans, el pressupost de referència (Pr) serà la suma de les 
quantitats parcials que resultin de multiplicar cada mòdul de referència (Mr) per la 
superfície parcial a la qual s’ha d’aplicar. 
 
El pressupost de referència dels enderrocs s’obtindrà de la fórmula següent: 
 
Pr = V × Mb × Ct × Cu 
 
Definicions: 
 
V: Volum de l’edifici en m³. Per a naus o magatzems d’altures de planta superiors a 
4 metres, es considerarà el volum d’aquesta altura per planta. 
 
Mb: Mòdul bàsic, que a hores d’ara el COAC ha fixat en 490,00 EUR/m². 
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Ct: Coeficient corrector que pondera la tipologia de la construcció, instal·lació o 
obra. 
 
Cu: Coeficient corrector que pondera l’ús projectat. 
 
Pr: Pressupost de referència, que serà la suma de les valoracions parcials. 
 
1. COEFICIENT TIPOLÒGIC (Ct) 
 

TIPOLOGIA DE L’EDIFICACIÓ Ct 

- Edificacions en zones de casc 
antic. 

0,30 

- Edificacions entre mitgeres. 0,20 

- Edificacions aïllades. 0,10 

 
2. COEFICIENT D’ÚS (Cu) 
 

USOS Cu 

- Altures de menys de 10 metres. 0,1
0 

- Altures de més de 10 metres. 0,1
5 

 
ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS 

 
Article 1r. Objecte 
 
Aquesta ordenança conté !es normes comunes aplicables a tots els preus públics 
que pot establir l'Ajuntament, i, per tant, regula l'establiment, la fixació, la gestió i 
el cobrament dels preus públics que regeixen el capítol VI del títol I del Real Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que conté el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, i altres normes concordants sobre hisendes locals. 
 
Article 2n. Definicions 
 
Tenen la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se 
satisfacin per la prestació de serveis o la realització d'activitats efectuades en règim 
de dret públic quan, prestant-se també aquests serveis o activitats pel sector 
privat, siguin de sol·licitud voluntària per part dels administrats. 
 
Article 3r. Obligats al pagament 
 
Tenen l'obligació de pagar els preus públics els qui es beneficiïn dels serveis o 
activitats pels quals s'han de satisfer aquells, encara que no hagin demanat la 
corresponent autorització o prestació. 
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Article 4t. Naixement de l’obligació 
 
1.-L'obligació de pagar el preu públic neix quan s'inicia la prestació del servei o la 
realització de l'activitat, encara que no hagi estat autoritzat. 
 
El pagament dels preus públics per a serveis no autoritzats prèviament o que 
ultrapassin els límits de l'autorització no comporten la legalització de les prestacions 
no autoritzades i és compatible amb la suspensió de la prestació del servei i amb 
les sancions o altres mesures que corresponguin. 
 
2.-Sense perjudici de l’anterior, l'Ajuntament pot exigir el dipòsit previ de l'import 
total o parcial. 
 
3.-Quan per causes no imputables a qui estigui obligat al pagament del preu, el 
servei o l'activitat no es presta o desenvolupa, procedirà la devolució de l’import 
corresponent. 
 
Article 5è. Establiment i fixació dels preus públics 
 
1.-L'establiment i la fixació dels preus públics correspon al Ple sens perjudici de les 
facultats de delegació en la Junta de Govern Local, de conformitat amb l'article 22.2 
q) de la Llei 7/1985, del 2 d'abril, i 47 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, de text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
2.-L'Ajuntament pot atribuir als seus organismes autònoms la fixació dels preus 
públics establerts per l'Ajuntament corresponents als serveis a càrrec dels 
esmentats organismes, excepte quan els preus no en cobreixin el cost. Aquesta 
atribució pot fer-se, així mateix, i en els mateixos termes, en relació amb els 
consorcis si no hi ha una indicació diferent en els seus estatuts. 
 
En ambdós supòsits, els organismes autònoms i els consorcis han d'enviar a 
l'Ajuntament una còpia de la proposta i de l'estat econòmic de la qual es desprengui 
que els preus públics cobreixen el cost del servei, proposta de la qual n'haurà de 
ser assabentat el Ple de l'Ajuntament. 
 
3.-Llevat que expressament s'indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics 
comprenen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), que s'hi farà repercutir d'acord amb 
la normativa que el regula. 
 
Article 6è. Quantia 
 
1.-L'import dels preus públics ha de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o 
de l'activitat realitzada. 
 
2.-Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que ho 
aconsellin, l'Ajuntament podrà fixar preus públics per sota del límit previst a l'article 
anterior. En aquests casos s'han de consignar en els pressupostos municipals les 
dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant, si n'hi ha. 
 
3.- Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades a l'article anterior, 
inclosa la falta de capacitat econòmica, a part d'aquelles que es deriven de les 
conveniències del servei, i es pot arribar, en casos justificats, a la gratuïtat del 
servei. 
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4.- Qualsevol proposta d'establiment o modificació de la quantia de preus públics 
ha d'anar acompanyada d'una memòria econòmica-financera que justifiqui l'import 
dels que es proposi i el grau de cobertura financera dels costos corresponents. 
 
5.-Els conceptes pels quals s’exigirà el pagament de preu públic i els seus imports 
són els regulats en l’annex de la present ordenança. 

 
Article 7è. Gestió 
 
1.-Els preus públics regulats en la present ordenança s’exigiran en règim 
d’autoliquidació. 
 
2.-Els deutes per preus públics es poden exigir per procediment administratiu de 
constrenyiment. 
 
Disposició final 
 
Aquesta Ordenança aprovada pel ple en sessió celebrada a Canet de Mar a ---------
-------, entrarà en vigor el dia ----------- i continuarà vigent mentre no s’acordi la 
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats 
continuaran vigents. 
  
ANNEX 
 
I. ÀREA DE JOVENTUT  
I.1. Curs de monitors  
 -Adults i/o joves d’altres municipis 220,00 € 
 -Persones en situació d’atur inscrites al SOC (a) 200,00 € 
 -Joves canetencs (de 18 a 35 anys inclosos) 150,00 € 
 -Joves canetencs (de 10 a 35 anys inclosos) membres 

d’entitats juvenils que treballin en el món del lleure infantil 
i juvenil 

100,00 € 

I.2. Curs de cangurs  
 -Per cada participant (de 16 a 25 anys, inclosos) 15,00 € 
I.3. Tallers de ràdio  
 -Per cada participant jove (fins a 35 anys) 20,00 € 
   
II. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÓMICA  
II.1 Visites al Castell  
 -Adults 10,00 € 
 -Jubilats, estudiants i infants de 3 a 14 anys 6,00 € 
II.2 Rutes Centre Històric  
 -Adults 5,00 € 
 -Jubilats, estudiants i infants de 3 a 14 anys 3,00 € 
II.3 Taller d’higiene alimentària  
 -Treballadors/es en actiu 30,00 € 
 -Persones en situació d’atur inscrites al SOC(a) 15,00 € 
II.4 Venda de publicacions i altres productes  
 -“El Griu de Canet” 7,00€ 
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 -“El Griu de Canet”(amb Carnet Club Super 3, grups 
escolars i famílies nombroses) 

5,60 € 

 -Mapa turístic de Catalunya 2,00 € 
   
III. ÀREA D’ENSENYAMENT  
III.1 Servei municipal de psicologia i logopèdia 10,00 € 
   
IV. ÀREA D’ESPORTS  
IV.1. Camp de futbol  
IV.1.1 En horaris on hi ha conserge i no significa hores extres:  
 -Camp de Futbol-11, sense il·luminació (€/hora) 60,00 € 
 -Camp de Futbol-11, amb il·luminació (€/hora)  74,00 € 
 -Camp de Futbol-7, sense il·luminació (€/hora) 30,00 € 
 -Camp de Futbol-7, sense il·luminació (€/hora) 37,00 € 
IV.1.2 En horaris que signifiqui fora de la jornada dels vigilants i 

impliqui realitzar hores extres: 
 

 -Camp de Futbol-11, sense il·luminació (€/hora) 120,00 € 
 -Camp de Futbol-11, amb il·luminació (€/hora) 148,00 € 
 -Camp de Futbol-7, sense il·luminació (€/hora) 90,00 € 
 -Camp de Futbol-7, amb il·luminació (€/hora) 111,00 € 
IV.1.3 Per lloguers del camp municipal, quan el lloguer impliqui 

una jornada complerta (mínim 6 h. al dia): 
 

 -Sense il·luminació (€/dia) 360,00 € 
 -Amb il·luminació   
 a.-Part fixa (€/dia) 360,00 € 
 b.-Part variable (€/hora d’il·luminació) 14,00 € 
IV.2 Altres instal·lacions  
 Per cada hora d’utilització del pavelló esportiu, pista hoquei 25,49 € 
 Fiança pel lloguer del pavelló 195,38 € 
 Pel consum elèctric – il·luminació del rocòdrom municipal 1,45 € 
   
V. ÀREA DE MEDI AMBIENT  
V.1. Adquisició d’un cubell més un adhesiu a la part frontal. 3,00 € 
V.2. Adquisició d’una saca recollia fracció vegetal 2,52 € 
   
VI. ÀREA DE CULTURA  
VI.1. Club de lectura (€ / any per persona inscrita) 25,00 € 
VI.2. Venda de publicacions i altres objectes a la Casa Museu  
VI.2.1. Llibres  
 -“Catàleg Casa Museu lluís Domènech i Muntaner” 5,00€ 
 -“Anton Samarra, 100 anys després” 5,00€ 
 -“Patrimoni de la humanitat Lluís Domènech i Muntaner” 3,00€ 
 -“Guia Històrica de Canet de Mar” 10,00€ 
 -“Empremtes” 20,00 € 
VI.2.2. DVD  
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 -DVD “Evolució d’un poble. Canet de Mar” 3,00 € 
 -DVD Canet, festa i tradició 3,00 € 
VI.3 Tallers de formació en el lleure (per hora i alumne) 4,00 € 
VI.4 Sortides al teatre (inclou entrada i autobús) (b) ( c)  
 -Tarifa A 50,00 € 
 -Tarifa B 34,00 € 
 -Tarifa C 32,00 € 
 -Tarifa D 27,00 € 
 
(a) Amb la sol·licitud cal presentar el full de renovació actualitzat com a demandant 
d’ocupació. 
(b) La tarifa aplicable serà la que més s’aproximi al preu de l’entrada de 
l’espectacle incrementat en el cost unitari del transport. 
(c ) L’activitat únicament es realitzarà si s’assoleix una ocupació igual o superior al 
80% de les places.” 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que el 
que es modifica és el preu de les sortides al teatre, que es formalitza amb un preu 
estipulat. Aquest preu inclou l’entrada i el desplaçament i, d’aquesta manera, el 
ciutadà sap de quin preu mínim i de quin preu màxim s’està parlant per fer aquesta 
activitat. Per altra banda, pel que fa a l’impost sobre construccions, s’introdueixen 
una sèrie de bonificacions en forma de beneficis fiscals, segons els criteris que 
s’han estipulat, com per exemple les obres que s’han de fer en equipaments de 
titularitat pública, que gaudiran d’una bonificació del 95%. En aquest aspecte, vol 
fer memòria de la bonificació que es va dur a terme ara fa uns mesos en unes 
obres que s’havien de fer a l’Escola de Teixits de Punt. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, portaveu del grup municipal del PDeCAT, 
explica que el senyor regidor ha presentat aquestes bonificacions com a novetats 
quan, en realitat, aquestes bonificacions ja existien. L’únic que hi ha en la 
modificació d’aquestes ordenances és una modificació formal. 
 
El senyor Xirau explica que el senyor Gregori té raó. Fins ara s’aplicaven de manera 
puntual i, fins i tot, de manera discrecional. Amb aquesta aprovació es pauta de 
manera definitiva com s’han d’aplicar aquestes bonificacions. En resum, es 
concreten els criteris d’unes bonificacions que ja s’aplicaven. 
 
5.- PROPOSTES PER VIA D’URGÈNCIA 
 
La senyora alcaldessa explica que s’ha inclòs aquest punt a l’ordre del dia per si a 
última hora entrava algun assumpte que no s’hagués pogut dictaminar per part de 
la Comissió Assessora, però no ha estat així i, per tant, passaran directament al 
punt següent de l’ordre del dia. 
 
6.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, PDeCAT, 
CANETENCS INDEPENDENTS, PP, SOM CANET, PSC I LA CUP SOBRE LA 
MOBILITAT AL MARESME 
 
Les forces polítiques del Consell Comarcal del Maresme i la Coordinadora Preservem 
el Maresme, així com el conjunt de la societat de la comarca, a través dels seus 
ajuntaments i entitats, des de fa ja molts anys estan lluitant per aconseguir la 
implantació de mesures en infraestructures que garanteixin una adequada 
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mobilitat, sostenible i segura, dels seus habitants, ja sigui a nivell intern entre els 
diferents municipis que la componen, ja sigui en relació al conjunt del territori 
català. 
 
Aquesta lluita es va materialitzar en la Declaració del Maresme 2015 a partir de la 
qual volem basar aquesta moció. 
 
Citar ara tots els antecedents de treballs, estudis, informes, reunions, comissions 
de treball, etc. relacionats amb aquesta demanda seria molt extens perquè ja fa 
força temps que s’estan produint, però sí que a hora de programar el que cal fer, 
no es pot oblidar el que ja s’ha fet, especialment en relació a la recopilació de 
dades i la definició de les necessitats. 
 
Tenint com a document de referència i consens la Declaració del Maresme del 2015 
promoguda per la Coordinadora Preservem el Maresme i el documents marc 
consensuat per totes les forces polítiques al Comissionat de Mobilitat del Consell 
Comarcal del Maresme, que compta amb el compromís de totes les agrupacions 
polítiques comarcals en les municipals del mateix any, i aprovada en resolució al 
Parlament de Catalunya la març del 2016 per tots els grups parlamentaris. 
 
En aquest sentit, cal citar com a resum de tot que, en aquests moments, la 
Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Territori i Sostenibilitat, està 
redactant un Pla de Mobilitat del Maresme que, a partir de les necessitats 
detectades, haurà d’establir al conjunt de mesures a aplicar per aconseguir 
l’objectiu anteriorment citat de dotar el conjunt dels municipis del Maresme de la 
necessària i definitiva mobilitat sostenible i segura per als propers anys. 
 
És en base a aquesta premissa i al compromís del Govern de la Generalitat i l’acord 
del Parlament de no allargar el peatge de la C-32 més enllà de la data de 
finalització de la concessió actual, es proposa al conjunt de forces polítiques del 
Consell Comarcal del Maresme fer arribar a l’equip redactor del Pla i als 
representants polítics del Departament, les consideracions i propostes concretes 
que s’acordin en el marc del Comissionat de Mobilitat i negociar a la Mes de 
Mobilitat, per a que siguin tingudes en compte i es puguin incorporar al contingut 
de dit Pla de Mobilitat. Mesures que hauran d’estar finançades, amb part, els 400M€ 
previstos d’aportar per part de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en base a 
l’acord de traspàs de la NII, i dels que ja es varen trametre 97,2M€ que no es varen 
destinar a la construcció de l’alternativa a la C-32 tal i com recull el conveni signat 
entre les dues administracions. 
 
És per això que s’acorda per unanimitat dels setze membres presents dels disset 
que integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Determinar que el Pla Integral de Mobilitat del Maresme que s’està 
redactant per part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya (compromís 2014) forçosament haurà de contenir les següents 
consideracions i propostes: 
 

- Actualització dels estudis de demandes de mobilitat al corredor del 
Maresme, tant pel que fa al transport públic, la mobilitat privada, en 
bicicleta i a peu. El conjunt dels estudis anteriorment realitzats i coneguts 
són previs a la situació de crisi econòmica que ha de comportar una 
disminució notable dels volums circulatoris i de desplaçament en el conjunt 
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de Catalunya i del Maresme en particular. Han d’anar en direcció de la 
sostenibilitat i l’ordenació del territori. 

- Respecte al transport públic per ferrocarril (xarxa ferroviària), cal millorar la 
capacitat i prestacions de l’actual línia de Rodalies R1, executant les 
actuacions prioritàries de millora del servei anunciades per ADIF i la 
Generalitat, que permetin disposar de trens més llargs i amb major 
freqüència de pas, incrementant l’oferta de Rodalies i després on es fa 
referència als punts inter modals, garantir la protecció de la línia davant els 
temporals i les avingudes i en general, millorar la seva seguretat, la dels 
viatgers i la fiabilitat global i particular de tot el servei. 

- L’estudi haurà de precisar bé la millora de connectivitat Alt Maresme-Girona 
(rodalies Girona) i definir i concretar el projecte, l’impacte ambiental, 
urbanístic i de mobilitat amb el calendari del desdoblament de la línia entre 
Arenys de Mar i Blanes, en els trams on sigui possible, realitzant tots els 
estudis tècnics pertinents. 

- També caldrà avançar en altres millores com l’adequació de totes les 
estacions per a persones amb mobilitat reduïda, disposar de zones 
d’aparcament prop de les estacions, així com totes aquelles altres actuacions 
que ja estan previstes al Pla de Rodalies pel Maresme i que no hem citat 
anteriorment, com l’allargament de l’andana d’Arc de Triomf (Barcelona) o 
concreció del projecte constructiu entre Granollers i Mataró. 

- Pel que fa a la xarxa de transport públic per carretera, s’ha de tenir present 
que és necessari que s’articuli i es complementi amb la ferroviària per 
garantir la comunicació entre diferents municipis de la comarca i també amb 
les ciutats del Barcelonès i les comarques del Vallès i Girona. 

- Per això, caldrà el desplegament per part de la Generalitat d’una millora de 
l’oferta de transport públic interurbà amb autobús, posant especial èmfasi 
en la connexió amb les estacions de tren. També, executar el més aviat 
possible, el ja projectat carril bus de la C-31, entre la Pau i Montgat. 
Dissenyar una extensió de carril bus i VAO –que pot ser tecnològicament 
versàtil- als punts de col·lapse tant de la xarxa de carreteres locals com les 
d’alta capacitat per tal d’afavorir l’ús del transport col·lectiu. 

- Millorar el servei del Nit Bus al Maresme garantint la connexió amb el Baix 
Besòs i dins del Maresme tenint present la situació d’inconnexió dels 
municipis de l’Alt Maresme, així com la centralitat que exerceix Mataró. 
Propostes de millora: 
1- Que la N-81 arribi fins a Mataró i tingui parada al Baix Besós 
2- Que la N-82 arribi fins al final de la comarca (Tordera) 
3- Que les línies tinguin més freqüència ampliada els caps de setmana 

- Pel que fa a la xarxa viària, és evident, per reiterat i perllongat en el temps, 
que el que cal fer primer és definir d’una vegada per totes la funcionalitat 
que ha de tenir la NII per la costa i la seva alternativa viària respecte dels 
moviments interns entre els municipis de la comarca. En aquest sentit, 
l’estudi haurà de definir, després de la consulta amb els implicats –
territorialment parlant- les mesures concretes que hauran de fer possible la 
pacificació de l’actual NII fins a convertir-la en un eix cívic amb garantia de 
seguretat i integració urbana i dotant-la de major disponibilitat per a la 
circulació de vianants i bicicletes. 

- Òbviament, aquesta definició de la NII no es pot deslligar de la que també 
s’ha de fixar de l’actual C-32 (autopista del Maresme), sobre la qual caldrà 
determinar la seva configuració i funcionalitat, com a via comarcal, tant en 
relació als usuaris maresmencs (nous accessos a municipis com ara a 
Cabrils, Vilassar de Mar i Teià) com en el conjunt dels usuaris d’altres 
indrets. 
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- Naturalment, aquesta definició de la C-32 també haurà de contemplar 
prioritàriament la seva gratuïtat pels maresmencs. 

- Igualment, aquest estudi, haurà de contenir i definir aquelles actuacions 
concretes de possible modificació de traçat o vialitat que permetin 
incrementar la citada pacificació de la NII. 

- Com a mesures complementàries, l’estudi haurà de contemplar la circulació 
dels vianants, així com la redacció i l’execució d’un carril bici (xarxa de 
bicicletes), el traçat i característiques del qual sigui resultat del consens de 
tota la comarca, incloent totes les mesures possibles per a la protecció del 
Medi Ambient, com per exemple les de promocionar la utilització del vehicle 
elèctric, tot fomentant la definició d’una xarxa de punts de càrrega ràpida a 
tots els municipis de la comarca. 

 
SEGON.- Establir que la redacció del Pla Integral de Mobilitat en la seva globalitat i 
la de tots els projectes parcials de millora i connexió que s’han citat en el punt 
anterior, poden i han de ser finançats amb el retorn dels 97,2M€ rebuts de Foment 
al 2011 com a primer pagament pel traspàs de la NII, que la Generalitat va dedicar 
a altres fins amb el compromís de retornar al Maresme, retorn necessari per poder 
reclamar la resta fins als 400M€ segons conveni de traspàs de la NII a la 
Generalitat per a actuacions al Maresme, exceptuant els 97,2M€ traspassats 
inicialment amb posterioritat a la signatura del Conveni, conveni que 
necessàriament haurà de ser revisat, donat que els acords no coincideixen amb la 
sensibilitat del territori en els aspectes com el de la via alternativa i gratuïta a la C-
32. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al Departament de Serveis Territorials de 
la Generalitat, al Parlament de Catalunya, les entitats i les associacions implicades 
amb la mobilitat del Maresme. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, llegeix la part 
dispositiva de la moció. 
 
7.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, PDeCAT, 
CANETENCS INDEPENDENTS, PP, SOM CANET, I PSC PER ADHERIR-SE AL 
PROJECTE “NO PUC ESPERAR” 
 
“NO PUC ESPERAR!” és un projecte pensat per facilitar el dia a dia de les persones 
que necessiten utilitzar un lavabo urgentment per un problema mèdic no contagiós. 
 
Els destinataris d’aquesta iniciativa són els pacients amb malalties inflamatòries 
intestinals (malaltia de Crohn i colitis ulcerosa), els pacients ostomitzats o 
colectomitzats, els pacients sotmesos a cirurgia per un càncer de recte i tots aquells 
pacients que els metges col·laboradors amb el projecte considerin que cal incloure. 
 
Un dels problemes que més angoixa aquestes persones és la necessitat contínua, i 
de vegades imprevisible, d’anar al lavabo; de manera que els costa sortir de casa 
per por de no trobar un lavabo accessible en el moment necessari. Tot això pot 
suposar una minva de la seva qualitat de vida. 
 
L’Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa (ACCU) emet les targetes NO PUC 
ESPERAR! Perquè aquests pacients les utilitzin, però són els metges de les Unitat de 
Malalties inflamatòries intestinals (MII) i Serveis de l’Aparell Digestiu col·laboradors 
qui les lliuraran als seus pacients quan ho considerin necessari. Les targetes són 
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gratuïtes i no són nominals, però estan numerades per seguir un control de 
lliurament. 
 
Des de l’ACCU Catalunya a Catalunya, i des de les diferents ACCU que implanten el 
projecte a altres zones de l’Estat espanyol, s’intentarà arribar a acords de 
col·laboració amb establiments i equipaments perquè autoritzin l’ús dels seus 
lavabos de manera gratuïta i el més ràpidament possible als portadors de les 
targetes NO PUC ESPERAR! 
 
Per això, és fonamental la col·laboració de diferents sectors: 
 
1.- Equips mèdics d’unitats MII i Serveis de l’Aparell Digestiu que dictaminin quins 
pacients necessiten la targeta i quins no. 
2.- Ajuntaments i entitats públiques, que conscienciïn i també informin sobre 
aquest problema, adhereixin els lavabos dels seus equipaments al projecte i 
promoguin l’adhesió d’associacions i establiments a NO PUC ESPERAR! 
3.- Associacions de comerciants i hostaleria disposats a facilitar l’entrada ràpida i 
gratuïta als seus lavabos als pacients portadors de la targeta, i a promoure la 
difusió del projecte entre els seus associats. 
4.- Voluntaris que difonguin el projecte i que col·laborin en les tasques 
administratives i de suport. 
 
A més, NO PUC ESPERAR! És un projecte que té dues finalitats: 
 

- Facilitar l’accés ràpid i de manera gratuïta als lavabos als pacients en 
qualsevol lloc i sempre que ho necessitin. 

- Conscienciar la societat sobre les malalties inflamatòries intestinals i les 
necessitats que tenen qui les pateixen. 

 
D’aquesta manera, NO PUC ESPERAR! Contribueix significativament a millorar la 
qualitat de vida d’aquests pacients. 
 
Aquesta iniciativa fou creada l’any 2013 per l’Associació de Malalts de Crohn i Colitis 
Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya) i per la Unitat de Malalties inflamatòries 
Intestinals (MII) de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta. El 
projecte NO PUC ESPERAR! Està en desenvolupament continu i s’actualitza 
constantment tant per la incorporació de nous pacients com per l’adhesió de nous 
establiments i equipaments col·laboradors. 
 
El projecte NO PUC ESPERAR! Compta amb el suport, a Catalunya, del Consell 
Consultiu de Pacients del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, de 
la Societat Catalana de Digestologia, de l’Institut Català de la Salut, de GETECCU 
(Grup Español de Trabajo en enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa) i la 
col·laboració d’AbbVie. 
 
Per tot això, s’acorda per unanimitat dels setze membres presents dels disset que 
integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Demanar l’adhesió de l’Ajuntament al projecte NO PUC ESPERAR! Amb 
la finalitat de col·laborar, tot identificant les instal·lacions de la pròpia institució per 
poder atendre els afectats d’aquestes malalties. 
 
SEGON.- Promoure l’adhesió dels ens municipals de la Demarcació de Barcelona al 
projecte NO PUC ESPERAR! 



Ref: S/iu 

40 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
TERCER.- Promoure la difusió del projecte NO PUC ESPERAR! a tota la ciutadania 
del municipi, amb especial atenció als establiments comercials. 
 
QUART.- Promoure campanyes divulgatives sobre les malalties digestives per a 
tota la ciutadania amb la col·laboració de les entitats especialitzades. 
 
CINQUÈ.- Donar trasllat de la present moció a l’Associació de Malalts de Crohn i 
Colitis (ACCU), els ens municipals de la demarcació de Barcelona, a les entitats 
municipalistes, al grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i al Govern de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
El senyor Quirze Planet Rovira, regidor del grup municipal d’ERC, llegeix la part 
dispositiva de la moció. 
 
8.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPAL D’ERC, PDeCAT, 
CANETENCS INDPENDENTS, SOM CANET, PSC I LA CUP SOBRE EL MÓN 
LOCAL CATALÀ AMB LA CAMPANYA CASA NOSTRA ÉS CASA VOSTRA 
 
Des de l’estiu de 2015 Europa assisteix a una greu crisi humanitària com a 
conseqüència del desplaçament forçat de centenars de milers de persones que 
escapen de l’horror de la guerra, esperant una nova vida digna.  
 
Des del primer moment, la immensa majoria d’ens locals catalans han mostrat la 
seva predisposició a acollir persones refugiades, malgrat no disposar de les 
competències d’asil, i han dedicat recursos per ajudar-les mitjançant la campanya 
d’emergència del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per ajudar a les 
persones que cerquen refugi a Europa, i sensibilitzar sobre la situació en què viuen i 
les causes que han provocat la seva fugida.  
 
Mentre això passava, la majoria dels governs europeus i les institucions 
internacionals i de la Unió Europea han incomplert els acords signats sobre refugi i 
asil, mentre la societat civil catalana reaccionava mostrant la seva solidaritat activa, 
tot mobilitzant-se a l’hora de demanar a les institucions competents que obrissin 
vies segures per poder acollir persones refugiades.  
 
En aquest sentit, ha sorgit a Catalunya la campanya unitària Casa Nostra És Casa 
Vostra, conformada per milers de persones a títol individual, col·lectius i moviments 
socials, ONG i empreses del sector cultural, amb l’objectiu de denunciar la situació 
que viuen les persones refugiades i migrants, aconseguir la sensibilització i 
mobilització de la ciutadania i demanar polítiques d’acollida reals i efectives a les 
institucions, sota el lema “volem acollir”. 
 
Les entitats municipalistes catalanes han rebut la petició de la campanya Casa 
Nostra És Casa Vostra de fer tot el possible perquè el món local mantingui i reforci 
el seu compromís actiu ajudant les persones que necessiten protecció internacional, 
i es sumi a la seva iniciativa.  
 
Per tot això, el Ple municipal acorda per quinze vots a favor dels regidors Blanca 
Arbell Brugarola, Pere Xirau Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel Serra Lerga, 
Sílvia Tamayo Mata, Josep M. Masvidal Serra, Coia Tenas Martínez, Àngels Isart 
Falceto, Assumpta Revoltós Vaquer, Quirze Planet Rovira, Jesús Marín i Hernàndez, 
Laureà Gregori Fraxedas, Àngel López Solà, Esther Agulló Renau i Marc Jiménez 
Torres, i una abstenció de la regidora Cristina Soler Vílchez: 
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PRIMER.- Declarar l’Ajuntament de Canet de Mar municipi adherit a la campanya 
Casa Nostra És Casa Vostra. 
 
SEGON.- Sumar-se a la campanya de suport a l’acollida de població refugiada en 
trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a l’àrea mediterrània del Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament. 
 
TERCER.- Convocar a la ciutadania a mobilitzar-se assistint a la convocatòria de 
manifestació de la campanya Casa Nostra És Casa Vostra que es celebrarà a 
Barcelona el proper 18 de febrer. 
 
QUART.- Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana 
de Municipis, a la Campanya Casa Nostra És Casa Vostra, així com a les entitats 
socials del municipi (o ens local supramunicipal si és el cas). 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora del grup municipal de Canetencs 
Independents, llegeix la moció. 
 
9.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, PDeCAT, 
CANETENCES INDEPENDENTS, SOM CANET I EL PSC DE SUPORT AL PACTE 
NACIONAL PER A UNA SOCIETAT DIGITAL A CATALUNYA  
 
Actualment, el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació, amb els canvis organitzatius i dels processos productius que se’n 
deriven, i la capacitació de les persones que les utilitzen, han esdevingut factors 
estratègics per assegurar, l’eficiència i l’obertura a la societat de les 
Administracions Públiques, la competitivitat de les empreses, i en general, la millora 
de la qualitat de vida de les persones.  
 
L’avenç d’una societat digital, en la qual l’accés a la comunicació i al coneixement 
haurà de ser instantani i universal, és una oportunitat per construir una 
Administració més intel·ligent que doni resposta a la necessitat de conjugar 
conceptes com ara govern obert, transparència, gestió intel·ligent de la informació, 
interoperabilitat o seguretat, que impacten transversalment en l'accés, la prestació 
i la millora dels serveis públics.  
 
Evidentment, aquest ús extensiu i intensiu de les tecnologies de la informació es 
fonamenta en l’existència de les necessàries infraestructures de comunicacions 
electròniques que han de prestar servei al conjunt del territori, evitant qualsevol 
risc d’escletxa digital, possibilitant el desenvolupament d’una societat avançada, 
pròspera i cohesionada, i posant les tecnologies al servei de les Administracions 
Públiques, la ciutadania i les empreses.  
 
Com que tots aquests reptes han de ser impulsats de manera compartida i 
coordinada pel conjunt de les Administracions Públiques de Catalunya, el Govern de 
la Generalitat de Catalunya, les quatre diputacions, el Consorci Localret i les 
entitats municipalistes ACM i FMC van signar, amb data 24 d’octubre de 2016, el 
Pacte Nacional per a una Societat Digital.  
 
Amb aquest Pacte Nacional, el Govern, les Diputacions i les Entitats Municipalistes 
es comprometen a treballar de manera coordinada, amb totes les institucions 
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públiques i els actors socials que s’hi vulguin afegir, entorn de cinc àmbits bàsics 
d’actuació:  
 
- El desplegament i la gestió coordinada d’infraestructures tecnològiques i de 
comunicacions electròniques que assegurin la igualtat d’oportunitats per a tots els 
territoris, la ciutadania i les empreses de Catalunya.  
 
- L’impuls d’una nova administració digital, que més enllà de l’extensió de l’ús de 
tecnologies digitals aprofiti i potenciï el seu poder transformador amb l’objectiu de 
fer una administració més oberta, àgil, senzilla i eficaç.  
 
- El desplegament de l’estratègia de territori intel·ligent del Govern català 
(smartCAT), tot integrant i coordinant les iniciatives locals i supralocals i donant 
suport a les empreses per fer de Catalunya un Smart Region de referència 
internacional.  
 
- L’adopció de mesures i d’eines tecnològiques conjuntes en l’àmbit de la 
ciberseguretat i de la protecció dels drets de les persones i les empreses en la nova 
societat digital.  
 
- El desenvolupament de la Indústria 4.0, difonent entre el teixit empresarial la 
importància de la disrupció que pot provocar en el mercat, capacitant capital humà 
per donar resposta a la demanda de nous perfils i promovent les infraestructures 
necessàries.  
 
Per tot això, el Ple municipal acorda per quinze vots a favor dels regidors Blanca 
Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel Serra Lerga, 
Sílvia Tamayo Mata, Josep M. Masvidal Serra, Coia Tenas Martínez, M. Àngels Isart 
Falceto, Assumpta Revoltós Vaquer, Quirze Planet Rovira, Jesús Marín i Hernàndez, 
Laureà Gregori Fraxedas, Àngel López Solà, Esther Agulló Renau i Marc Jiménez 
Torres, i una abstenció de la regidora Cristina Soler Vílchez:  
 
PRIMER.- Donar suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital, signat amb 
data 24 d’octubre de 2016 entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de 
Barcelona, la Diputació de Tarragona, la Diputació de Lleida, la Diputació de Girona, 
l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i el 
Consorci Localret, i impulsar les accions necessàries per a col·laborar en la 
implementació dels objectius d'aquest Pacte.  
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis, la Federació 
de Municipis de Catalunya, el Consorci Localret i al Departament de la Presidència 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, llegeix 
la moció. 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que, 
tot i que estan d’acord amb la moció i hi votaran a favor, amb la lectura d’aquesta 
moció no els ha quedat prou clar en què consisteix aquest pacte nacional per a una 
societat digital, ni quins són els objectius reals d’aquest pacte. Dit molt vanament, 
sembla un brindis al sol, sense entrar en l’essència del pacte. 
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10.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, PDeCAT, 
CANETENCS INDEPENDENTS, SOM CANET, PSC I LA CUP REFERENT ALS 
BENEFICIS FISCALS EN L’IBI DE LES AUTOPISTES DE PEATGE 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El món local pateix les disfuncions d’un sistema de finançament municipal que s’ha 
demostrat insuficient per a cobrir el conjunt de necessitats de despesa dels 
Ajuntaments. A part de no atendre la reivindicació històrica del municipalisme per 
un sistema de finançament més just, l’Estat espanyol ha aprovat diverses 
normatives que han tingut un impacte negatiu en les finances locals, sense articular 
les corresponents compensacions econòmiques o bé sent aquestes clarament 
insuficients. 
 
L’atorgament de beneficis fiscals a les empreses concessionàries de les autopistes 
de peatge és un clar exemple de com una mesura adoptada per l’Estat espanyol ha 
repercutit directament sobre els ingressos municipals, reduint la recaptació de 
l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) provinent de les autopistes. Les empreses 
concessionàries han gaudit d’un benefici fiscal del 95% de la base imposable de la 
Contribució Territorial Urbana, benefici que s’estendria com a màxim fins a la 
finalització de la concessió tal com estableix l’article 12 a) de la llei 8/1972, de 
construcció, conservació i explotació d’autopistes en règim de concessió. 
 
La posterior aprovació de la Llei d’Hisendes Locals reconvertia la Contribució 
Urbana en l’Impost sobre Béns Immobles i, mitjançant la Disposició 
Transitòria Segona, s’establia la transposició dels beneficis fiscals reconeguts per 
a la Contribució Urbana, fins a la data de la seva extinció o bé fins al 31 de 
desembre de 1992. 
 
Aquesta mesura adoptada per l’Estat espanyol repercutia directament sobre els 
ingressos municipals, reduint la recaptació de l’IBI provinent de les autopistes. 
Diversos municipis van considerar que era de justícia exigir una compensació 
econòmica a l’Estat en la mesura que una llei estatal havia provocat una minoració 
dels recursos municipals, i emparant-se en l’article 9.2 de la pròpia llei d’hisendes 
locals, que estableix que “les lleis per les quals s’estableixin beneficis fiscals en 
matèria de tributs locals determinaran les fórmules de compensació que 
corresponguin”. 
 
Per la seva banda, l’Estat sempre s’ha negat a compensar els municipis afectats 
provocant nombrosos litigis, amb sentències de diferents Tribunals Superiors 
favorables als municipis i una sentència final del Tribunal Suprem (STS 
7142/2011) que donava la raó a l’Estat. 
 
La pròrroga de les diferents concessions a les empreses explotadores de les 
autopistes de peatge va provocar l’ampliació dels terminis per als beneficis fiscals, 
entre ells el de l’Impost sobre Béns Immobles. Una vegada més l’Estat espanyol 
mostrava la seva deslleialtat institucional amb el món municipal, posant per davant 
els interessos de les grans empreses concessionàries. 
 
Aquesta ampliació de les concessions queda regulada al RD2346/1998, de 23 
d’octubre, pel qual es modifiquen determinats aspectes de la concessió de 
“Autopistas, Concesionaria Española, Sociedad Anónima” (ACESA). La clàusula V 
del conveni que figura a l’Annex d’aquest decret estableix que, malgrat la 
concessió s’estén fins al 31 d’agost del 2021, els beneficis fiscals recollits a l’article 
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12.a) de la llei 8/1972 es mantindrien només fins al 31 d’agost del 2016. Per 
tant, a partir d’aquest any 2017 les empreses concessionàries han d’abonar el 
100% de l’IBI corresponent a les autopistes. Els municipis afectats per aquest 
decret són aquells pels qual transcorre algun dels trams de pagament de les 
següents autopistes: 
 

 AP-7, de La Jonquera a Tarragona 
 AP-2, d’Aitona a Banyeres del Penedès 
 C-32, de Montgat a Palafolls 
 C-33, Barcelona a Montmeló 

 
La mateixa clàusula V del conveni estableix que els concessionaris de les 
autopistes hauran d’abonar 20,9M€ a l’Estat durant els darrers 5 anys de la 
concessió, és a dir, durant el període 2017-2021, a raó d’un 20% anual.  
 
Les continues mesures adoptades els darrers anys per l’Estat espanyol en favor de 
les grans corporacions en àmbits estratègics com l’energia, telecomunicacions, 
infraestructures, etc. ens obliga a vetllar per la extinció definitiva d’aquest 
benefici fiscal que gaudeixen les empreses concessionàries de les autopistes. 
 
Per tot això, el Ple municipal acorda per quinze vots a favor dels regidors Blanca 
Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel Serra Lerga, 
Sílvia Tamayo Mata, Josep M. Masvidal Serra, Coia Tenas Martínez, Àngels Isart 
Falceto, Assumpta Revoltós Vaquer, Quirze Planet Rovira, Jesús Marín i Hernàndez, 
Laureà Gregori Fraxedas, Àngel López Solà, Esther Agulló Renau i Marc Jiménez 
Torres, i una abstenció de la regidora Cristina Soler Vílchez:  
 
PRIMER.- Donar compliment a la finalització del benefici fiscal que gaudeixen les 
autopistes encarregant als serveis de gestió tributària responsables del padró de 
l’IBI que facin les gestions i actuacions necessàries per garantir el cobrament del 
100% de la quota de l’IBI a l’empresa concessionària. 
 
SEGON.- Demanar al Govern de l’Estat espanyol que no aprovi cap altra mesura 
destinada a prorrogar els beneficis fiscals de les concessionàries de les autopistes 
de peatge. 
 
TERCER. Exigir a les empreses concessionàries i al Govern de l’Estat espanyol que 
en cap cas traslladin el major cost que suposa la supressió dels beneficis fiscals a 
les tarifes que paguen les persones usuàries. 
 
QUART.- Instar al Govern de l’Estat espanyol que destini els imports pendents 
d’abonar pels concessionaris, recollits al RD2346/1998, a compensar els municipis 
afectats per la bonificació del 95% en l’IBI de les autopistes. 
 
CINQUÈ.- Exigir que no es renovin les concessions de les autopistes de peatge més 
enllà dels terminis establerts per la normativa vigent.  
 
SISÈ.- Comunicar aquest acord al Govern espanyol, a la Generalitat de Catalunya, 
a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, fa un resum 
de la part expositiva i llegeix la part dispositiva de la moció. 
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11.- MOCIÓ PER VIA D’URGÈNCIA 
 
L’alcaldessa presidenta segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós de 
règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del Reial 
decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la 
consideració dels presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre del 
dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per onze 
vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís 
Llovet Bayer, Raquel Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata, Josep M. Masvidal Serra, 
Coia Tenas Martínez, Àngels Isart Falceto, Quirze Planet Rovira i Marc Jiménez 
Torres, quatre abstencions dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori 
Fraxedas, Àngel López Solà i Esther Agulló Renau, i un vot en contra de la regidora 
Cristina Soler Vílchez i tot seguit es dóna compte de l’assumpte: 
 
11.1.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, CANETENCS 
INDEPENDENTS, SOM CANET, PSC I LA CUP DE L’AJUNTAMENT DE CANET 
DE MAR PER A LA DEFENSA DELS INTERESSOS DE LES PERSONES 
AFECTADES PER LES CLÀUSULES SÒL, IRPH, DESPESES EN LA 
FORMALITZACIÓ DE LES HIPOTEQUES... I PEL SEU ACOMPANYAMENT I 
ASSESSORAMENT EN EL PROCÉS DE RECLAMACIÓ  
 
Hem estat testimonis els darrers anys de pràctiques que podrien ser qualificades 
com a abusives per part de les entitats financeres cap a les persones usuàries dels 
serveis bancaris: clàusules terra, assegurances de cobertura hipotecària que 
sobrecarregaven innecessàriament les quotes de les famílies, accions preferents, 
deute subordinat, crèdits hipotecaris en què el preu s’havia determinat mitjançant 
l’índex de referència de préstecs hipotecaris, comissions bancàries abusives, 
despeses indegudament cobrades en la formalització de les hipoteques, entre 
moltes altres. Les oficines municipals d’atenció al consumidor (OMICs), així com els 
diferents serveis d’intermediació i d’atenció de les diferents administracions, han 
estat testimonis d’aquest fet, fins al punt de suposar més de la meitat de les 
consultes ateses en aquestes oficines darrerament.  
 
Entre 1997 i 2007 es va generalitzar l’aplicació de les anomenades “clàusules sòl i 
sostre que són aquelles clàusules imposades per les entitats de crèdit en els 
contractes de préstec amb garantia hipotecària a tipus d'interès variable. Aquestes 
clàusules tenen la funció econòmica de limitar un escenari de descens de tipus 
d'interès ("clàusula sòl") i, paral·lelament, acotar una pujada de tipus fins a un 
tipus prefixat per la mateixa entitat ("clàusula sostre").” 
 
Les clàusules sòl han estat incorporades pels bancs com una condició per a la 
concessió de crèdits a tipus variable en una pluralitat de contractes de préstec amb 
garantia hipotecària, fet que constitueix un desequilibri en els drets i obligacions de 
les parts en perjudici de les persones consumidores, ja que la "clàusula sòl" es 
troba configurada de tal manera en la seva redacció que el client no es beneficia 
mai de les baixades dels tipus d'interès. 
 
Segons algunes estimacions, pot haver-hi entre dos i tres milions de contractes 
amb aquesta clàusula. 
 
El passat 9 de maig de 2013 el Tribunal Suprem va fer pública la sentència que 
declarava nul·les les clàusules sòl. A partir d’aquest moment, i de manera 
progressiva, diverses entitats bancàries han deixat d’aplicar els efectes d’aquesta 
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clàusula. Existeix el dret reconegut d’iniciar un procés pel retorn de les quantitats 
pagades des d’aquesta data.  
 
Finalment, i malgrat un informe de l’Advocat General del TJUE que aconsellava la 
no retroactivitat del retorn dels imports més enllà del 9 de maig de 2013 “per 
circumstàncies excepcionals”, entre les que es troben “les repercussions 
macroeconòmiques sobre el sistema bancari d’un estat membre que ja es trobava 
debilitat”, el TJUE ha fallat en favor de la retroactivitat des del moment de la 
signatura dels crèdits hipotecaris que contenien aquesta tipologia de clàusules. 
 
És aquesta una molt bona notícia que ha de possibilitar el retorn de les quantitats 
pagades en excés i una esmena a la totalitat al marc legal hipotecari espanyol: cal 
acabar amb una llei hipotecària injusta que permet situacions abusives. Però 
malgrat tot, la via de retorn d’aquestes quantitats no serà fàcil, essent necessari un 
bon coneixement dels drets de les persones usuàries de les entitats bancàries i de 
la manera de poder exercir-los.  
 
D’altra banda la sentència 705/2015 de 23 de desembre del Tribunal Suprem va 
declarar com a abusives les clàusules que imposen a la persona que contracta el 
crèdit totes les despeses de formalització d'hipoteques, quan l’haurien assumir els 
bancs en la seva totalitat, perquè són les entitats les interessades a registrar 
l'escriptura hipotecària. Des d’aquell moment, l'Audiència Provincial de Saragossa, 
un jutjat de Pontevedra, un altre jutjat de Granollers i un d'Oviedo, almenys, han 
donat la raó als i les clients. Aquesta circumstància afecta al menys a sis milions 
d'hipoteques a l’Estat Espanyol i aplana el camí a tots els consumidors i 
consumidores que volen recuperar els diners pagats en excés en la formalització de 
la seva hipoteca. 
 
En aquest context és més necessari que mai l’assessorament de les oficines 
municipals d’atenció al consumidor, així com els serveis oferts des d’altres 
administracions com els Consells Comarcals, les Diputacions o la Generalitat de 
Catalunya a través de l’Agència Catalana de Consum. Es fa imprescindible la 
possibilitat d’obtenir un assessorament de primera acollida amb caràcter objectiu, 
gratuït i universal, no només per identificar correctament cada casuística i indicar-
ne les passes a seguir, sinó per assegurar-ne un accés universal i equitatiu.  
 
Per evitar possibles abusos o males praxis per part d’assessories privades que 
puguin trobar en la debilitat de les persones reclamants i la confusió dels 
mecanismes una oportunitat de lucre, pren molt de sentit aquesta primera acollida 
als serveis municipals. És també important poder garantir la defensa jurídica 
d’aquelles persones i/o col·lectius més vulnerables que no poden accedir als 
honoraris previs necessaris per interposar les seves demandes civils quan les 
entitats no l’atenguin d’ofici. En els casos que es tracti de persones afectades per 
l’impagament del seu crèdit hipotecari, poden ser assumits per les oficines 
d’intermediació de deutes en l’habitatge o les oficines municipals de l’habitatge. 
 
A banda reclamem que les entitats financeres paguin tots els diners a les persones 
afectades tal i com diu la sentència del TJUE i la del Tribunal Suprem.  
 
L’aprovació el passat 20 de gener del Reial Decret Llei 1/2017, de 20 de 
gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de 
clàusules sòl ens sembla insuficient: les persones afectades han de 
recuperar tots els seus diners, sense quitances, amb els interessos que 
corresponen, en el menor temps possible i d'ofici. 
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No es pot oblidar que aquestes clàusules van ser un element fonamental de la crisi 
social de l'habitatge. Per culpa de les clàusules abusives milers de persones es van 
veure obligades a deixar de pagar les quotes hipotecàries i, en última instància, van 
ser desnonades. 
 
Per tot això, s’acorda per onze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, 
Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata, 
Josep M. Masvidal Serra, Coia Tenas Martínez, Àngels Isart Falceto, Quirze Planet 
Rovira i Marc Jiménez Torres, quatre abstencions dels regidors Jesús Marín i 
Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel López Solà i Esther Agulló Renau, i un 
vot en contra de la regidora Cristina Soler Vílchez: 
 
PRIMER.- Instar el govern de l’Estat a tramitar el Decret Llei com a projecte de llei 
pel procediment d'urgència per a permetre la millora de l’articulat i per establir un 
mecanisme general de devolucions automàtiques de les quantitats defraudades i 
d’aquesta manera donar compliment a la Sentència núm. 705/2015 del Tribunal 
Suprem de 23 de desembre de 2015 sobre condicions generals de la contractació i 
acció de cessament de clàusules abusives inserides en préstecs hipotecaris i altres 
contractes bancaris.  
 
SEGON.- Instar el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat de Catalunya si la 
normativa legal ho permet que es presentin com a part interessada en el procés i 
que actuïn en defensa dels interessos de les nombroses persones afectades per fer 
complir l’establert a la sentència del TJUE. 
 
TERCER.- Instar el Govern de l’Estat que desenvolupi una legislació que asseguri la 
transparència dels productes bancaris comercialitzats, la seva correcta comunicació 
a les persones contractants d’aquests productes, acompanyat també d’un règim 
sancionador quan aquestes incorrin en pràctiques abusives o poc transparents.  
 
QUART.- Instar el Govern de l'Estat perquè des del respecte a l'autonomia dels 
diferents organismes recomani al Banc d'Espanya, la Comissió Nacional de Mercats i 
la Competència l'inici d'actuacions inspectores i si escau de sanció necessàries 
sobre l'actuació de les entitats financeres en el cas de clàusules abusives. 
 
CINQUÈ.- Instar el Govern de la Generalitat, mitjançant l’Agència Catalana de 
Consum, a canalitzar les demandes contra les entitats financeres i a reforçar els 
serveis destinats a les persones afectades. 
 
SISÈ.- Donar suport a totes les iniciatives legislatives i parlamentàries 
encaminades tant a la denúncia i divulgació de les males pràctiques abans 
esmentades, com a defensa i demanda de restitució del drets de les persones 
afectades. 
 
SETÈ.- Instar l’Ajuntament de Canet de Mar a oferir serveis gratuïts de primera 
acollida per garantir un assessorament objectiu i equitatiu en defensa dels drets de 
les persones afectades per les clàusules sòl, despeses indegudes en la formalització 
de les hipoteques i sobre els crèdits contractes en base a l'Índex de Referència de 
Préstecs Hipotecaris (IRPH). 
 
VUITÈ.- Instar l’Ajuntament de Canet de Mar que proposi el Col·legi d’Advocats de 
Barcelona la signatura d’un acord de col·laboració per a la defensa jurídica 
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d’aquestes persones tal i com s’ha anat instrumentant en el funcionament del 
Servei d’Intermediació dels Deutes de l’Habitatge.  
 
NOVÈ.- Convocar, a través de les OMIC o els seus equivalents a les 
administracions supramunicipals (en el cas de municipis més petits), a les persones 
directores de bancs i caixes del municipi per instar-los a fer totes les accions 
possibles per a realitzar una correcta informació i atenció a les persones afectades i 
a facilitar-los les tasques que han de portar a exercir el seu dret de devolució 
reconegut a la sentència del TJUE. En aquestes reunions hi estaran convidades, a 
més de les forces polítiques amb representació al consistori els/les representants de 
les associacions de veïns i veïnes del municipi. 
 
DESÈ.- Demanar els ens supramunicipals el suport necessari per reforçar els 
serveis d’atenció a les persones afectades, per garantir un primer servei 
d’assessorament professional i gratuït, independentment de la mida o les capacitats 
del municipi on resideixin. 
 
ONZÈ.- Traslladar aquests acords a les associacions de consumidors del municipi, a 
les entitats bancàries del municipi, al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat, 
a la Diputació de Barcelona (Lleida, Tarragona, Girona) a la FMC i a l’AMC. 
 
La senyora Assumpta Revoltós Vaquer, regidora del grup municipal d’ERC, llegeix 
un resum de la part expositiva i la part dispositiva de la moció. 
 
La senyora Cristina Soler Vílchez, regidora del grup municipal del PP, explica que ha 
votat en contra de la urgència d’aquesta moció i també votarà en contra de la 
moció pròpiament dita. Considera que és un assumpte ja solucionat des de la 
justícia i que només és una moció completament propagandística de Som Canet. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, explica 
que s’han abstingut en la votació de la urgència d’aquesta moció i també ho faran 
en la votació de la moció pròpiament dita. I ho faran principalment per tres motius. 
El primer és que aquesta moció ha estat entrada en el mateix Ple, sense cap 
possibilitat de discutir-la. En segon lloc, i tal i com ha dit el grup municipal del PP, 
aquest és un assumpte resolt per la justícia i, per tant, els bancs ja han començat a 
retornar aquests diners. Per últim, es refereix al punt setè de la moció, el qual insta 
l’Ajuntament a oferir serveis gratuïts per a aquelles persones que en resultin 
afectades, d’altra banda, cosa normal en les mocions presentades per les 
esquerres. Comenta que, tenint en compte que en l’últim Ple es va aprovar 
provisionalment el pressupost per a l’exercici del 2017, en el qual no es recull 
aquest aspecte, demana a la regidora del grup municipal de Som Canet que 
expliqui d’on trauran els recursos per donar aquest servei de manera gratuïta. No 
deixen de ser mocions que estan molt bé de cara a la galeria, però amb aquestes 
condicions, el seu grup municipal s’abstindrà. 
 
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora del grup municipal d’ERC, explica que fa 
molts anys que l’Ajuntament de Canet té un servei d’atenció al consumidor, el qual 
ja està atenent força gent que pregunta per aquest assumpte. És un servei gratuït 
emplaçat a Vil·la Flora i pel qual només s’ha de demanar hora. 
 
El senyor Marín comenta que si l’Ajuntament de Canet de Mar ja està oferint aquest 
servei, no calia que es posés a la moció. 
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La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, explica 
que és cert que el passat divendres es va aprovar un Reial decret en aquest sentit, 
però el seu grup el veu innecessari i per això proposen aquesta moció. Pel que fa al 
poc temps que hi ha hagut per estudiar-la, explica que ella mateixa la va enviar 
ahir de seguida que li va arribar a tots els portaveus dels grups municipals i avui 
mateix l’ha enviada amb un format millorat. Amb això vol dir que tots han tingut el 
mateix temps per llegir-la. Pel que fa a l’assessorament que es pot prestar des de 
l’Ajuntament, ara hi ha el que fa l’OMIC i més endavant, com us explicarà la 
regidora delegada de Benestar Social, Gent Gran i Règim Intern, aquest 
assessorament s’ampliarà. De fet, la senyora Serra indica que té una guia bàsica 
d’assessorament municipal per a persones afectades per les clàusules sòl. Amb això 
vol dir que estan treballant l’assumpte i que ho han fet el millor que han pogut. 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Benestar Social, Gent 
gran i Règim Intern, explica que a part de l’assessorament de l’OMIC, des de 
Benestar Social s’ofereix la possibilitat professional d’una advocada mediadora que 
assessorarà les persones que es trobin afectades per aquestes clàusules abusives. 
 
12.- PRECS I PREGUNTES 
 
1.- L’IVA en el servei de subministrament d’aigua 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que 
vol començar amb un assumpte que el seu grup intenta treure a cada Ple 
municipal, que és el servei d’aigua. Explica que al juliol del 2016 es van fer les 
bonificacions per a la regularització de la quota de l’aigua, però observant més 
detingudament les factures, es pot veure que en aquesta bonificació no es retorna 
l’IVA. Considera que si s’han pagat les factures amb IVA, aquest import també 
s’hauria de retornar. Pregunta què pot haver passat i que se n’hauria de reclamar la 
devolució. Pel que fa al cànon de l’Agència Catalana de l’Aigua, consideren que 
hauria d’estar exempt d’IVA i s’està pagant un 10%. Creuen que ja que és una taxa 
que es paga a la Generalitat no s’hauria de pagar un 10% d’IVA. I això va lligat 
amb el fet que consideren que si la quota de l’aigua és una taxa, per què ha d’estar 
gravada amb IVA. Potser valdria la pena que aquest assumpte s’estudiés 
detingudament. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que el 
govern també és sensible amb aquest tema, igual que ho és el grup del senyor 
Jiménez i per això prefereix estudiar bé aquest assumpte amb el senyor interventor 
municipal i contestar-li per escrit o, si ho prefereix, quan tingui la informació venir a 
l’Ajuntament per explicar-li personalment. 
 
2.- Contracte de la gestió del servei de neteja viària i recollida de residus 
sòlids urbans 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que 
aquest és un altre tema del qual estan molt a sobre. Pregunta com està la licitació 
d’aquest contracte, si n’hi haurà o no n’hi haurà. Recorda que, fa un temps, el seu 
grup municipal va comentar que hi havia la possibilitat de demanar, a través del 
Catàleg de serveis de la Diputació, una subvenció per poder fer una auditoria sobre 
la gestió d’aquest servei, per veure si es podria municipalitzar-lo o, pel contrari, és 
millor continuar prestant-lo de manera externalitzada. Volen saber si aquesta 
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subvenció s’ha demanat i en el cas que no s’hagi demanat si hi ha la intenció de 
fer-ho. 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Sanitat, 
explica que fa vint-i-sis dies que es va rescindir el contracte. Aquest és el contracte 
que té l’import més gran de tots els contractes de l’Ajuntament i, per tant, s’hi està 
treballant sense descans. Quan tinguin alguna cosa concreta, reuniran els membres 
del Ple per explicar-los com evoluciona l’assumpte. De moment, però, no hi ha res 
important a explicar, que no sigui que s’hi està treballant intensament. Pel que fa a 
les subvencions de la Diputació, a través del Catàleg de serveis, també s’està 
treballant ara , no només l’Àrea de Medi Ambient, sinó en general a totes les àrees, 
i també s’estudiarà si aquesta subvenció es demana o no. 
 
3.- Llista de pisos buits propietat de grans tenidors 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que 
aquest assumpte també els preocupa. Comenta que ja van presentar una moció 
sobre la Sareb i l’equip de govern va explicar que presentarien una altra opció. 
Explica que el 23 de novembre el seu grup municipal va presentar una instància 
mitjançant la qual demanaven un llistat de pisos buits que fossin propietat de grans 
tenidors. El 19 de gener van reclamar per correu electrònic la resposta a aquesta 
instància. El mateix dia, el senyor Llovet els va contestar que ja tenien el llistat a 
punt i que se’ls enviaria de seguida, però ja ha passat una setmana i encara no 
l’han rebut i demana quin problema hi ha. Comenta que potser ja és hora de posar-
se a treballar cap a alguna direcció amb aquest assumpte. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, pren la 
paraula per explicar aquest assumpte quan el senyor Jiménez explica que acaba de 
veure que ja té la resposta que demanava amb aquesta pregunta. 
 
Així, doncs, el senyor Llovet comenta que li estranyava que encara no la tingués 
perquè recorda que el correu li va arribar el mateix 19 de gener i ell va signar la 
resposta l’endemà, el dia 20. De tota manera, també vol informar que sobre aquest 
assumpte dels pisos buits, s’ha muntat un grup de coordinació, en el qual hi ha una 
persona de Benestar Social que s’ocupa de la problemàtica de les hipoteques i la 
tècnica d’urbanisme de l’Ajuntament, la qual està treballant la Llei d’habitatge per 
coordinar i buscar solucions a tots aquells casos de risc que necessitin una actuació 
immediata per part de l’Administració. 
 
4.- Acord amb el Bisbat de Girona per l’edifici del centre parroquial 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que 
per les xarxes socials s’ha avançat que s’ha arribat a un acord amb el Bisbat de 
Girona pel que fa a l’edifici del centre i demana si els poden explicar en què 
consisteix aquest acord. 
 
El senyor Quirze Planet Rovira, regidor delegat d’Obres i Serveis, explica que s’ha 
arribat a un acord econòmic de manera verbal, però encara no s’ha delimitat 
totalment la zona del pati i fins que això no s’aconsegueixi no es pot fer res més. 
Explica que es partien d’unes quantitats econòmiques que l’Ajuntament no estava 
disposat a pagar, però, finalment, s’ha arribat a un acord per ambdues parts. 
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El senyor Jiménez pregunta si aquesta quantitat es troba entre les que parlaven en 
comissió, a la qual cosa el senyor Planet contesta que així és. 
 
5.- Recurs contenciós administratiu interposat per un membre de la Policia 
Local contra l’Ajuntament 
 
La senyora Cristina Soler Vílchez, regidora del grup municipal del PP, explica que 
amb la documentació que han rebut del mes de desembre, han pogut comprovar 
que en la sessió de la Junta de Govern Local de data 7 de desembre de 2016, la 
secretària va informar d’un contenciós interposat per un membre de la Policia. 
Explica que fa dotze dies hi havia una vista oral d’aquest recurs i demana que els 
expliquin a què es refereix aquest procediment. Comenta que ha parlat amb el 
portaveu del seu grup municipal, el senyor Toni Romero Carbonell, que és qui 
assisteix a les comissions especials de seguiment de la Policia Local i li ha comentat 
que no s’ha parlat mai d’aquest contenciós. 
 
La senyora alcaldessa explica que li faran arribar la informació, a la qual com a 
regidora que forma part del Ple municipal té dret. 
 
6.- Situació actual de l’estructura organitzativa de l’Organisme Autònom de 
Ràdio Canet 
 
La senyora Cristina Soler Vílchez, regidora del grup municipal del PP, explica que 
s’han assabentat que el senyor Joaquim Masvidal Nogueras ja no s’encarrega de les 
tasques de coordinació de l’Organisme Autònom de Ràdio Canet i els agradaria 
saber en quina situació es troba actualment l’estructura organitzativa d’aquest 
organisme, si aquests canvis seran aprovats pel Consell de Govern de Ràdio Canet i 
si és així, per quan tenen previst convocar-lo. 
 
La senyora alcaldessa explica que en aquest organisme hi ha algun problema de 
contractació irregular i estan intentant optimitzar els recursos de què es disposa, 
tant a la ràdio com a l’Ajuntament. El que estan fent és reorganitzar el personal per 
poder donar més servei i amb més qualitat, en aquest cas, de comunicació. 
  
7.- Informe desfavorable de la Intervenció municipal 
 
La senyora Cristina Soler Vílchez, regidora del grup municipal del PP, explica que en 
els decrets signats durant el mes de desembre han pogut llegir un informe 
desfavorable de l’interventor municipal, el senyor Lluís Viñas Peitabí, pel fet que no 
s’està respectant la llei de contractació pública i pregunta si tenen intenció de 
solucionar aquest problema. 
 
La senyora alcaldessa explica que aquests decrets de contractació que es veu 
obligada a signar amb informes desfavorables provenen, històricament, de 
contractacions irregulars. Mica en mica, s’estan regularitzant aquestes anomalies. 
 
8.- Renúncia d’una subvenció destinada a un dinamitzador comercial 
 
La senyora Cristina Soler Vílchez, regidora del grup municipal del PP, explica que en 
aquesta mateixa documentació del mes de desembre han observat que hi ha la 
renúncia d’una subvenció de 2.000 euros, destinada a un dinamitzador comercial.  
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Saben que aquesta subvenció anava lligada amb la Unió de Botiguers i que aquesta 
entitat s’ha dissolt, però de tota manera volen saber si no han trobat una fórmula 
per intentar no haver de renunciar a aquesta subvenció. 
 
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica, explica 
que molt a pesar de l’Ajuntament, com que era una subvenció nominativa per a la 
Unió de Botiguers, en el moment en què aquesta entitat desapareix, no es pot dur 
a terme l’objectiu d’aquesta subvenció, que era la contractació d’un dinamitzador 
comercial. Per tant, s’hi ha hagut de renunciar, ja que no es podia canviar per una 
altra subvenció. 
 
9.- Empreses interessades a instal·lar-se al polígon de Canet 
 
La senyora Cristina Soler Vilchez, regidora del grup municipal del PP, explica que un 
debat que va tenir lloc a Ràdio Canet la regidora delegada de Promoció Econòmica, 
la senyora Coia Tenas Martínez, va comentar que s’havia entrevistat amb empreses 
que estaven interessades a instal·lar-se a Canet, al polígon. Els agradaria saber si 
és possible conèixer quines empreses són. 
 
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica, explica 
que estan parlant constantment amb diferents empreses, però no diran quines 
perquè potser a aquestes empreses no els agradaria. Són empreses del ram del 
tèxtil, que vénen a partir d’empreses que ja estan implantades a Canet. També hi 
ha empreses de petita logística, de disseny, tot i que aquestes últimes, 
malauradament, s’han despenjat de les converses perquè hi ha un problema 
important als serveis del polígon que és la manca de fibra òptica. Si el govern que 
hi havia quan es va fer el desplegament de la fibra òptica per tot Canet de Mar 
hagués vetllat perquè també es desplegués pel polígon, aquest problema ja estaria 
solucionat. 
 
10.- Contractació de la cap d’Àrea de Serveis Socials 
 
La senyora Cristina Soler Vílchez, regidora del grup municipal del PP, es dirigeix a la 
senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Benestar Social, Gent Gran i 
Règim Intern, i li demana, ara que ja fa dos mesos que exerceix aquest càrrec, que 
expliqui si la figura de la nova coordinadora, que es va contractar quan la senyora 
Isart era a l’oposició i amb la qual no estava gaire d’acord, ha solucionat els 
problemes que hi havia a la Fundació Els Garrofers, perquè ja se signen els 
contractes. De fet, no sap ben bé a qui s’ha de dirigir, si a la senyora Isart o a la 
senyora alcaldessa. També pregunta a la senyora Isart si considera necessària 
aquesta figura en l’estructura de l’Àrea o considera que el Departament té altres 
necessitats de contractar altre personal d’atenció directa a l’usuari. 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Benestar Social, Gent 
Gran i Règim Intern, explica que tothom sap que ella és una persona molt directa i 
quan estava a l’oposició no li agradava aquesta contractació, ja que ella potser 
hagués reforçat el servei amb alguna altra figura. Però després de dos mesos al 
govern, pot dir que aquesta persona fa una molt bona gestió de Serveis Socials, 
mentre que la senyora Gibert fa tota la coordinació de l’Àrea. Una fa la gestió i 
l’altra coordina l’equip humà i entre totes tres s’entenen perfectament. Pel que fa 
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als Garrofers, estan treballant per aconseguir regularitzar totes les situacions dels 
treballadors. 
 
11.- Contracte de la gestió del servei de neteja viària i recollida de residus 
sòlids urbans 
 
La senyora Cristina Soler Vílchez, regidora del grup municipal del PP, explica que en 
la línia de la pregunta que ha fet el senyor Marc Jiménez Tores, portaveu del grup 
municipal de la CUP, li agradaria que li expliquessin en quin punt es troba 
l’expedient de contractació del contracte de la gestió del servei de neteja viària i 
recollida de residus sòlids urbans. 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Sanitat, ha 
explicat aquest assumpte a la segona pregunta que ha efectuat el senyor Marc 
Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP. 
 
12.- Problema de rates a la ronda Dr. Anglès 
 
La senyora Cristina Soler Vílchez, regidora del grup m municipal del PP, comenta 
que trasllada a l’equip de govern una pregunta que li han fet arribar els veïns de la 
ronda Dr. Anglès, ja que hi ha un problema important amb l’aparició d’unes rates. 
És cert que va comentar aquest problema amb el senyor Josep M. Masvidal Serra, 
tinent d’alcalde de Medi Ambient i Sanitat, i amb menys de 48 hores va fer fer una 
actuació, però el problema continua. Ella mateixa ha viscut molt de temps a la 
zona, coneix molta gent d’aquell barri i li han demanat que encara que ja ho va 
comentar al regidor encarregat de l’Àrea de Sanitat, fes la pregunta públicament al 
Ple i demanés també quines actuacions hi ha previstes per solucionar-ho. 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Sanitat, 
explica que l’actuació que ha comentat la senyora Soler es va fer en 24 hores i no 
pas en 48 i és evident que s’actuarà cada vegada que aquest problema aparegui, 
fins que deixi d’haver-hi rates. 
 
13.- Inversions de l’Àrea d’Esports 
 
La senyora Cristina Soler Vílchez, regidora del grup municipal del PP, se dirige a la 
señora Sílvia Tamayo Mata, teniente de alcalde de Deportes y explica que, cuando 
el Área de Deportes estaba en manos del grupo municipal de ERC, se realizaron 
todas las inversiones previstas para esta Área. Le sorprende que se hayan perdido 
tantas inversiones en Deportes para el año 2017 que sí que se llevaron a cabo 
durante el 2016. Le gustaría saber qué va a hacer para corregir este disparate de 
tener dinero y no gastarlo, aunque cree que no va a tener problema en tener dinero 
i no gastarlo porque los socialistas acostumbran a gastar dinero sin tenerlo. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde d’Esports, explica que com que 
amb la senyora Soler s’entendran igual, li contestarà en català. La senyora Tamayo 
explica que des del primer dia que el pressupost per aquest 2017 estigui 
definitivament aprovat, posaran fil a l’agulla per tirar endavant les inversions 
previstes per aquest any, perquè no es trobin a final d’any que han de córrer per 
dur-les a terme. 
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14.- Adhesió al conveni de col·laboració amb el Consell Català de l’Esport 
 
La senyora Cristina Soler Vílchez, regidora del grup municipal del PP, se dirige a la 
señora Sílvia Tamayo Mata, teniente de alcalde de Deportes para hacerle una 
sugerencia. Explica que existe un convenio entre el Consell Català de l’Esport y los 
ayuntamientos que quieran adherirse para facilitar el registro de las entidades 
deportivas que hay en el municipio. Le sugiere que se lo estudie porque no es fácil 
registrarse en este Consell, ya que está ubicado en Esplugues o en la rambla 
Guipúscoa de Barcelona y sólo funciona por las mañanas. Considera que facilitaría 
mucho este registro de las entidades si se pudiera presentar la documentación en el 
ayuntamiento y no tener que desplazarse. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde d’Esports, recull el suggeriment, 
ja que tot el que sigui apropar i ajudar les entitats en la seva tasca benvingut sigui. 
També li demana que si disposa de més informació, la comparteixi amb la 
Regidoria. 
 
15.- Estudi sobre la viabilitat d’un centre de dia a Canet 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, explica 
que en la sessió del Ple en què es va aprovar provisionalment el pressupost de l’any 
2017, van comentar que el centre de dia havia deixat de ser una prioritat per al 
nou govern i un dels motius era perquè hi havia un estudi que constatava que no hi 
havia aquesta necessitat al municipi. Pregunta quan els faran arribar aquest estudi 
o si els ho diran avui mateix. 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Benestar Social, Gent 
Gran i Règim Intern, comenta que li agrada que el senyor Marín li hagi fet aquesta 
pregunta, ja que considera que les postures han canviat. No vol dir que no és 
prioritari, ni vol, com fan a les xarxes socials, que l’acusin de no atendre la gent 
gran, ja que això és completament mentida. El que ha passat és que ha canviat el 
govern i els que ara en formen part tenen un programa electoral en el qual no hi 
havia un centre de dia i han de respectar les persones que els van votar. De tota 
manera, no els sembla una mala proposta i el tindran present de cara al futur. La 
senyora Isart també considera necessari fer cinc cèntims d’aquest estudi de què 
parla el senyor Marín. Explica que quan estaven en campanya electoral, van tenir 
diverses reunions amb diferents sectors socials, un d’ells, les residències de gent 
gran amb les quals es va parlar d’aquesta possibilitat i va ser aleshores quan es va 
fer un petit recompte de com estava la situació. Ara, ella mateixa ha actualitzat 
aquest recompte per saber de quantes places es disposa. Evidentment, els el farà 
arribar i també demana que li facin arribar el que tenen ells, ja que és molt 
interessant per al poble tenir tantes visions com hi hagi d’un mateix problema. 
 
16.- Sol·licitud d’informació sobre la resolució d’un conflicte 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, explica 
que el dia 22 de desembre de l’any passat van entrar una instància mitjançant la 
qual demanaven si els podien fer arribar l’acta d’una reunió que va tenir lloc el 18 
de novembre, a l’Ajuntament. Demanaven aquesta acta per saber com s’havia 
solucionat el conflicte entre la senyora alcaldessa i la coordinadora de Serveis 
Socials. La resposta a aquesta instància ha estat que no els poden donar l’acta 
perquè no se n’ha fet cap, sinó que s’ha fet un document d’acord i de compromisos. 
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Demana, doncs, si en aquesta sessió plenària els poden explicar en què 
consisteixen aquests acords i compromisos i si, com demanava la coordinadora, la 
senyora alcaldessa li ha demanat disculpes públiques. 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Serveis Socials, Gent Gran 
i Règim Intern, explica que les dues parts van arribar a uns acords que s’estan 
complint. 
 
El senyor Marín explica que la pregunta anava precisament perquè els expliquessin 
quins són aquests acords a què van arribar. 
 
La senyora alcaldessa explica que aquesta instància mitjançant la qual van 
demanar aquesta acta ja va ser contestada, en la qual se’ls comunicava si tenien 
dret d’accés o no. Són acords interns del personal ja exercits i no hi ha cap mena 
de problema. 
  
17.- Pla de Seguretat de l’any 2017 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, explica 
que a principis de 2016, quan ell mateix era el regidor de Seguretat Ciutadana, 
estava previst fer el Pla Local de Seguretat de l’any 2016. S’ha arribat al 2017 i 
aquest Pla no s’ha fet i pregunta si per aquest any, l’encara cap accidental de la 
Policia Local té previst elaborar-lo. 
 
La senyora alcaldessa explica que el senyor Marín coneix tan bé com ella mateixa 
els problemes que hi van haver l’any passat i per què no es va fer. Per aquest any 
2017 està previst tirar-lo endavant. 
 
18.- Augment dels accidents i disminució de les denúncies durant el 2016 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, explica 
que fa pocs dies, al web de Ràdio Canet va publicar una notícia que deia que aquest 
2016 hi ha hagut un augment del 30% dels accidents i que s’ha denunciat un 50% 
menys que en el 2015. Pregunta si pot ser que això estigui relacionat amb el fet 
que s’estiguin fent menys punts alfa que en el 2015. 
 
La senyora alcaldessa explica que no és cert que la raó per a la davallada de 
denúncies sigui que es facin menys punts alfa que en el 2015. 
 
El senyor Marín pregunta a la senyora alcaldessa que si aquest augment de la 
sinistralitat no és degut al fet que hi hagi menys punts alfa, li demana que expliqui 
a què és degut. 
 
La senyora alcaldessa contesta que elaboraran un informe i li faran arribar per 
escrit. 
 
19.- Garantia de seguretat ciutadana durant les rues de carnaval 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, 
demana a la senyora alcaldessa que contesti, amb sí o no si pot ser, si garanteix la 
seguretat d’una forma absoluta durant les rues de Carnaval, tenint en compte que 
ja s’ha anunciat que hi haurà menys presència de Protecció Civil i menys de Policia 
Local. 
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La senyora M. Assumpta Revoltós Vaquer, regidora delegada de Festes i Joventut, 
explica que no sap d’on ha tret aquesta informació, però la veritat és que tindran 
més efectius que l’any passat. Com cada any, es va fer una reunió amb les 
comparses que hi participaran i el responsable de redactar els plans 
d’autoprotecció, també com cada any, va demanar que les mateixes comparses 
portin persones que acompanyin les carrosses, cosa que no vol dir que hi hagi 
carència d’efectius de seguretat. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 09.45 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària,      L’alcaldessa, 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Blanca Arbell Brugarola 
 


