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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 30 DE MARÇ 
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: 22.48 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 
Àngel López Solà 
Esther Agulló Renau 
Josep Antoni Romero Carbonell 
Cristina Soler Vílchez 
Marc Jiménez Torres 
 

EXCUSA L’ASSISTÈNCIA 
 
Laureà Gregori Fraxedas 

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

 
Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental municipal.  
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de les actes de la sessions del Ple municipal de data 
26.01.17 i 23.02.17 

2) Donació compte modificació delegacions de l’Alcaldia 
3) Donació compte pla estratègic de subvencions 
4) Establiment criteris de dubtós cobrament i amortització de l’immobilitzat 
5) Reconeixement extrajudicial de crèdits 2/2017 
6) Aprovació modificació de crèdit 11/2017 
7) Aprovació modificació relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Canet de 

Mar 
8) Aprovació inicial modificació Ordenança municipal reguladora del mercat de 

venda no sedentària 
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9) Aprovació inicial modificació Ordenança municipal reguladora de les 
autoritzacions de terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar a Canet de Mar 

10) Aprovació xifra de població a 1 de gener de 2016 
11) Aprovació inicial desafectació terrenys ronda Sant Elm i avinguda Castellmar  
12) Propostes per via d’urgència 
13) Moció per reclamar el canvi de zona tarifària de transport públic de Mataró 
14) Moció amb relació a l’elaboració de cens de cementiris i serveis funeraris a la 

demarcació de Barcelona i de suport a estudis de viabilitat de prestació 
pública 

15) Moció dels grups municipals d’ERC, Canetencs Independents, Som Canet i 
PSC d’adhesió al pacte nacional pel referèndum 

16) Moció del grup municipal del PP per reclamar el retorn del diner que s’ha 
cobrat de més en l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys 
(plusvàlues) 

17) Moció amb relació a la sentència del Tribunal Constitucional relativa a 
l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 

18) Moció del grup municipal del PDeCAT amb relació a la plaga del Tomicus i 
per a una actuació sostenible dels boscos del Maresme 

19) Moció del grup municipal de la CUP per a l’actuació prioritària sobre la plaga 
del Tomicus i l’elaboració del model de gestió agroforestal del Maresme 

20) 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 Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal del 
PDeCAT. També vol fer una menció d’agraïment al senyor Pere Xirau i Espàrrech, 
primer tinent d’alcalde, que la va substituir en el darrer Ple. 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS DEL PLE 
MUNICIPAL DE DATA 26.01.17 I 23.02.17 
 
La senyora alcaldessa pregunta si hi ha alguna observació a fer a les actes del Ple 
municipal de data 26.01.17 i 23.02.17. Cap regidor en fa i, per tant, queden 
aprovades per unanimitat dels setze membres presents dels disset que integren el 
nombre de dret del Ple municipal. 
 
2.- DONACIÓ COMPTE DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 338/2017, DE 17 
DE MARÇ DE MODIFICACIÓ DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE 
L’ALCALDIA 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia número 338/2017, de 17 de març, de modificació de 
delegacions de competències de l’Alcaldia, el qual es transcriu a continuació: 
 
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny, pel qual es va resoldre 
nomenar els membres de la Junta de Govern Local, designar tinents d’alcalde i 
efectuar, en favor de diferents regidors de la Corporació, una delegació genèrica 
d’atribucions, entre d’altres aspectes.  
 
Atès que amb posterioritat s’han anat modificant les anteriors delegacions en virtut 
dels Decrets d’Alcaldia número 1337/2015, de 22 de desembre, 88/2016, de 9 de 
febrer, 979/2016, de 2 de setembre, 1155/2016, de 16 de novembre i 1191/2016, 
de 21 de novembre, en el qual es resolien les delegacions següents, entre altres: 
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[...] 
 
TERCER.- Efectuar en favor dels membres de la junta de govern local i en la resta de 
regidors de l’equip de govern que s’esmenten una delegació general d'atribucions, que 
modifica les existents fins a la data, per a la gestió dels assumptes de llurs respectives 
àrees d'actuació, d'acord amb la definició funcional que s'efectua en aquest mateix 
decret: 
 
Alcaldia. Aquesta Alcaldia es reserva les funcions polítiques i administratives, de 
gestió i d’impulsió de la Comunicació, l’Atenció ciutadana i la Seguretat ciutadana.  
 
Aquesta Alcaldia efectua les delegacions específiques de les atribucions que es diran en 
favor dels regidors no integrants de la junta de govern local per tal que, dins dels seus 
respectius àmbits funcionals, puguin organitzar la direcció interna i la gestió dels 
serveis corresponents als que es concreten aquestes delegacions, sense facultat de 
resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers: 
 
Regidora delegada de Promoció Econòmica  
Sra. Misericòrdia (Coia) Tenas Martínez 
 
Regidor delegat d’Obres i Serveis. 
Sr. Quirze Planet i Rovira  
 
Regidora delegada de festes i joventut  
Sra. M. Assumpta Revoltós Vaquer 
 
Regidora delegada de Benestar social i gent gran i Règim intern 
Sra. Maria Àngels Isart i Falceto 
 
L'abast de les funcions d'aquestes delegacions es circumscriu a l'estudi, la proposta i 
l’execució referides a la totalitat dels assumptes que guardin relació amb cada àmbit 
d'atribucions concret, no incloent cap facultat resolutòria, en correspondre aquestes a 
l'Alcaldia o a la junta de govern local. 
 
[...] 
  
Cinquena Tinència d’Alcaldia. Titular: Josep Maria Masvidal i Serra. Aquesta Alcaldia 
delega en la 5a Tinència d’Alcaldia la direcció interna i la gestió específica dels serveis 
corresponents a l’àrea de Medi Ambient, Agricultura i Sanitat. L'abast de les funcions 
d'aquestes delegacions es circumscriu a l'estudi, la proposta i l’execució, referides a la 
totalitat dels assumptes que guardin relació amb cada àmbit genèric d'atribucions, 
sense facultat de resolució mitjançant actes administratius que afectin a tercers. 
 
QUART.- De conformitat amb l'article 44 del ROF, aquestes delegacions tindran efecte 
des del dia següent a la data de notificació d'aquest Decret als regidors afectats, i 
seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d'avocació d'aquesta Alcaldia. 
En cas d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors delegats 
i dels tinents d'alcalde, aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàticament, les 
competències delegades, com a titular de la competència originària, i s’entén a 
aquests efectes exercitada la potestat d'avocació en base a la present resolució, sense 
necessitat de cap altra resolució expressa en aquest sentit.  
 

Atès que s’ha constatat la necessitat de modificar la cinquena Tinència de l’Alcaldia, 
corresponent a l’Àrea de Medi Ambient, Agricultura i Sanitat i delegar la direcció 
interna i la gestió específica dels serveis corresponents a Sanitat a la Regidoria 
delegada de Promoció Econòmica,  
 
He resolt: 
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PRIMER.- Revocar la delegació efectuada mitjançant el Decret núm. 1191/2016, 
de 22 de novembre, en favor de l’Àrea de Medi Ambient, Agricultura i Sanitat, 
corresponent a l’organització de la direcció interna i la gestió del servei de Sanitat. 
 
SEGON.- Efectuar, en favor de la Regidoria de Promoció Econòmica una nova 
delegació, incloent dins les seves funcions i abast, l’àmbit funcional de Sanitat. 
 
TERCER.- L'abast de les funcions d'aquestes delegacions es circumscriu a l'estudi, 
la proposta i l’execució referides a la totalitat dels assumptes que guardin relació 
amb cada àmbit d'atribucions concret, no incloent cap facultat resolutòria, en 
correspondre aquestes a l'Alcaldia o a la junta de govern local. 
 
QUART.- De conformitat amb l'article 44 del ROF, aquestes delegacions tindran 
efecte des del dia següent a la data de notificació d'aquest Decret als regidors 
afectats, i seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d'avocació 
d'aquesta Alcaldia. En cas d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment 
dels regidors delegats i dels tinents d'alcalde, aquesta Alcaldia assumirà, 
directament i automàticament, les competències delegades, com a titular de la 
competència originària, i s’entén a aquests efectes exercitada la potestat d'avocació 
en base a la present resolució, sense necessitat de cap altra resolució expressa en 
aquest sentit.  
 
CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució als regidors afectats, la qual s’entén 
acceptada la competència delegada, de forma tàcita, si dins del termini dels tres 
dies següents no es manifesta res en contra o es fa ús de la delegació. 
 
SISÈ.- Publicar aquesta resolució en el BOP conforme disposa l'article 44.2 del 
ROF. 
 
SETÈ.- D’aquest decret se n’haurà de donar compte al Ple de l’Ajuntament en la 
primera sessió que celebri, conforme determina l’article 38.d) ROF. 
 
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 
a la incorporació d’aquesta proposta a l’ordre del dia del Ple, en tractar-se d’una 
donació de compte. 
 
Per tot això, en virtut de les competències atribuïdes a l’Alcaldia per la normativa 
vigent, el Ple: 
 
ÚNIC.- Resta assabentat del Decret de l’Alcaldia número 338/2017 de data 17 de 
març, de modificació de delegacions de competències de l’Alcaldia. 
 
La senyora alcaldessa explica que aquest canvi es porta a terme per una millor 
organització de les tasques a fer i, per tant, es deleguen les tasques de la Regidoria 
de Sanitat a la regidora delegada Coia Tenas Martínez. 
 
3.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’APROVACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE 
SUBVENCIONS DE  L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER PERÍODE 2017-
2019, PER ACORD DE JUNTA DE GOVERN DE 8 DE MARÇ DE 2017 
 
Vist que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, estableix en 
el seu article 8 l’obligació que les entitats locals elaborin un Pla Estratègic de 
Subvencions. 
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Vist la regulació continguda en els articles 10 a 15 del Reglament de la Llei general 
de subvencions, aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol. 
 
Vist que l’informe de l’interventor sobre el pressupost general de l’Ajuntament per 
l’exercici 2017 assenyalava: «[...] D’altra banda, la corporació no disposa d’un Pla 
estratègic de subvencions pel període 2016-2018, incomplint per tant, l’obligació 
prevista en l’article 8.1 de la LGS, que s’ha de verificar amb caràcter previ a 
l’establiment de qualsevol subvenció.[...]» 
 
Atès que és voluntat de l’Ajuntament que aquest document programàtic serveixi, 
tant per informar les sol·licituds de subvencions i formalització de convenis com per 
analitzar els objectius que es pretén aconseguir amb l’atorgament de les 
subvencions, les línies de les subvencions que es proposen, i el règim de seguiment 
i avaluació contínua aplicable a les diferents línies de subvenció.  
 
Vist l’informe de secretaria i intervenció, núm. 008/2017, de data 27 de febrer de 
2017, que es transcriu a continuació: 
 

«Na Cristina Cabruja i Sagré i secretària acctal., i en Lluís Viñas Peitabí, interventor, 
d’acord amb l’article 179.1.a del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatu 2/2003, de 28 d’abril, emeten el següent: 
 
INFORME 008/2017 
 
Assumpte: Aprovació del Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de 
Canet de Mar pel període 2017-2019 
 
I. RELACIÓ DE FETS 
 
PRIMER.- La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, va regular en 
el seu article 8è, apartat 1r, l’obligació per les administracions públiques de disposar 
d’un Pla estratègic de subvencions.  
 
A data d’avui la corporació no disposa d’aquest instrument de planificació de l’activitat 
de foment. 
 
SEGON.- La corporació es proposa aprovar el Pla estratègic de subvencions de 
l’Ajuntament de Canet per al període 2017-2019, per acord de Junta de Govern, prèvia 
delegació de l’Alcaldia mitjançant Decret DE0174/2017, de 20 de febrer. 
 
TERCER.- En data 17 de febrer de 2017 es va emetre informe conjunt d’intervenció i 
secretaria, núm.7/2017 sobre l’expedient.  
 
Havent-se detectat omissió en la determinació de la normativa aplicable, procedeix 
emetre nou informe, abans de l’adopció de l’acord. 
 
II.-NORMATIVA APLICABLE 
 
 Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, articles 21.1.s. 
 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS), article 8è. 
 Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, articles 10 a 15. 
 Ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions en els àmbits 
cultural, educatiu, social, artístic, esportiu, de promoció econòmica, lúdic, festiu o 
qualsevol altre anàleg de l'Ajuntament de Canet de Mar, aprovada pel Ple en data 25 
de març de 2004. 
 
III.- FONAMENTS JURÍDICS 
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PRIMER.- L’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
(LGS), de caràcter bàsic, estableix que “els òrgans de les Administracions públiques o 
qualsevol ens que proposin l’establiment de subvencions, amb caràcter previ, hauran 
de concretar en un pla estratègic de subvencions els objectius i efectes que es 
pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari per la seva consecució, els costos 
previsibles i les seves fonts de finançament, supeditant-se en tot cas al compliment 
dels objectius d’estabilitat pressupostària”.  
 
La jurisprudència del Tribunal Suprem ha remarcat que el mandat legal de l’article 8.1 
LGS constitueix requisit “essencial i previ a la regulació de la subvenció, que 
s’identifica amb l’acompliment dels principis de transparència, eficàcia i eficiència que 
han de regir la gestió de les subvencions (article 8.3 LGS), i que requereix una 
formalització o instrumentalització externa (STS de 26 de juny de 2012, de 28 de 
gener de 2013 i de 16 d’abril de 2013).  
 
SEGON. La secció 1a del Capítol 3r del RD 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei General de Subvencions, de caràcter bàsic segons la DF 2a de la LGS, 
desenvolupa la regulació dels Plans estratègics de subvencions i els configura com “un 
instrument de planificació de les polítiques públiques que tinguin per objecte el foment 
d’una activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública” 
(article 10.1 RLGS).  
 
D’acord amb l’article 11.4 RLGS, amb caràcter general aquesta planificació haurà de 
contenir previsions per a un període de vigència de tres anys, llevat que per l’especial 
naturalesa del sector afectat sigui convenient establir un pla estratègic de durada 
diferent.  
 
Per la seva banda, l’article 10è de l’Ordenança municipal reguladora de subvencions 
estableix el següent «.1-El ple de l’Ajuntament consignarà en el pressupost de cada 
any, una quantitat per atendre les activitats subvencionables i aprovarà, amb el 
mateix, un pla estratègic de subvencions municipals, que tindrà la mateixa vigència 
que el pressupost i el seu objecte serà distribuir la disponibilitat pressupostària entre 
les activitats assenyalades a l’article 2 d’aquesta ordenança, segons la planificació i 
definició dels objectius i efectes pretesos amb la seva aplicació, el termini necessari 
per la seva consecució, els costos previsibles i llurs fonts de finançament; aquest pla 
estratègic es supeditarà en tot cas al compliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostària.» 
 
Atesa la contradicció existent entre el precepte de l’ordenança municipal i la regulació 
dels articles 10 a 15 del RGLS, que tenen caràcter bàsic, la referència a la coordinació 
entre la tramitació i vigència del PES amb la del pressupost de l’entitat s’ha d’entendre 
en termes de congruència entre ambdós instruments, de manera que un cop aprovat 
el PES de vigència triennal, aquest s’hagi d’actualitzar anualment amb el pressupost. 
 
TERCER.- L’article 12.1 RLGS detalla el contingut que han de tenir els plans estratègics 
de subvencions i que es pot resumir en: 
 
a) Objectius estratègics que descriuen l’impacte que es pretén assolir amb l’acció 
programada. 
b) Línies de subvenció en les que es concreta el pla d’acció, per les quals caldrà 
assenyalar àrees de competència, objectius i efectes, fonts de finançament i pla d’acció 
amb les línies bàsiques de les bases reguladores. 
c) Règim de seguiment i avaluació continua. 
d) Resultats de l’avaluació de plans anteriors 
 
D’altra banda, l’apartat 2n assenyala dos supòsits en què el contingut del pla 
estratègic podrà reduir-se a la redacció d’una memòria que contingui objectius, cost i 
fonts de finançament: 
 

a) Les subvencions que es concedeixin de forma directa, d’acord amb l’art.22.2 
LGS 
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b) Les subvencions que, de manera motivada, es determinin per part del titular 
del Departament ministerial, en atenció a la seva escassa rellevància 
econòmica o social com instrument d’intervenció pública. 

 
Per últim, l’apartat 3r estableix que “el plans estratègics de subvencions tenen caràcter 
programàtic; els seu contingut no crea drets ni obligacions, i que la seva efectivitat 
quedarà condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies de subvenció, 
atenent entre altres condicionants, a les disponibilitats pressupostàries de cada 
exercici”. 
 
QUART.- Quant al seguiment i control dels plans estratègics, cal subratllar quatre 
aspectes: primer, que amb l’aprovació de cada nou pla estratègic l’òrgan gestor haurà 
d’informar dels resultats del pla anterior (art.12.1.b RLGS); segon, que per tal que 
això sigui possible, és necessari identificar amb claredat els objectius a assolir i els 
indicadors que els han de mesurar (art. 12.1.c RLGS); tercer, que els plans estratègics 
de subvencions seran objecte de control financer (article 14 RLGS) i quart, que quan 
els informes de seguiment o els informes de control financer posin de manifest 
l’incompliment dels objectius, podran ésser modificades, substituïdes o eliminades (art. 
15 RLGS). 
 
CINQUÈ.- Ni la normativa específica en matèria de subvencions ni la legislació de 
règim local estatal o autonòmica no atribueixen expressament a cap òrgan municipal la 
competència per adoptar aquests acords, de manera que resulta d’aplicació la clàusula 
residual de l’article 21.1 lletra s) LBRL en favor de la competència de l’Alcalde/ssa 
President/a. En aquest sentit, si bé és cert que l’Ordenança municipal reguladora de 
subvencions estableix en el seu article 10, apartat 1r, que el Ple aprovarà els plans 
estratègics de subvencions, la relació entre el Ple i l’Alcaldia – Presidència no es regeix 
pel principi de jerarquia, sinó pel de competència, i d’acord amb l’article 8è, apartat 1r,, 

de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic, la competència de òrgan és 
irrenunciable i s’ha d’exercir per aquell que la tingui atribuïda com a pròpia, llevat de 
delegació o avocació.  
 
Tot això és el que es té a bé informar, sense perjudici d’opinió millor fonamentada en 
dret.» 
 

D’acord amb la delegació efectuada per l’Alcaldessa, mitjançant Decret 174/2017, 
de 20 de febrer, segons allò previst en l’article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
de bases de règim local, 
 
Vist que en sessió de data 8 de març de 2017, la Junta de Govern Local va adoptar 
els següents acords: 
 

«Primer.- Aprovar el Pla Estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
“PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
PEL PERÍODE 2017-2019 
 
I.- NORMATIVA APLICABLE 
 
· Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (article 8). 
· Reial Decret 886/2006 de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions (articles 10 al 15). 
 
II.- ASPECTES GENERALS 
 
1.- Aquest Pla estratègic té caràcter programàtic i el seu contingut no genera, en cap 
cas, drets i/o obligacions ni per a aquest Ajuntament, ni per a tercers i la seva 
efectivitat resta condicionada a l’aprovació del pressupostos municipals que continguin 
les partides pressupostaries necessàries, així com a l’aprovació, si escau, de les 
diferents línies de subvenció, i a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
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2.- El Pla estratègic ha de servir per a millorar i racionalitzar la gestió de les 
subvencions d’aquest Ajuntament i propiciar l’obtenció dels objectius que en ell es 
preveuen. 
 
3.- L’establiment i concessió de subvencions previstes en aquest Pla estratègic resten 
condicionades als objectius d’estabilitat pressupostària, i les Bases reguladores 
resultants hauran d’ajustar-hi. 
 
III.- PRINCIPIS GENERALES I OBJECTIUS. 
 
1.- La concessió de subvencions per part de l’Ajuntament de Canet de Mar, respondrà 
als principis següents: 
 
a) Publicitat i transparència. Els ajuts a atorgar estaran sempre reflectits al pressupost 
municipal i a disposició del públic interessat, sense prejudici de les mesures de 
publicitat i transparència prevista a les lleis  
b) Concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació. Com a norma general, les 
subvencions atorgades s’han d’assignar mitjançant concurrència competitiva, sense 
prejudici de les que es puguin atorgar mitjançant concessió directa que s’han d’indicar 
sempre al pressupost municipal. 
c) Eficàcia en l’acompliment dels objectius i eficiència en l’assignació i utilització dels 
recursos públics. Les subvencions estaran destinades a realitzar una activitat i/o 
projecte concrets que caldrà avaluar per valorar els objectius aconseguits i els recursos 
destinats a l’efecte. 
 
2.- Aquest Pla estratègic té com objectiu principal l’acompliment del mandat contingut 
a l’article 8.1 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
IV.- VIGÈNCIA 
 
El present Pla estratègic té una vigència fins a 31 de desembre de 2019. 
 
No obstant això, si durant els temps de vigència, hi hagués la necessitat d’atorgar 
noves subvencions, s’hauria de modificar el present Pla. 
 
V.- FINANÇAMENT DE LES SUBVENCIONS 
 
Les subvencions indicades en aquest Pla estratègic han d’anar amb càrrec als crèdits 
dels pressupostos municipals corresponents, finançats amb recursos generals. 
 
Les subvencions nominatives han de constar expressament en el Pressupost municipal 
i les subvencions de concurrència competitiva han de ser degudament convocades 
segons el que s’indiqui en les Bases reguladores d’atorgament corresponents. 
 
VI.- LÍNIES D’ACTUACIÓ I OBJECTIUS 
 
4.1. Línies d’actuació 
 
Les línies d’actuació d’aquest Pla estratègic són: 
 

a) Promoció i difusió de la cultura 
b) Educació 
c) Promoció de l’esport i l’activitat física 
d) Joventut 
e) Promoció social 
f) Família 
g) Promoció del comerç 
h) Desenvolupament empresarial 
i) Solidaritat, cooperació i immigració 
j) Participació ciutadana 
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k) Protecció del patrimoni arquitectònic 
l) Protecció del medi ambient 
m) Festes populars 
n) Protecció civil 

 
 
 
4.2. Objectius 
 
Els objectius del Pla són els següents: 
 
a) Objectius generals: 
 

 Donar suport a les iniciatives de la societat civil (associacions, fundacions, 
institucions educatives, esportives i comercials) que amb els seus projectes i el 
seu treball voluntari aporten una millora per al municipi i/o per als seus 
vilatans. 

 Enfortir el teixit associatiu i la iniciativa ciutadana perquè són el reflex del 
capital social del municipi, bastint una xarxa d’agents comunitaris en contacte 
directe amb la ciutadania. 

 Incentivar la participació dels infants i joves a les entitats del poble. 
 Fer del nostre patrimoni cultural, natural i arquitectònic un element de 

projecció exterior de qualitat, que refermi la nostra identitat i ens permeti 
generar ocupació. 

 Estimular la creació i facilitar l’accés a la cultura, l’esport i la salut en un entorn 
igualitari. 
 

Efectes que es pretén aconseguir:  
 

 Fomentar la cooperació i el colideratge del govern municipal amb el teixit 
associatiu per tal d’atendre millor la complexitat i diversitat de les necessitats 
del municipi.  

 
b) Objectius específics de cada línia: 
 
A) Promoció i difusió de la Cultura 
 
Les activitats i projectes que es vol fomentar són: 
 

 Activitats culturals 
 Programacions estables  
 Publicació de llibres 
 Inversions, formació o activitats de millora de les entitats culturals 

 
Efectes que es pretén aconseguir: 
 

 Garantir una oferta cultural i lúdica al municipi.  
 Contribuir a la publicació dels estudis i investigacions que tenen rellevància per 

a la història i el patrimoni del municipi. 
 Garantir la vertebració del territori amb el teixit associatiu 

 
B) Línia d’Educació 
 
Les activitats i projectes que es vol fomentar són: 
 

 Projectes d’ activitats escolars presentades pels centres educatius de Canet de 
Mar per tal de donar suport a les iniciatives dels centres 

 Projectes presentats per les AMPA que afavoreixin l’oferta educativa de suport i 
complementària i la participació de les famílies en la vida dels centres.  

 Projectes que incentivin les TAC (Tecnologies d’aprenentatge i coneixement) 
als centres educatius 
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 Projectes que promocionin les activitats amb altres entitats del poble. 
 
Efectes que es pretén aconseguir: 
 

 Garantir una oferta d’activitats escolars i extraescolars als centres d’acord amb 
els respectius projectes educatius.  

 Contribuir i reforçar la implicació de les famílies en la vida escolar dels centres. 
 Contribuir i ampliar l´ús de les TAC al centres 
 Garantir la vertebració del territori amb el teixit associatiu. 

 
C) Promoció de l’esport i l’activitat física 
 
Les activitats i projectes que es vol fomentar són: 
 Projectes i programes que promocionin l’activitat física i esportiva desenvolupats 
per entitats o associacions esportives.  
 La participació en competicions organitzades per federacions esportives.  
 Entitats o associacions independentment del seu caràcter, per fer activitats 
físiques i/o esportives que difonguin, promoguin o promocionin la dinamització 
ciutadana. 
 
Efectes que es pretén aconseguir: 
 
 Garantir una oferta d’activitats esportives al municipi.  
 Contribuir en la participació dels clubs i associacions del poble en les competicions 
de les federacions esportives. 
 Garantir la vertebració del territori amb el teixit associatiu. 
 
D) Línia de Joventut: 
 
Les activitats i projectes que es vol fomentar són: 
 
 Projectes i programes emmarcats dins les línies del Pla Local de Joventut i que 
fomentin la participació dels i les joves:  
 Activitats que millorin la qualitat de vida dels joves de temàtica educativa, 
formativa, d’ocupació, mobilitat... 
 Activitats que promoguin un oci alternatiu entre el jovent del municipi 
 Activitats que fomentin l’educació en el lleure adreçat als infants i joves 
promogudes per entitats juvenils. 
 
Efectes que pretén aconseguir:  
 
 Promocionar l’emancipació i autonomia dels i les joves  
 Fomentar l’experimentació i l’oci alternatiu entre el jovent del municipi 
 Enfortir el lleure infantil juvenil promogut pel entitats de joves 
 Donar a suport les entitats de joves del municipi 
 
E) Línia de Benestar Social i família:  
 
Les activitats i projectes que es vol fomentar són: 
 Projectes adreçats a promoure activitats per a col·lectius amb necessitats 
especifiques Discapacitats, Gent Gran, Famílies en risc exclusió social, etc. i tot aquells 
que tenen incidència en el la població de Canet, independentment que siguin o no del 
municipi com poden ser entitats i serveis especialitzats que son de referència per la 
població de Canet. 
 Activitats per tal d’ajudar al coneixement o la investigació de malalties greus i/o 
estranyes 
 Projectes i activitats que formin part d’una programació anual, o bé activitats 
concretes o puntuals, d’interès per al municipi de Canet que estigui directament 
relacionada amb els col·lectius propis de Benestar Social 
Efectes que pretén aconseguir:  
 Garantir una oferta d’activitats al municipi adreçada a col·lectius amb necessitats 
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específiques. 
 Promoure el coneixement i la investigació de malalties greus i/o estranyes 
 Garantir la vertebració del territori amb el teixit associatiu 
 
 
F) Famílies 
 
Efectes que pretén aconseguir 
 
 minorar la repercussió econòmica del pagament de l’IBI en contribuents amb 
situació econòmica desfavorida, corresponent al seu habitatge habitual. 
 
G) Promoció del comerç 
 
Les activitats i projectes que es vol fomentar són: 
 
 Accions de comunicació i promoció de l'oferta comercial. 
 Actuacions que contribueixin a la millora general de la dinamització comercial i la 
seva capacitat d'atracció i fidelització de clients, especialment aquelles que incideixin 
en l'actuació conjunta de diferents sectors econòmics (comerç, turisme, serveis i 
restauració, cultura,...). 
 Prestació de serveis tant a clients (repartiment a domicili, sistemes de fidelització, 
etc.) com als establiments associats. 
 Actuacions orientades a la captació de nous associats, per tal de millorar el nivell 
d’associacionisme de l’entitat.  
 Suport a l’estructura de la gestió i professionalització de l’associació. 
 
Efectes que pretén aconseguir: 
 
 Promocionar el comerç urbà i de proximitat per fomentar el consum en el teixit 
comercial del municipi. 
 Enfortir l’associacionisme comercial. Reforçar les iniciatives associatives que 
unifiquin la vertebració del comerç al voltant d’una única entitat. 
 Consolidar i professionalitzar l’estructura de l’associació. 
 Fomentar les sinergies i col·laboracions entre diferents sector econòmics. 
 
H) Línia de desenvolupament empresarial i innovació 
 
Les activitats i projectes que es vol fomentar són: 
 
 Foment de l’autocupació i la creació d’empreses. 
 Suport a les empreses que fomentin la creació d’ocupació al municipi. 
 Donar suport a projectes i activitats innovadores per reimpulsar el sector tèxtil. 
 
Efectes que pretén aconseguir: 
 
 Millorar la taxa d’ocupació al municipi. 
 Incrementar la emprenedoria i la creació d’empreses al municipi. 
 Dinamització i reactivació del sector tèxtil. 
 
I) Línia de Solidaritat, cooperació i immigració 
 
Les activitats i projectes que es vol fomentar són: 
 
 projectes de cooperació al desenvolupament a països en vies de desenvolupament 
o per emergències socials.  
 
Efectes que pretén aconseguir:  
 
 Millorar la visibilitat de la política de cooperació internacional i d’agermanaments.  
 Sensibilitzar envers la necessitat de les polítiques de cooperació  
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 Donar compliment a la política municipal de cooperació al desenvolupament.  
 
J) Línia de Participació i Igualtat 
 
Les activitats i projectes que es vol fomentar són: 
 
 Involucrar a la ciutadania en les decisions transcendentals del municipi com els 
grans contractes o destinació de les partides d’inversió 
 Augmentar el nombre de xarxes ciutadanes i aconseguir generar associacions 
amb un major nivell de solidesa i viabilitat 
 Reforçar les polítiques de participació ciutadana per fer-la més corresponsable, 
continuada i transformadora. 
 Millorar la qualitat democràtica, fomentant una ciutadania lliure, responsable i un 
govern en xarxa 
 Afavorir les activitats que actuïn en l’àmbit de la Igualtat d’oportunitats entre 
homes i dones  
 Promoure la coordinació de les entitats i associacions a través de la creació del 
consell d’entitats com a espai de trobada i generació de sinergies. 
 
Efectes que pretén aconseguir: 
 
 Fer una ciutadania corresponsable per garantir els seus drets i l’acompliment dels 
seus deures 
 Millorar la qualitat democràtica del nostre municipi 
 Fomentar la igualtat d’oportunitats entre els homes i les dones 
 Crear un consell d’entitats com espai de trobada i generació de sinergies 
 
K) Línia de Protecció del patrimoni arquitectònic:  
 
Les activitats i projectes que es vol fomentar són: 
 
 Actuacions de conservació, rehabilitació i restauració del patrimoni arquitectònic 
local. 
 
Efectes que pretén aconseguir:  
 
 Donar compliment als objectius del Pla especial del catàleg de patrimoni 
 
L) Protecció del medi ambient 
 
Les activitats i projectes que es vol fomentar són: 
 
 Projectes que promoguin una millor gestió ambiental i/o actuacions de 
sensibilització, conscienciació i formació ambiental. 
 
Efectes que pretén aconseguir 
 
 millora de qualsevol àmbit del medi ambient (com l’entorn natural, la millor gestió 
dels residus, de l’aigua, de l’energia, etc.) o l’assoliment d’una millor sensibilització, 
informació, participació i/o educació ambiental de qualsevol sector de la població.  
 
M) Festes populars 
 
Les activitats i projectes que es vol fomentar són: 
 
 Organització de festes populars per part de la societat civil 
 
Efectes que pretén aconseguir:  
 
 Garantir la continuïtat de les festes populars. 
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N) Protecció civil 
 
Les activitats i projectes que es vol fomentar són: 
 
 Col·laboració de les entitats de protecció i civil en la realització de serveis 
preventius, informatius i altres que els són pròpies. 
 
Efectes que pretén aconseguir:  
 
 Garantir la continuïtat de les tasques preventives i de col·laboració amb els 
serveis d’emergències i cossos seguretat que realitzen els voluntaris de protecció civil. 
 
4.3.- Concreció de les línies d’actuació 
 
Les línies d’actuació indicades en l’apartat A d’aquest capítol es concretaran en les 
subvencions que s’indiquen a continuació: 
 
LÍNIA A.-PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DE LA CULTURA 

COMPETÈNCIA Regidoria de Cultura 

TERMINI 
D’EXECUCIÓ 

Anual 

DESTINATARIS Persones físiques i persones jurídiques, públiques o privades, 
sense ànim de lucre que realitzin activitats d’utilitat pública o 
d’interès social, que compleixin els criteris generals i específics 
establerts en les bases i la convocatòria, que estiguin legalment 
constituïdes i inscrites al Registre Municipal d’Entitats.  

 DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

PROCEDIMENT Aplicació 2017 2018 2019 

A. Concurrència     

Convocatòria 1/t 31 33000 48200 24.500,00€ 24.500,00€ 24.500,00€ 

B. Nominatives     

Centre Parroquial 31 33000 48300 2.650,00€ 2.650,00€ 2.650,00€ 

Geganters de Canet 
de Mar 

31 33000 48300 1.300,00€ 1.300,00€ 1.300,00€ 

Total (A+B)  28.450,00€ 28.450,00€ 28.450,00€ 

FINANÇAMENT  Recursos 
propis 

Recursos 
propis 

Recursos 
propis 

 
LÍNIA B.-EDUCACIÓ 

COMPETÈNCIA Regidoria d’Educació 

TERMINI 
D’EXECUCIÓ 

Anual 

DESTINATARIS Persones físiques i persones jurídiques, públiques o privades, 
sense ànim de lucre que realitzin activitats d’utilitat pública o 
d’interès social, que compleixin els criteris generals i específics 
establerts en les bases i la convocatòria, que estiguin legalment 
constituïdes i inscrites al Registre Municipal d’Entitats.  

 DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

PROCEDIMENT Aplicació 2017 2018 2019 

A.-Concurrència     

Convocatòria 1/t 51 32000 48200 12.000,00€ 12.000,00€ 12.000,00€ 

B.-Nominatives     

Fundació Canet 51 32620 48300 25.000,00€ 25.000,00€ 25.000,00€ 
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ProMúsica 

U.N.E.D 51 32610 48300 14.000,00€ 17.000,00€ 17.000,00€ 

Centre Horitzó 
C.Comarcal 

51 32000 48300 1.500,00€ 1.500,00€ 1.500,00€ 

Total (A+B)  52.500,00€ 55.500,00€ 55.500,00€ 

FINANÇAMENT  Recursos 
propis 

Recursos 
propis 

Recursos 
propis 

 
LÍNIA C.-PROMOCIÓ DE L’ESPORT I L’ACTIVITAT FÍSICA 

COMPETÈNCIA Regidoria d’Esports 

TERMINI 
D’EXECUCIÓ 

Anual 

DESTINATARIS Persones físiques i persones jurídiques, públiques o privades, 
sense ànim de lucre que realitzin activitats d’utilitat pública o 
d’interès social, que compleixin els criteris generals i específics 
establerts en les bases i la convocatòria, que estiguin legalment 
constituïdes i inscrites al Registre Municipal d’Entitats.  

 DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

PROCEDIMENT Aplicació 2017 2018 2019 

A.-Concurrència     

Convocatòria 1/t 52 34000 48200 32.300,00€ 32.300,00€ 32.300,00€ 

B.-Nominatives     

 N/a N/a N/a N/a 

Total (A+B)  32.300,00€ 32.300,00€ 32.300,00€ 

FINANÇAMENT  Recursos 
propis 

Recursos 
propis 

Recursos 
propis 

 
LÍNIA D.-JOVENTUT 

COMPETÈNCIA Regidoria de Joventut 

TERMINI 
D’EXECUCIÓ 

Anual 

DESTINATARIS Persones físiques i persones jurídiques, públiques o privades, 
sense ànim de lucre que realitzin activitats d’utilitat pública o 
d’interès social, que compleixin els criteris generals i específics 
establerts en les bases i la convocatòria, que estiguin legalment 
constituïdes i inscrites al Registre Municipal d’Entitats.  

 DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

PROCEDIMENT Aplicació 2017 2018 2019 

A.-Concurrència     

Convocatòria 1/t 31 33700 48200 4.000,00€ 4.000,00€ 4.000,00€ 

B.-Nominatives     

 N/a N/a N/a N/a 

Total (A+B)  4.000,00€ 4.000,00€ 4.000,00€ 

FINANÇAMENT  Recursos 
propis 

Recursos 
propis 

Recursos 
propis 

 
LÍNIA E.-PROMOCIÓ SOCIAL 

COMPETÈNCIA Regidoria de Benestar social 

TERMINI 
D’EXECUCIÓ 

Anual 
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DESTINATARIS Persones físiques i persones jurídiques, públiques o privades, 
sense ànim de lucre que realitzin activitats d’utilitat pública o 
d’interès social, que compleixin els criteris generals i específics 
establerts en les bases i la convocatòria, que estiguin legalment 
constituïdes i inscrites al Registre Municipal d’Entitats.  

 DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

PROCEDIMENT Aplicació 2017 2018 2019 

A.-Concurrència     

Convocatòria 1/t 40 23100 48200 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 

B.-Nominatives     

Conveni Canet 
Aliments 

40 23100 48300 2.300,00€ 2.300,00€ 2.300,00€ 

Càritas Parroquial 
Canet de Mar 

40 23100 48301 3.000,00€ 3.000,00€ 3.000,00€ 

Creu Roja Local 40 23100 48302 3.000,00€ 3.000,00€ 3.000,00€ 

Sàlvia-Ass.Dones 
Canet de Mar 

40 23100 48304 2.000,00€ 2.000,00€ 2.000,00€ 

Total (A+B)  22.300,00€ 22.300,00€ 22.300,00€ 

FINANÇAMENT  Recursos 
propis 

Recursos 
propis 

Recursos 
propis 

 
LÍNIA F.-FAMÍLIES 

COMPETÈNCIA Regidoria de Benestar social 

TERMINI 
D’EXECUCIÓ 

Anual 

DESTINATARIS Persones físiques que compleixin els criteris generals i específics 
establerts en les bases i la convocatòria, 

 DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

PROCEDIMENT Aplicació 2017 2018 2019 

A.-Concurrència     

Convocatòria 1/t 12 23100 48200 20.000,00€ 20.000,00€ 20.000,00€ 

B.-Nominatives     

 N/A N/A N/A N/a 

Total (A+B)  20.000,00€ 20.000,00€ 20.000,00€ 

FINANÇAMENT  Recursos 
propis 

Recursos 
propis 

Recursos 
propis 

 
LÍNIA G.-PROMOCIÓ DEL COMERÇ 

COMPETÈNCIA Regidoria de Promoció Econòmica 

TERMINI 
D’EXECUCIÓ 

Anual 

DESTINATARIS Persones físiques i persones jurídiques, públiques o privades, sense 
ànim de lucre que realitzin activitats d’utilitat pública o d’interès 
social, que compleixin els criteris generals i específics establerts en 
les bases i la convocatòria, que estiguin legalment constituïdes i 
inscrites al Registre Municipal d’Entitats.  

 DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

PROCEDIMENT Aplicació 2017 2018 2019 

A.-Concurrència      

N/A N/A N/A N/A N/A 
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B.-Nominatives     

Ass. venedors Pl. 
Mercat 

30 43120 48300 1.000,00€ 1.000,00€ 1.000,00€ 

Ass. Comer. Canet 
Centre 

30 43100 48300 1.000,00€ 1.000,00€ 1.000,00€ 

Total (A+B)  2.000,00€ 2.000,00€ 2.000,00€ 

FINANÇAMENT  Recursos 
propis 

Recursos 
propis 

Recursos 
propis 

 
LÍNIA H.-DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 

COMPETÈNCIA Regidoria de Promoció Econòmica 

TERMINI 
D’EXECUCIÓ 

Anual 

DESTINATARIS Persones físiques i persones jurídiques, públiques o privades, que 
realitzin activitats d’utilitat pública o d’interès social, que 
compleixin els criteris generals i específics establerts en les bases i 
la convocatòria,  

 DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

PROCEDIMENT Aplicació 2017 2018 2019 

A.-Concurrència      

Convocatòria 1/t 30 43300 47000 5.000,00€ 5.000,00€ 5.000,00€ 

B.-Nominatives     

 N/A N/A N/A N/A 

Total (A+B)  5.000,00€ 5.000,00€ 5.000,00€ 

FINANÇAMENT  Recursos 
propis 

Recursos 
propis 

Recursos 
propis 

 
LÍNIA I.-SOLIDARITAT INTERNACIONAL I COOPERACIÓ 

COMPETÈNCIA Regidoria de Benestar Social 

TERMINI 
D’EXECUCIÓ 

Anual 

DESTINATARIS Persones físiques i persones jurídiques, públiques o privades, 
sense ànim de lucre que realitzin activitats d’utilitat pública o 
d’interès social, que compleixin els criteris generals i específics 
establerts en les bases i la convocatòria, que estiguin legalment 
constituïdes i inscrites al Registre Municipal d’Entitats.  

 DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

PROCEDIMENT Aplicació 2017 2018 2019 

A.-Concurrència      

N/A N/A N/A N/A N/A 

B.-Nominatives     

Fons consell 
cooperació 

40 23100 49000 4.500,00€ 4.500,00€ 4.500,00€ 

Total (A+B)  4.500,00€ 4.500,00€ 4.500,00€ 

FINANÇAMENT  Recursos 
propis 

Recursos 
propis 

Recursos 
propis 

LÍNIA J.-PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

COMPETÈNCIA Regidoria de Participació i Igualtat 

TERMINI 
D’EXECUCIÓ 

Anual 
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DESTINATARIS Persones físiques i persones jurídiques, públiques o privades, sense 
ànim de lucre que realitzin activitats d’utilitat pública o d’interès 
social, que compleixin els criteris generals i específics establerts en 
les bases i la convocatòria, que estiguin legalment constituïdes i 
inscrites al Registre Municipal d’Entitats.  

 DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

PROCEDIMENT Aplicació 2017 2018 2019 

A.-Concurrència     

 N/A N/A N/A N/A 

B.-Nominatives     

AA.VV. Av/Maresme 15 92400 48300 1.300,00€ 1.300,00€ 1.300,00€ 

Total (A+B)  1.300,00€ 1.300,00€ 1.300,00€ 

FINANÇAMENT  Recursos 
propis 

Recursos 
propis 

Recursos 
propis 

 
LÍNIA K.-PROTECCIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 

COMPETÈNCIA Regidoria d’Urbanisme 

TERMINI 
D’EXECUCIÓ 

Anual 

DESTINATARIS Persones, físiques o jurídiques, amb títol de propietat, o qualsevol 
altre dret, sobre elements inclosos dins el Catàleg de patrimoni 
arquitectònic i elements d’interès històric i artístic de Canet de 
Mar, que els permeti realitzar les actuacions i complir amb les 
obligacions que s’estableixin a les Bases. 

 DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

PROCEDIMENT Aplicació 2017 2018 2019 

A.-Concurrència     

 20 33600 48200 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 

B.-Nominatives     

N/A N/A N/A N/A N7A 

Total (A+B)  15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 

FINANÇAMENT  Recursos 
propis 

Recursos 
propis 

Recursos 
propis 

 
LÍNIA L.-PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT 

COMPETÈNCIA Regidoria de Medi Ambient 

TERMINI 
D’EXECUCIÓ 

Anual 

DESTINATARIS Persones físiques i persones jurídiques, públiques o privades, 
sense ànim de lucre que realitzin activitats d’utilitat pública o 
d’interès social, que compleixin els criteris generals i específics 
establerts en les bases i la convocatòria, que estiguin legalment 
constituïdes i inscrites al Registre Municipal d’Entitats.  

 DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

PROCEDIMENT Aplicació 2017 2018 2019 

A.-Concurrència     

Convocatòria 1/t 22 17000 48200 600,00€ 600,00€ 600,00€ 

B.-Nominatives     

Conveni ADF Vallalta 22 17230 48300 1.800,00€ 1.800,00€ 1.800,00€ 

Total (A+B)  2.400,00€ 2.400,00€ 2.400,00€ 
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FINANÇAMENT  Recursos 
propis 

Recursos 
propis 

Recursos 
propis 

 
LÍNIA M.-FESTES POPULARS 

COMPETÈNCIA Regidoria de Festes 

TERMINI 
D’EXECUCIÓ 

Anual 

DESTINATARIS Persones físiques i persones jurídiques, públiques o privades, 
sense ànim de lucre que realitzin activitats d’utilitat pública o 
d’interès social, que compleixin els criteris generals i específics 
establerts en les bases i la convocatòria, que estiguin legalment 
constituïdes i inscrites al Registre Municipal d’Entitats.  

 DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

PROCEDIMENT Aplicació 2017 2018 2019 

A.-Concurrència     

 N/A N/A N/A N/A 

B.-Nominatives     

Ass.Colla de Reis 31 33000 48300 11.000,00€ 11.000,00€ 11.000,00€ 

Total (A+B)  11.000,00€ 11.000,00€ 11.000,00€ 

FINANÇAMENT  Recursos 
propis 

Recursos 
propis 

Recursos 
propis 

 
LÍNIA N.-PROTECCIÓ CIVIL 

COMPETÈNCIA Regidoria de Seguretat 

TERMINI 
D’EXECUCIÓ 

Anual 

DESTINATARIS Persones físiques i persones jurídiques, públiques o privades, 
sense ànim de lucre que realitzin activitats d’utilitat pública o 
d’interès social, que compleixin els criteris generals i específics 
establerts en les bases i la convocatòria, que estiguin legalment 
constituïdes i inscrites al Registre Municipal d’Entitats.  

 DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

PROCEDIMENT Aplicació 2017 2018 2019 

A.-Concurrència     

 N/A N/A N/A N/A 

B.-Nominatives     

Agrup.Voluntaris 
Protecció civil Canet 
de Mar Any 2012 

43 13500 48300 2.000,00€ 2.000,00€ 2.000,00€ 

Total (A+B)  2.000,00€ 2.000,00€ 2.000,00€ 

FINANÇAMENT  Recursos 
propis 

Recursos 
propis 

Recursos 
propis 

 
VI.-SEGUIMENT I CONTROL 
 
1.- El Consell regulador de subvencions faran el seguiment de la consecució dels 
objectius assenyalats i haurà d’emetre informe, com a mínim, en el termini de 3 mesos 
des de la seva finalització. 
 
2.- Als efectes del seguiment i avaluació, s’estableixen els següents indicadors 
relacionats amb els objectius del Pla . 
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a) Nombre de projectes pels quals es sol·licita subvenció 
b) Nombre d’entitats registrades 
c) Nombre total de persones associades 
 
3.- Periòdicament, les persones responsables del seguiment, han de valorar el 
resultats obtinguts i els progressos aconseguits en el compliment dels objectius 
respectius. 
 
4.- Els resultats de l’avaluació del vigent pla estratègic s’hauran d’incorporar a 
l’expedient del nou pla que s’aprovi després de la seva finalització.” 
 
Segon.- Donar compte de l’aprovació del Pla estratègic de subvencions 2017-2019 al 
Ple de la corporació en la primera sessió ordinària que es celebri. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord, un cop ratificat, a totes les Àrees d’aquest 
Ajuntament.» 
 

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 
a la incorporació d’aquesta proposta a l’ordre del dia del Ple, en tractar-se d’una 
donació de compte. 
 
Per tot això, en virtut de les competències atribuïdes a l’Alcaldia per la normativa 
vigent, el Ple: 
 
ÚNIC.- RESTA ASSABENTAT de l’acord adoptat per la Junta de Govern del dia 8 de 
març de 2017, d’aprovació del Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de 
Canet de Mar pel període 2017-2019 transcrit a la part expositiva de la proposta. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, tercera tinenta d’alcalde de Participació Ciutadana, 
Igualtat i Noves Tecnologies, explica que en aquest punt es dona compte de la 
creació, per primer cop en aquest Ajuntament, d’un Pla estratègic de subvencions, 
perquè, vista la normativa aplicable, s’han adonat que calia aquest pla estratègic 
per fer una proposta de subvencions. És un pla que té caràcter programàtic on es 
reflecteixen totes les àrees i es marquen els objectius de cadascuna a l’hora de 
concedir aquestes subvencions. 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que 
han vist que és un pla estratègic a tres anys vista i també han vist que hi ha 
diverses entitats que tenen assignacions nominals. Demanen que els enviïn per 
escrit a què és degut que aquestes entitats tenen assignacions nominals a tres anys 
vista i d’altres entitats no les tenen. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que 
creuen que és necessari un pla estratègic de subvencions i no només per aquest 
assumpte, sinó també per a més aspectes, però troben que els imports d’aquestes 
subvencions són iguals en el 95% o en el 99 % dels casos, ja que creu recordar que 
ha vist un cas en què l’import no era el mateix. Pregunta amb quins criteris s’han 
basat per fer aquest pla i, tenint en compte que el tema financer ha de millorar, si 
hi ha la possibilitat de canviar aquests imports o ara ja s’està dient que es donaran 
els mateixos diners durant tres anys. 
 
La senyora Serra explica que aquest Pla no té un caràcter definitiu ni tampoc és 
inamovible. Els imports són orientatius i cada any es poden anar variant en funció, 
primer, de les necessitats de cada entitat i, segon, dels objectius, que també poden 
anar variant. 
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4.- ESTABLIMENT DE CRITERIS DE DETERMINACIÓ DELS DRETS DE 
SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT I AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT 
PER L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I L’ORGANISME AUTÒNOM DE 
RÀDIO CANET 
 
Vist l’informe de l’interventor, de 20 de març de 2017, que es transcriu a 
continuació:  
 

«D’acord amb les funcions atribuïdes per l’article 6è del RD 1174/1987, i la regla 9a de 
la Instrucció del model normal de comptabilitat local aprovada per l’Ordre 
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, el funcionari sotasignat emet el següent: 
 
INFORME 
 
Assumpte: Establiment dels criteris de determinació dels drets de saldos de 
dubtós cobrament i amortització de l’immobilitzat per l’Ajuntament de Canet 
de Mar i l’Organisme Autònom Ràdio Canet 
 
I.- RELACIÓ DE FETS 
 
En ares a preservar el principi d’uniformitat comptable i conferir la necessària 
cobertura jurídica als treballs de tancament comptable de l’exercici 2016, resulta 
necessari elevar al Ple la present proposta d’establiment de criteris de provisió de 
saldos de dubtós cobrament i amortització de l’immobilitzat, segons allò previst en la 
regla 8a de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre (ICAL 2013), 
 
II.- NORMATIVA APLICABLE 
 
 Text refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel RDLeg. 2/004, de 5 

de març, articles 191.2 i 193bis. 
 Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del 

títol sisè, de la Llei d’Hisendes Locals. 
 Instrucció del model normal de comptabilitat local aprovada per l’Ordre 

HAP/1781/2013, de 20 de setembre (ICAL 2013). 
 
III.- CONSIDERACIONS 
 
PRIMER.- Procediment i competència 
 
La ICAL 2013, d’aplicació a partir de 1 de gener de 2015, estableix en la seva regla 8a 
que correspon al Ple, entre altres funcions en matèria comptable, «c) Determinar, a 
proposta de la Intervenció o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de 
comptabilitat, els criteris a seguir per l’entitat en l’aplicació del marc conceptual de la 
comptabilitat pública i de les normes de reconeixement i valoració recollits en el Pla 
General de Comptabilitat Pública adaptat a l’Administració local.» Entre altres s’hauran 
de determinar «els criteris per calcular l’import dels drets de cobrament de dubtosa o 
impossible recaptació, així com els criteris per l’amortització dels elements de 
l’immobilitzat [...].” 
 
SEGON.- Drets de dubtós o impossible cobrament 
 
D’acord amb l’article 191.2 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, referit al tancament i la liquidació del 
pressupost, “Les obligacions reconegudes i liquidades no satisfetes el darrer dia de 
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l’exercici, els drets pendents de cobrament i els fons líquids a 31 de desembre 
configuraran el romanent de tresoreria de l’entitat local. La quantificació del romanent 
de tresoreria haurà realitzar-se tenint en compte els possibles ingressos afectats i 
minorant d’acord amb el que reglamentàriament s’estableixi els drets pendents de 
cobrament que es considerin de difícil o impossible recaptació.” 
 
Aquest desenvolupament reglamentari es troba recollit en l’article 103, del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, que en els seus apartats 2n, 3r estableix que “La 
determinació de la quantia dels drets que es considerin de difícil o impossible 
recaptació es podrà realitzar bé de forma individualitzada, bé mitjançant la fixació d’un 
percentatge a tant alçat”, i que a aquest efecte, “s’hauran de tenir en compte 
l’antiguitat dels deutes, l’import d’aquests, la naturalesa de los recursos de què es 
tracti, els percentatges de recaptació tant en període voluntari com en via executiva i 
altres criteris de valoració que de forma ponderada s’estableixin per l’Entitat local.” 
L’apartat 4t del mateix article, assenyala que aquesta dotació “no implicarà la seva 
anul·lació ni produirà la seva baixa en comptes”, distingint així la provisió de dubtós 
cobrament de la cancel·lació de drets per insolvència.  
 
Finalment, a l’apartat 2.6.7 de la memòria dels comptes anuals del Pla general de 
comptabilitat pública adaptat a l’administració local (PGCPAL), s’estableix que per 
determinar l’import dels saldos de cobrament dubtós, s’ha de tenir en compte 
l’antiguitat i import dels deutes, la naturalesa dels recursos, els percentatges de 
recaptació tant en període voluntari com en via executiva, i altres criteris de valoració 
establerts per l’ens local. 
 
En virtut dels preceptes anteriors, en el passat el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar 
havia acordat, mitjançant incorporació a les Bases d’execució del pressupost, base 49 
(actual article 42è) aplicar els criteris de provisió de saldos de dubtós cobrament 
següents: 
 
«5. De conformitat amb el que s’estableix a l’article 103 del RD 500/1990, de 20 
d’abril, el romanent de tresoreria de l’exercici es quantificarà minorant els drets 
pendents de cobrament corresponents als capítols I, II, III (excepte les contribucions 
especials) i V amb la quantitat que resulti de l’aplicació dels percentatges que es 
detallen a continuació: 
 
Exercici Percentatge 
Corrent (X) 5% 
X-1 15% 
X-2 40% 
X-3 80% 
X-4 i anteriors 100% 
 
Les quantitats pendents de cobrar en concepte de multes s’ajustaran considerant una 
provisió del 90% dels drets pendents de cobrament, independentment de l’exercici en 
què s’hagi reconegut el dret.» 
 
Per la seva banda, la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de 
la Generalitat de Catalunya, en nota informativa de data 31 de gener de 2017 -idèntica 
en el que aquí interessa, a les notes de 2015 i 2016- recomana a les corporacions 
locals de Catalunya l’aplicació dels criteris que es resumeixen a continuació: 
 
 Capítols 1 a 3, llevat de les multes de circulació en què es recomana un 

percentatge mínim del 50% l’exercici n i n-1).  
 

Exercicis (n= exercici de 
la liquidació) 

Percentatge mínim a efectes 
comptables recomanat per DGPFAT 
(DRN pendents de cobrament, llevat 
de multes de circulació) 

n 10% 
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n-1 30% 

n-2 60% 

n-3 90% 

n-4 100% 

n-5 100% 

n-6 100% 

 
I afegeix el següent: 
 
«Cal recordar que, d’acord amb el pla general de comptabilitat pública adaptat a 
l’administració local, el reconeixement de drets de transferències i subvencions s’ha de 
fer en el moment que la transferència sigui vençuda, líquida i exigible. És a dir, el 
reconeixement del dret s’ha de fer en el moment que l’ens que ha atorgat la subvenció 
o transferència hagi reconegut l’obligació. 
 
És recomanable tenir en compte, en el pla de tresoreria previst a l’article 13.6 de la 
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, l’import dels drets pendents de cobrament que, malgrat que no es 
considerin saldos de cobrament dubtós, no constitueixen recursos líquids.» 
 
Segons es desprèn de l’informe de l’interventor de 28 d’abril de 2016 sobre la 
Liquidació de l’exercici 2015, i malgrat la previsió continguda en les BEP 2015 i 2016, 
els criteris generals aplicats en el tancament d’aquell exercici foren els recomanats per 
la DGPFAT, amb algunes modulacions (estenia a capítol 5 els criteris generals dels 
caps. 1, 2 i 3; i a l’article 39 el criteri de multes de trànsit):  
 
«Pel que respecte al càlcul de la dotació per insolvències de l’Ajuntament, s’han aplicat 
els criteris dictats en data 6 de febrer de 2015 per la Direcció General de Política 
Financera respecte dels drets pendents de recaptació dels capítols I, II i III, 
incrementant fins al 50% el percentatge de dotació dels drets pendents de recaptació 
dels anys 2014 i 2015 de l’article 39. El càlcul efectuat es presenta en el quadre 
següent: [...]» 
 
Quant als criteris individualitats, l’informe detalla, la relació dels drets pendents de 
cobrament de capítols 4 i 7 que s’han considerat de dubtós cobrament, però no fa 
referència a la motivació (presumible prescripció del dret, possible error comptable, 
falta de liquiditat o solvència del tercer, etc.). 
 
En un àmbit diferent, la Llei 27/2013, de 27 desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local(LRSAL), va introduir un nou article 193bis al 
TRLHL, relatiu als drets de difícil impossible recaptació, en els qual s’estableix uns 
criteris als efectes exclusivament d’elaborar un informe que s’ha de trametre al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i del qual s’ha d’informar al Ple de la 
corporació: 
 
«Les Entitats Locals hauran d’informar al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques i al seu Ple, o òrgan equivalent, del resultat de l’aplicació dels criteris 
determinants dels drets de difícil o impossible recaptació amb els següents límits 
mínims: 
 
a) Els drets pendents de cobrament liquidat dins dels pressupostos dels dos exercicis 
anteriors al que correspon la liquidació, es minoraran, com a mínim, en un 25 per 
cent. 
 
b) Els drets pendents de cobrament liquidat dins dels pressupostos de l’exercici tercer 
anterior al que correspon la liquidació, es minoraran, com a mínim, en un 50 per cent. 
 
c) Els drets pendents de cobrament liquidat dins dels pressupostos dels exercicis quart 
a cinquè anteriors al que correspon la liquidació, es minoraran, com a mínim, en un 75 
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per cent. 
 
d) Els drets pendents de cobrament liquidat dins dels pressupostos dels exercicis 
restants anteriors al que correspon la liquidació, es minoraran en un 100 per cent.” 
 
D’acord amb la nota informativa emesa pel Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques (MINHAP) referida a les previsions de la LRSAL, per determinar la base de 
càlcul dels percentatges de dubtós cobrament a efectes del 193bis TRLHL,  
 
“... se debe considerar la naturaleza de los mismos, y, de este modo, no se tendrían 
que incluir en ella los derechos que, conceptualmente, no son de difícil o imposible 
recaudación, y en los que la única incertidumbre es el momento en el que se va a 
producir la realización del derecho o la obtención de su producto. // En consecuencia, 
no tendrían que incluirse entre los derechos de difícil o imposible recaudación aquellos 
que corresponden a obligaciones reconocidas por otras Administraciones Públicas a 
favor de las entidades locales, ni tampoco aquellos otros sobre los que existe alguna 
garantía que se puede ejecutar en el caso de incumplimiento por el deudor de la 
entidad local de las obligaciones que haya contraído frente a ella.” 
 
TERCER.- Amortització de l’immobilitzat 
 
El PGCPAL estableix en la seva part segona, normes de reconeixement i valoració, les 
regles aplicables a l’amortització dels diferents elements de l’immobilitzat. 
 
Aquest funcionari no té constància que el Ple hagi acordat formalment l’establiment 
dels percentatges corresponents. 
 
Sigui com sigui, segons s’expressa en les memòries del compte general de 
l’Ajuntament i de l’Organisme Autònom Ràdio Canet, exercici 2015, els criteris emprats 
van ser els següents: 
 

PGCP DESCRIPCIÓ ANYS % 
20X Immobilitzacions intangibles 10 10 
210 Terrenys i béns naturals. - 0 
211 Construccions. 50 2 
212 Infraestructures 10 10 
213 Béns del patrimoni històric - 0 
214 Maquinària i utillatge 7 14,29 
215 Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions 15 6,67 
216 Mobiliari 10 10 
217 Equips per processos d’informació 4 25 
218 Elements de transport 8 12,5 
219 Altre immobilitzat material 10 10 
240 Terrenys del Patrimoni públic del sòl - 0 
241 Construccions del Patrimoni públic del sòl 50 2 

 
III.- CONCLUSIONS 
 
Atesa la necessitat de clarificar els criteris de determinació dels saldos de dubtós 
cobrament i amortització de l’immobilitzat, cara al tancament de l’exercici 2016 i ss. 
 
A fi i efecte de donar compliment a allò previst en la regla 8a de la ICAL 2013. 
 
Aquesta Intervenció proposa a l’Alcaldia-Presidència a que s’elevi al Ple la següent: 
 
PROPOSTA D’ACORD: 
 
PRIMER.- ESTABLIR com a criteris de determinació dels saldos de dubtós cobrament 
per la Liquidació de l’exercici 2016 i següents de l’Ajuntament de Canet de Mar i 
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l’Organisme Autònom Ràdio Canet, els que s’assenyalen a continuació: 
1.-Per al pendent de cobrament dels capítols 1, 2, 3 i 5 de la classificació econòmica 
del pressupost d’ingressos: 
 

Exercicis (n= exercici de la 
liquidació) 

Capítols 1, 2, 3 (exclòs 
article 39) i 5 

Article 39 «Altres 
ingressos» 

n 10% 50% 

n-1 30% 50% 

n-2 60% 60% 

n-3 90% 90% 

n-4 100% 100% 

n-5 100% 100% 

n-6 i anteriors 100% 100% 

 
2.- En el cas de transferències i subvencions d’altres administracions públiques, de 
capítols 4 o 7, únicament es dotaran els saldos de drets pendents de cobrament amb 
antiguitat superior als quatre anys, així com els saldos que, amb independència de llur 
antiguitat, no s’hagin pogut conciliar amb les obligacions pendents de pagament dels 
tercers concedents. 
 
SEGON.- ESTABLIR com a criteris d’amortització de l’immobilitzat per al tancament de 
l’exercici 2016 i següents, de l’Ajuntament de Canet de Mar i l’Organisme Autònom 
Ràdio Canet, els que s’assenyalen a continuació: 
 

PGCP DESCRIPCIÓ ANYS % 
20X Immobilitzacions intangibles 10 10 
210 Terrenys i béns naturals. - 0 
211 Construccions. 50 2 
212 Infraestructures 10 10 
213 Béns del patrimoni històric - 0 
214 Maquinària i utillatge 7 14,29 
215 Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions 15 6,67 
216 Mobiliari 10 10 
217 Equips per processos d’informació 4 25 
218 Elements de transport 8 12,5 
219 Altre immobilitzat material 10 10 
240 Terrenys del Patrimoni públic del sòl - 0 
241 Construccions del Patrimoni públic del sòl 50 2 

 
TERCER.- APROVAR provisionalment la derogació de l’article 42 de les Bases 
d’execució del pressupost per l’exercici 2017 i següents, referit als saldos de dubtós 
cobrament, condicionat a l’aprovació del punt primer. EXPOSAR al públic aquest acord 
durant el termini de 15 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de 
l’anunci al Butlletí Oficial de la Província. L’acord es considerarà definitivament 
aprovat, si durant el termini d’exposició al pública, no s’haguessin presentat 
reclamacions, de conformitat amb el que disposa l’article 169.1 del RDLeg. 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.  
 
QUART.- COMUNICAR el present acord a Intervenció.» 

 
Atès allò que disposa la Regla 8a de la Instrucció del model normal de comptabilitat 
local aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre (ICAL 2013),  
 
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 
a la incorporació d’aquesta proposta a l’ordre del dia del Ple. 
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Per tot això, el Ple municipal aprova per catorze 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, M. Assumpta Revoltós Vaquer, Quirze Planet Rovira, Jesús Marín i 
Hernàndez, Àngel López Solà, Esther Agulló Renau i Marc Jiménez Torres i dues 
abstencions dels regidors Toni Romero Carbonell i Cristina Soler Vílchez: 
 
PRIMER.- ESTABLIR com a criteris de determinació dels saldos de dubtós 
cobrament per la Liquidació de l’exercici 2016 i següents de l’Ajuntament de Canet 
de Mar i l’Organisme Autònom Ràdio Canet, els que s’assenyalen a continuació: 
 
1.- Per al pendent de cobrament dels capítols 1, 2, 3 i 5 de la classificació 
econòmica del pressupost d’ingressos: 
 

Exercicis (n= exercici de 
la liquidació) 

Capítols 1, 2, 3 (exclòs 
article 39) i 5 

Article 39 «Altres 
ingressos» 

n 10% 50% 

n-1 30% 50% 

n-2 60% 60% 

n-3 90% 90% 

n-4 100% 100% 

n-5 100% 100% 

n-6 i anteriors 100% 100% 

 
2.- En el cas de transferències i subvencions d’altres administracions públiques, de 
capítols 4 o 7, únicament es dotaran els saldos de drets pendents de cobrament 
amb antiguitat superior als quatre anys, així com els saldos que, amb 
independència de llur antiguitat, no s’hagin pogut conciliar amb les obligacions 
pendents de pagament dels tercers concedents. 
 
SEGON.- ESTABLIR com a criteris d’amortització de l’immobilitzat per al tancament 
de l’exercici 2016 i següents, de l’Ajuntament de Canet de Mar i l’Organisme 
Autònom Ràdio Canet, els que s’assenyalen a continuació: 
 

PGCP DESCRIPCIÓ ANYS % 
20X Immobilitzacions intangibles 10 10 
210 Terrenys i béns naturals. - 0 
211 Construccions. 50 2 
212 Infraestructures 10 10 
213 Béns del patrimoni històric - 0 
214 Maquinària i utillatge 7 14,29 
215 Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions 15 6,67 
216 Mobiliari 10 10 
217 Equips per processos d’informació 4 25 
218 Elements de transport 8 12,5 
219 Altre immobilitzat material 10 10 
240 Terrenys del Patrimoni públic del sòl - 0 
241 Construccions del Patrimoni públic del sòl 50 2 

 
TERCER.- APROVAR provisionalment la derogació de l’article 42 de les Bases 
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d’execució del pressupost per l’exercici 2017 i següents, referit als saldos de dubtós 
cobrament, condicionat a l’aprovació del punt primer. EXPOSAR al públic aquest 
acord durant el termini de 15 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la 
publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província. L’acord es considerarà 
definitivament aprovat, si durant el termini d’exposició al pública, no s’haguessin 
presentat reclamacions, de conformitat amb el que disposa l’article 169.1 del 
RDLeg. 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals. 
 
QUART.- COMUNICAR el present acord a Intervenció. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que en 
aquest punt de l’ordre del dia es presenten els criteris de dubtós cobrament i 
amortització per a un correcte tancament econòmic de l’exercici 2016. D’aquesta 
manera, es mirarà d’ajustar al màxim i al més exacte possible el cobrament real de 
pagaments pendents i l’amortització acumulada, és a dir, la correcció de valor a la 
baixa de caràcter irreversible, per depreciació, a causa de l’ús en la vida útil, el 
funcionament o el desgast de tot l’immobilitzat, que és el conjunt d’elements 
patrimonials de l’Ajuntament. Aquest assumpte es fa basant-se en una escala de 
percentatges en funció de l’antiguitat dels deutes i l’amortització. El primer criteri, 
el de dubtós cobrament, es manté després de canviar-lo l’any passat, segons els 
criteris de control finances, i el segon, el d’amortització, es manté com sempre. La 
novetat, en aquest cas, és que aquests criteris que avui passen per Ple no ho 
havien fet mai abans. 
 
5.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDITS NÚM. 002/2017 
 
Per provisió d’Alcaldia s’ha incoat l’expedient de reconeixement extrajudicial de 
crèdits núm. 002/2017, per un import total de 42.761,95 euros, que comprèn 11 
documents, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2017, que corresponen a 
despeses realitzades per l’Ajuntament de Canet de Mar en l’exercici anterior, sense 
compromisos de despesa degudament adquirits, i que quedaren pendents 
d’aplicació al pressupost de l’exercici 2016 a 31 de desembre per diversos motius. 
 
Vist que les factures i justificants pendents d’aplicació al pressupost inclosos en la 
relació corresponen a: 
 
Factures expedides per SOREA, SA, corresponents al subministrament d’aigua en 
dependències municipals, per la part corresponent als impostos repercutits (cànon 
de l’aigua i IVA), i una escomesa d’aigua, per import total de 12.911,57 euros. 
 
Factures expedides per SOREA, SA, corresponents al servei de gestió i recaptació 
de la taxa de clavegueram realitzats per l’empresa concessionària del servei 
d’abastament d’aigua potable, per import total de 17.499,78 euros.Quota del 
préstec de BANCO MARE NOSTRUM de 10/12/2016, d’import 6.971,37 euros. 
 

 Quota empresarial de Seguretat Social, per import total de 5.379,25 euros. 
 
Vist allò que estableixen l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel 
qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora d’Hisendes Locals, i l’article 30 de les Bases d’execució del 
pressupost per l’exercici 2017, 
 
Tot i l’informe de l’interventor de data 17 de març de 2017, que es transcriu a 
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continuació: 
 

“El funcionari sotasignat, Lluís Viñas Peitabí, interventor de l'Ajuntament de Canet de 
Mar, d'acord amb allò previst en l'article 214 del Text refós de la Llei d'Hisendes 
Locals, aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 de març, emet el següent: 
 
INFORME DE FISCALITZACIÓ 
NÚM. 023/2017 
 
ASSUMPTE: Reconeixement extrajudicial de crèdits INT/2017/REC/002 
 
I.- RELACIÓ DE FETS 
 
S'ha rebut per a la seva fiscalització prèvia la següent proposta d'acord per la seva 
aprovació pel Ple: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per despeses 
realitzades en l’exercici 2016 pendents d’aplicació al pressupost, per un import total de 
QUARANTA-DOS MIL SET-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS 
(42.761,95 euros), comprensiu de 11 documents, amb el detall contingut en la relació 
annexa. 
  

RC Aplicació pres. Tercer Nom Text Explicatiu Import 
total (en 
euros) 

22017/1142 11/92000/22101 A08146367 SOREA SA CONSUM 
MUNICIPAL 1er 
TRIM. 2016 

2.569,11 

22017/1142 11/92000/22101 A08146367 SOREA SA CONSUM 
MUNICIPAL 2n 
TRIM. 2016 

2.642,38 

22017/1142 11/92000/22101 A08146367 SOREA SA CONSUM 
MUNICIPAL 3r 
TRIM. 2016 

4.197,61 

22017/1142 11/92000/22101 A08146367 SOREA SA CONSUM 
MUNICIPAL 4rt 
TRIM. 2016 

3.251,95 

22017/1140 12/93400/22708 A08146367 SOREA SA RECAPTACIÓ 
CLAVEGERAM 
2016/01 

4.374,94 

22017/1140 12/93400/22708 A08146367 SOREA SA RECAPTACIÓ 
CLAVEGUERAM 
2016/02 

4.374,94 

22017/1140 12/93400/22708 A08146367 SOREA SA RECAPTACIÓ 
CLAVEGUERAM 
2016/03 

4.374,94 

22017/1140 12/93400/22708 A08146367 SOREA SA RECAPTACIÓ 
CLAVEGUERAM 
2016/04 

4.374,94 

22017/1141 11/92000/22101 A08146367 SOREA SA ESCOMESA 
D'AIGUA 

250,52 

22017/1476 Multiaplicació Q0819002G Tres.Seg. 
Soc. 

Resta aport. 
Quota empr. 
Desembre 2016 

5.379,25 

22017/1477 12/01100/91300 A86104189 Bc.Mare 
Nostrum 

Amortit. Prestec 
a data 10-12-
2016 

6.971,37 

TOTAL         42.761,95 
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SEGON.- Comunicar els acords al departament d’Intervenció, als efectes oportuns. 
 
No obstant, la Corporació acordarà allò que consideri més oportú.» 
 
II.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), articles 163, 173.5 i 176. 
 Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del 

títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora d’Hisendes Locals, en 
matèria de pressupostos, articles 25, 26 58, 59 i 60.2 

 Ordre EHA 4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova el Model Normal 
de la Instrucció de Comptabilitat de l’Administració Local 

 Bases d’execució el pressupost per l’exercici 201 
 
III.- CONSIDERACIONS 
 
PRIMER.- L’article 176 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
disposa: 
“1. Amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses de cada pressupost només es podran 
contraure obligacions derivades d’adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o 
despeses en general que es realitzin en l’any natural del propi exercici pressupostari. 
2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, s’aplicaran als crèdits del pressupost 
vigent, en el moment del seu reconeixement, les obligacions següents: 
a) Les que resultin de la liquidació d’endarreriments a favor del personal que percebi 
les seves retribucions amb càrrec als pressupostos generals de l’ens local. 
b) Les derivades dels compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis 
anteriors, prèvia incorporació dels crèdits en el supòsit establert en l’article 182.3.” 
 
L’article 26 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el TRLRHL en 
matèria pressupostària es pronuncia en el mateix sentit que l’article 176, si bé en el 
seu apartat segon preveu a més dels supòsits previstos en els apartats a) i b) de 
l’article 176 TRLRHL la imputació al pressupost actual d’obligacions procedents 
d’exercicis anteriors a que es refereix l’article 60.2 del Reial decret, el qual estableix: 
 
“.... Correspon al Ple de l’entitat el reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que 
no existeixi consignació pressupostària ...”  
 
SEGON.- L'article 176 del TRLHL consagra el principi d'especialitat temporal, d’acord 
amb el qual en el pressupost d’un exercici només s’hi imputen despeses corresponents 
a obres, serveis i altres prestacions que es realitzin dins el propi exercici pressupostari.  
 
D’altra banda el principi comptable de meritació significa que la imputació temporal 
d’ingressos i despeses ha de fer-se en funció de la corrent real de béns i serveis no en 
el moment en que es produeixi la corrent monetària o financera.  
 
Les despeses que queden pendents de reconeixement i liquidació a 31 de desembre i 
que han de ser objecte d'imputació al pressupost de l'exercici següent, quan no 
concorren les excepcions del 176.2 TRLHL constitueixen una vulneració del principi 
d’anualitat i el principi de meritació. 
 
TERCER.- L’excepció al principi d’anualitat pressupostària consistent en el 
reconeixement extrajudicial de crèdits es refereix a despeses realitzades en exercicis 
anteriors, que a 31 de desembre de l’exercici t-1 no s’havien pogut liquidar i 
reconèixer, i per les quals no existia un compromís de despesa degudament adquirit –
és a dir, no s’havia aprovat i comptabilitzat l’autorització i disposició de la despesa 
(fase D o AD).  
 
En el supòsit més genuí, el reconeixement extrajudicial de crèdits tindrà el seu origen 
en la realització d’una despesa sense existència de crèdit adequat i suficient, però 
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també poden derivar d'incidències en la tramitació administrativa, com el retard en 
presentació de factura, la seva conformitat pel tècnic responsable o la seva fiscalització 
i aprovació. 
 
Sense perjudici de les responsabilitats regulades en el Títol VII de la Llei 47/2003, de 
17 de novembre, general pressupostària, que es derivin per als òrgans gestors, són 
nuls de ple dret els actes administratius i les disposicions generals amb rang 
reglamentari que incompleixen el caràcter limitatiu dels crèdit pressupostaris (article 
46 LGP i 25.2 RD 500/1990). Per tant, en aquells supòsits en què la despesa es va 
realitzar sense consignació el reconeixement extrajudicial de crèdits constitueix una 
via excepcional de convalidació administrativa orientada a evitar un enriquiment injust 
de l’administració en detriment del proveïdor, d’acord amb la jurisprudència del 
Tribunal Suprem.  
 
QUART.- D’acord amb allò previst en l’article 60.2 RD 500/1990, l’aprovació dels 
reconeixement extrajudicials de crèdit en aquests supòsits correspon al Ple. 
 
Igualment, l’article 30 de les Bases d'execució del pressupost estableix: 
 
 «Article 30. Reconeixement extrajudicial de crèdits 

 
1.- Els actes de conversió o convalidació administrativa de despeses realitzades sense 
el procediment adequat només podran comportar reconeixement extrajudicial de 
crèdits a càrrec de la secció pressupostària origen de la despesa corresponent.  
 
2.- L'expedient de conversió o convalidació administrativa contindrà: 
 
- Certificació d’existència de crèdit en el pressupost de l’exercici en curs (document 
RC) 
- Si s’escau, certificació d’existència de crèdit en l’exercici en què es realitzà la 
despesa. 
- Informe justificatiu subscrit pel tècnic responsable del servei gestor de la despesa i 
conformada pel regidor corresponent, sobre els extrems següents: 
 

o Justificació de la necessitat de la despesa efectuada  
o Causes d’incompliment del procediment juridicoadministratiu. 
o Data o període de realització 
o Import de la prestació realitzada 
o Incidència que la imputació de la despesa al pressupost corrent pugui tenir sobre 
l'execució de les restants obligacions de l'any en curs 
 

- Factura degudament conformada i, si és el cas, certificat d'obra. 
 
3.- Correspondrà al Ple l’aprovació dels expedients de reconeixement extrajudicial de 
crèdits.» 
 
CINQUÈ.- L’expedient comprèn justificants i factures que tenen en comú quatre 
característiques:  
 
a. corresponen a despeses realitzades durant l’exercici 2016,  
b. no deriven de compromís de despesa degudament adquirit (document AD);  
c. l’acte administratiu corresponent al reconeixement de l’obligació no fou adoptat 

dins de l’exercici 2016; 
d. tenen consignació pressupostària adequada i suficient en l’exercici 2017 a la data 

d’emissió d’aquest informe. 
 
Les despeses incloses en aquest expedient presenten la següent casuística particular: 
 Subministrament d’aigua: 

 
El text refós del plec de condicions del contracte de gestió indirecta del servei 
d’abastament d’aigua, actualment vigent, estableix en el seu article 24 que «Els 
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subministraments a l’Ajuntament, les seves dependències i annexos, es realitzaran per 
comptador. L’Ajuntament disposarà de consum totalment gratuït, negociant-se la 
quantitat de m3 cada any». En virtut d’aquesta clàusula, l’Ajuntament no abona cap 
import pel consum realitzat sinó que únicament assumeix la despesa corresponent als 
impostos repercutits (cànon de l’aigua i IVA), determinats en base al consum realitzat. 
 
Ocorre, però, que fins a l’exercici 2015 aquestes factures no es registraven en el 
registre de factures, ni s’aprovaven i aplicaven als crèdits de despesa del pressupost, i 
el seu pagament es realitzava de forma extrapressupostària i minorant l’import dels 
ingressos que la concessionària satisfeia a l’Ajuntament a compte del producte de la 
recaptació de la taxa de clavegueram i de la liquidació del cànon concessional.  
 
Aquesta pràctica és contrària al principi de pressupost brut que ha de regir la gestió 
pressupostària i comptable dels ens locals, recollit en l’article 165.3 del TRLHL («Los 
derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los presupuestos por 
su importe íntegro, quedando prohibido atender obligaciones mediante minoración de 
los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que la ley lo autorice de modo expreso 
...»). 
 
Per aquest motiu, les factures trimestrals expedides per l’empresa concessionària a 
l’Ajuntament pel subministrament d’aigua a les seves dependències, s’han d’anotar al 
registre de factures de la corporació, i s’han d’aprovar contra els crèdits del pressupost 
de despesa. Això sense perjudici que el seu pagament es pugui realitzar mitjançant 
compensació amb drets reconeguts nets dels quals sigui deutora l’empresa 
concessionària, en els termes i condicions previstos en la Llei general pressupostària i 
la legislació tributària. 
 
A aquest efecte, en el pressupost per l’exercici 2017 es van consignar, en l’aplicació 
«11/92000/221.01 Aigua» crèdits per import de 14.000,00 €.  
 
 Gestió i recaptació de la taxa de clavegueram 

 
En data 29 de gener de 2007, mitjançant Decret d’Alcaldia, l’Ajuntament de Canet de 
Mar va adjudicar, per procediment negociat, el contracte de serveis de gestió del 
cobrament de la taxa de clavegueram a l’empresa SOREA, SA, que és també la 
concessionària del servei municipal d’abastament d’aigua. El contracte tenia una 
durada de dos anys des de la seva formalització (5 de març de 2017), prorrogables per 
altres dos, i fou adjudicat per 29.259,28 euros, IVA inclòs, a raó de 14.629,64 
euros/any, revisable amb l’IPC. Per tant, cal entendre que el contracte es troba 
vençut, i sense possibilitat de pròrroga, des de 5 de març de 2011. No obstant això, el 
servei s’ha continuat prestant . 
 
A l’igual que ocorria amb les factures pel subministrament d’aigua, les factures 
expedides per l’empresa no es registraven ni s’aprovaven amb càrrec als crèdits de 
despesa del pressupost, sinó que s’abonaven, mitjançant operació 
extrapressupostària, amb minoració dels ingressos que la concessionària satisfeia a 
l’Ajuntament a compte del producte de la recaptació de la taxa de clavegueram i de la 
liquidació del cànon concessional.  
 
Donem per reproduïts els arguments del punt anterior quant al principi de pressupost 
brut i la necessitat d’aplicar al pressupost les despeses derivades del servei de gestió i 
recaptació de la taxa de clavegueram.  
 
Tot això sense perjudici de l’objecció que cal formular per la continuïtat d’un servei que 
té el contracte vençut. 
 
 Quotes empresarials de Seguretat Social i quota prèstec 

 
El pressupost de l’exercici 2016, aprovat definitivament pel Ple en data 29 de 
desembre de 2015, va consignar un total de 1.214.376 euros al concepte 160 Quotes 
socials. A final de l’exercici 2016, les aplicacions d’aquest concepte sumaven un 
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romanent de crèdit disponible (78.379,35 euros) superior al pendent d’aplicar que 
s’inclou en aquest expedient (5.379,25 euros) però no es va poder tramitar en termini 
(abans de 31 de desembre) la transferència de crèdits entre les bosses de vinculació 
d’aplicacions de seguretat social per transferir els sobrants a les bosses amb crèdit 
insuficient. 
 
El pressupost de l’exercici 2016, va consignar un total de 953.000 euros al capítol 9 
Passius financers. Havent detectat diversos errors en els quadres d’amortització 
continguts en el mòdul de passius i en base als quals s’havien fet les previsions de 
despesa pel pressupost 2016, en data 30 de desembre es va tramitar una 
transferència de crèdits incrementant l’aplicació 11/01100/91300 en 48.000,00 euros, 
amb baixes a l’aplicació 11/01100/31000, Interessos. No obstant això, a 31 de 
desembre de 2016 van faltar 164,30 euros per aplicar la totalitat de quotes 
d’amortització amb venciment dins de l’exercici 2016.  
 
En les factures corresponents al subministrament d’aigua es verifica un incompliment 
del principi d’imputació de les despeses, i l’absència de consignació pressupostària 
adequada i suficient en el moment de realitzar-se la despesa. 
 
En les factures corresponents al servei de gestió i recaptació de la taxa de 
clavegueram, sí que existia consignació pressupostària adequada i suficient en 
l’aplicació «12/93400/227.08 serveis de recaptació a favor de l’entitat», però hi ha 
ruptura del principi d’imputació temporal de la despesa. Addicionalment, com ja s’ha 
dit, es verifica un incompliment de la normativa de contractació pública aplicable quant 
a la durada i pròrroga dels contractes de serveis. 
 
del punt de vista formal, cal observar el següent: 
 
- Les factures i justificants de despesa que són objecte de reconeixement extrajudicial 
de crèdits han estat degudament conformades pel tècnic responsable. 
- Existeix crèdit adequat i suficient en el Pressupost de l’exercici 2017 per aplicar les 
despeses incloses en aquest expedient, segons es desprèn dels documents RC expedits 
dins d'aquest exercici. 
- Consta en l'expedient justificació ad hoc, per part dels òrgans gestors, quant a les 
causes que han motivat la ruptura del principi d'anualitat pressupostària, ni tampoc 
sobre l’impacte de la despesa sobre els crèdits de l’exercici 2017. 
 
SISÈ.- L’expedient que se sotmet a aprovació compleix amb els requisits formals 
exigits en l’article 30 BEP. No obstant això, el reconeixement extrajudicial de crèdits 
constitueix un procediment extraordinari de convalidació que té causa en un 
incompliment del principi d’especialitat temporal dels crèdits del pressupost corrent, i 
en alguns casos, també de la normativa en matèria de contractació, i que per tant, no 
ha d’esdevenir un procediment normal de gestió de la despesa. 
 
És convenient que adoptin les mesures necessàries per eradicar la realització de 
despeses sense consignació pressupostària, com l’obligatorietat de sol·licitar 
retencions de crèdit amb caràcter previ a la realització de despeses, també per les que 
es tramitin mitjançant acumulació de fases A-D-O. 
 
SETÈ.- Una vegada aprovada la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 i 
determinat el romanent de tresoreria per despeses generals, i atès que l’atenció de les 
obligacions pendents d’aplicar al pressupost és destí prioritari del superàvit segons 
Disp. Add. Sisena de la LOEPSF, els crèdits del pressupost 2017 consumits pel present 
expedient podran ésser suplementats amb càrrec a RTDG. 
 
IV.- CONCLUSIONS 
 
S’emet informe amb OBJECCIONS FISCALS plantejades en l'apartat III, i sense 
perjudici del que s’ha dit sobre la doctrina de l’enriquiment injust. 
 
L'objecció fiscal formulada té efectes suspensius d'acord amb allò previst en l'article 
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216.2 lletres a) i c) del TRLHL, i correspon al Ple resoldre la discrepància i aixecar la 
suspensió, d'acord amb l'article 217.2 del mateix cos legal.  
 
El present informe s’emet atenent exclusivament a la fiscalització prevista en la 
normativa vigent i manifestant, de manera expressa, la no valoració de les 
circumstàncies d’oportunitat, necessitat o urgència que motiven l’expedient fiscalitzat. 
 
Tot això és el que procedeix informar, llevat d’error o omissió, i sense perjudici 
d’opinió millor fonamentada en Dret.” 

 
Atès que la prestació dels serveis o lliuraments dels béns pels qual proposa el 
reconeixement de l’obligació s’han realitzat, segons es desprèn de les diligències de 
conformitat dels tècnics, i als efectes d’evitar un enriquiment injust per part de 
l’Administració, 
 
En virtut d’allò previst en l’article 217, del Tex refós de la Llei d’Hisendes Locals, 
aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 de març. 
 
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 
a la incorporació d’aquesta proposta a l’ordre del dia del Ple. 
 
Per tot l’exposat, el Ple municipal acorda per deu 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, M. Assumpta Revoltós Vaquer i Quirze Planet Rovira, un vot en contra del 
regidor Marc Jiménez Torres i cinc abstencions dels regidors Jesús Marín i 
Hernàndez, Àngel López Solà, Esther Agulló Renau, Toni Romero Carbonell i 
Cristina Soler Vílchez: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per 
despeses realitzades en l’exercici 2016 pendents d’aplicació al pressupost, per un 
import total de QUARANTA-DOS MIL SET-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB 
NORANTA-CINC CÈNTIMS (42.761,95 euros), comprensiu de 11 documents, amb el 
detall contingut en la relació annexa. 
 
RC Aplicació pres. Tercer Nom Text 

Explicatiu 
Import 
total (en 
euros) 

22017/1142 11/92000/22101 A08146367 SOREA SA CONSUM 
MUNICIPAL 
1er TRIM. 
2016 

2.569,11 

22017/1142 11/92000/22101 A08146367 SOREA SA CONSUM 
MUNICIPAL 
2n TRIM. 
2016 

2.642,38 

22017/1142 11/92000/22101 A08146367 SOREA SA CONSUM 
MUNICIPAL 3r 
TRIM. 2016 

4.197,61 

22017/1142 11/92000/22101 A08146367 SOREA SA CONSUM 
MUNICIPAL 
4rt TRIM. 
2016 

3.251,95 

22017/1140 12/93400/22708 A08146367 SOREA SA RECAPTACIÓ 
CLAVEGERAM 
2016/01 

4.374,94 
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22017/1140 12/93400/22708 A08146367 SOREA SA RECAPTACIÓ 
CLAVEGUERA
M 2016/02 

4.374,94 

22017/1140 12/93400/22708 A08146367 SOREA SA RECAPTACIÓ 
CLAVEGUERA
M 2016/03 

4.374,94 

22017/1140 12/93400/22708 A08146367 SOREA SA RECAPTACIÓ 
CLAVEGUERA
M 2016/04 

4.374,94 

22017/1141 11/92000/22101 A08146367 SOREA SA ESCOMESA 
D'AIGUA 

250,52 

22017/1476 Multiaplicació Q0819002G Tres.Seg. 
Soc. 

Resta aport. 
Quota empr. 
Desembre 
2016 

5.379,25 

22017/1477 12/01100/91300 A86104189 Bc.Mare 
Nostrum 

Amortit. 
Prestec a 
data 10-12-
2016 

6.971,37 

TOTAL         42.761,95 
 
SEGON.- Comunicar els acords al departament d’Intervenció, als efectes oportuns. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que en 
aquest punt de l’ordre del dia es regularitza les despeses efectuades per 
l’Ajuntament de Canet que van quedar pendents d’aplicació al pressupost per a 
l’exercici 2016 per diversos motius. Tot són factures emeses per Sorea, per un 
import de 42.761,95 euros per diferents conceptes, impostos repercutits, 
escomeses d’aigua, serveis de gestió i recaptació de la taxa de clavegueram i quota 
empresarial. El principal motiu d’aquest assumpte és que el pagament d’aquestes 
factures es feia de forma extrapressupostària, no es registraven en el registre de 
factures, ni s’aprovaven, ni s’aplicaven els crèdits de despesa del pressupost. A 
partir d’ara ja es farà així. 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que 
el seu grup votarà en contra d’aquest punt. Tot i que sí que és cert que 
contractualment s’ha de pagar aquest import a Sorea, SA, no acaben d’entendre 
per què l’Ajuntament ha de pagar pel seu consum, cosa que ja van comentar en el 
seu moment, com tampoc no entenen que la taxa de clavegueram també s’hagi de 
pagar amb el contracte vençut i els hauria agradat que això s’hagués solucionat 
abans. Per aquests motius votaran en contra d’aquest assumpte. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que 
en aquest punt es reconeixen unes despeses que no estaven pressupostades per a 
l’exercici 2016, però que sí que es van produir. La majoria dels casos, com ha dit el 
regidor, és un tema d’IVA de les factures d’aigua de Sorea, SA que no estaven 
comptabilitzades que es pagaven amb una contraprestació en les factures, amb un 
abonament i, per tant, no hi havia IVA. Ara entén que Intervenció hagi demanat 
que s’hagi de fer d’aquesta manera i que l’IVA s’ha de pagar, però hi ha un import 
del qual no s’ha comentat res, que fa referència a l’amortització d’un préstec, de 
data 10 de desembre de 2016, de 6.971 euros. Pregunta com és que un préstec no 
estava comptabilitzat en un pressupost. Els canvis de comptabilitat sí que els poden 
arribar a entendre, però no que no estigués comptabilitzat un préstec. 
 
El senyor Xirau comenta que li confirmarà al senyor Romero per què ha passat, 
perquè vol estar ben segur de la resposta, però quan ha dit que hi havia diferents 
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motius per passar aquest assumpte a consideració del Ple municipal, i que el 
principal era que aquestes despeses es pagaven de manera extrapressupostària, 
probablement i amb tota seguretat és perquè hi havia falta de consignació, és a dir, 
no hi havia consignació suficient per fer front a aquest préstec, però de tota manera 
li ho confirmarà. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Ensenyament, explica 
que aquest préstec es pagava mensualment i, per tant, es va pagar en la seva 
data, però en la partida corresponent faltaven 164 euros i malgrat que es va pagar 
la hipoteca, l’Ajuntament l’ha de reflectir al 2017 conforme és una despesa pendent 
del 2016 perquè no hi havia l’import total de 6.971 euros i, com ja saben, l’import 
de les factures no es poden fraccionar. Per tant, tot i que es va pagar, 
pressupostàriament va quedar reflectit com a no pagat i s’ha d’arrossegar. 
 
La senyora alcaldessa comenta que, tot i les explicacions dels dos tinents d’alcalde, 
quan el senyor interventor s’incorpori a la feina, els ho explicarà per escrit. 
 
6.- APROVACIÓ LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT, EN LA MODALITAT DE 
CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB BAIXES 
 
De conformitat al que disposen els articles 179 i 180 del RDLeg. 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i 
l’articles 10, 11 i 12 de les Bases d’execució del pressupost vigent en aquest 
exercici, 
 
Vist l’expedient núm. 011/2017, de modificació de crèdits en la modalitat de crèdits 
extraordinaris, 
 
Vist l’informe de l’Interventor Municipal de data 17 de març de 2017, el qual es 
transcriu a continuació: 
 

“D’acord amb allò previst en l’article 177.2 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’article 37.3 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de 
pressupostos i l’article 12 de les Bases d’execució del pressupost vigent, vist 
l’expedient referit en la capçalera d’aquest informe, el funcionari que sota signa, 
interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, té a bé emetre el següent: 
 
INFORME MOC  
NÚM. 011/2017 
 
Assumpte: Crèdit extraordinari per diverses despeses, finançat amb baixes 
 
I.-RELACIÓ DE FETS 
 
S’ha rebut expedient de modificació de crèdit en la modalitat de crèdits extraordinaris 
finançat amb baixes, núm. 011/2017, acompanyat de les corresponents memòries 
justificatives. 
 
Les modificacions proposades responen a: 
 
- Creació de l’aplicació pressupostària “21/16100/61900 Inversions en 

infraestructura d’abastament d’aigua”, amb import de 50.000,00€, finançada amb 
baixa pel mateix import de l’aplicació “21/16000/61900 Inversions en 
infraestructura d’abastament d’aigua” (correcció de subprograma).  

- Creació de l’aplicació pressupostària “31/33400/46500 Conveni amb el Consell 
comarcal – Mostra Literària”, amb import de 600,00 €, finançada amb baixa pel 
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mateix import en l’aplicació “31/33000/48500 Beques i premis cultura”. 
- Creació de l’aplicació pressupostària “12/24100/46500 Conveni amb el Consell 

comarcal – treball i formació”, amb import de 5.281,77 €, finançada amb baixes 
de diverses aplicacions de capítol 1 i de l’aplicació 22/17100/22799 Treballs 
externs de jardineria”. 

- Creació de diverses aplicacions pressupostàries d’hores extraordinàries i 
gratificacions extraordinàries, per import total de 4.630,00€, finançada amb 
baixes de diverses aplicacions de capítol 1 on s’han meritat estalvis. 

- Creació de l’aplicació pressupostària “31/33210/64001 Edició llibre del centenari 
de la Biblioteca P. Gual i Pujades”, per import de 3.437,28 €, finançada amb baixa 
pel mateix import a l’aplicació “31/33210/63200 Inversions reposició edifici 
Biblioteca”. 

- Creació de l’aplicació pressupostària “31/33300/48100 quota soci ICOM”, amb 
import de 350,00 €, finançada amb baixa pel mateix import en l’aplicació 
“31/33000/48500 Beques i premis cultura”. 

 
El resum de les modificacions proposades és el següent: 
 

ALTES 

Org. Prog. Eco. Descripció Import 

13 24100 46500 
Conveni consell 
comarcal  

5.281,77 € 

21 16100 61900 
Altres inversions en 
infraest.i bens d’us 
general 

50.000,00 € 

22 17000 13001 Hores extres medi 
ambient 

110,00 € 

22 17100 13001 Hores extres jardins 3.220,00 € 

31 33210 13001 Hores extres cultura 100,00 € 

31 33210 15100 
Gratificacions 
extraord.cultura 100,00 € 

31 33210 64001 Llibre centenari 
biblioteca 

3.437,28 € 

31 33400 46500 Conveni mostra literaria 600,00 € 

31 33300 48100 Conveni ICOM 350,00 € 

33 92500 13001 Hores extraordinàries  100,00 € 

52 34200 13001 Hores extres esport 800,00 € 

TOTAL     64.099,05 € 

    
  

BAIXES 

Org. Prog. Eco. Descripció Import 

21 15320 13001 Hores extres  2.653,16 € 

21 16000 61900 
Altres inver.en 
infraestruct. Xaxa 
abastament aigua  

50.000,00 € 

22 17100 13100 Retribucions personal 
temporal 

3.330,00 € 

22 17100 22799 Altres treballs externes-
parcs i jardins 

1.326,58 € 

31 33000 48500 Beques i premis 950,00 € 

31 33210 12003 Sous del grup C1 200,00 € 

31 33210 63200 Inv.repos.ass.edificis 
construcció biblioteca 

3.437,28 € 
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33 92500 12000 Sous del grup A1 100,00 € 

40 23100 13100 
Retribucions personal 
temporal 1.302,03 € 

52 34200 13100 Retribucions personal 
temporal 

800,00 € 

TOTAL     64.099,05 € 
 
II. CONSIDERACIONS 
 
PRIMER.- La normativa aplicable als expedients de crèdits extraordinaris ve 
fonamentalment definida per: 

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), article 177. 

- Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la Llei d'Hisendes 
Locals en matèria de pressupostos, articles 35 a 38. 

- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de 
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat 
Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals. 

- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels 
pressupostos de les entitats locals. 

- Bases d’execució del pressupost vigent, articles 10 a 12. 
 
SEGON.- Segons es desprèn de l’article 35 del RD 500/1990, que desenvolupa l’article 
177 TRLHL, els crèdits extraordinaris són “aquelles modificacions del Pressupost de 
despeses en els que s’assigna crèdit per la realització d’una despesa específica i 
determinada que no es pot ajornar fins a l’exercici següent, i en relació a la qual no 
existeix crèdit.  
 
El suplements de crèdit són aquelles modificacions del pressupost de despeses en les 
quals, concorren les mateixes circumstàncies anteriors en relació amb la despesa a 
realitzar, el crèdit previst resulta insuficient i no pot ésser objecte d’ampliació. 
 
TERCER.- D’acord amb l’article 177.4 del TRLHL i article 36, apartat 1r, del RD 
500/1990, els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit es podran finançar 
indistintament amb algun o alguns dels següents recursos: 
 

- Amb càrrec al Romanent Líquid de tresoreria  
- Amb nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos 

en algun concepte del pressupost corrent 
- Mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d’altres partides del Pressupost vigent 

no compromeses, quines dotacions s’estimin reduïbles sense pertorbació del 
respectiu servei. 

 
Tot això sense perjudici de les especialitats previstes en els articles 177.5 TRLHL i 36, 
apartats 2n i 3r, del RD 500/1990, que no són d’aplicació a l’expedient. 
 
QUART.- Segons allò previst en l’article 177, apartats 1r i 2n, i els articles 37 i 38 del 
RD 500/1990, la tramitació dels expedients de crèdits extraordinaris i suplements de 
crèdit haurà de seguir el següent procediment: 
 

- S’incoaran per ordre del President de la Corporació, i, en el seu cas, dels Òrgans 
competents dels Organismes autònoms dependents de la mateixa, en les unitats 
que tinguin al seu càrrec la gestió dels crèdits o siguin responsables dels 
corresponents programes. 

- A la proposta s’haurà d’acompanyar una Memòria justificativa de la necessitat de 
la mesura que haurà de precisar la classe de modificació a realitzar, les partides 
pressupostàries a les quals afecta i als mitjans o recursos que han de finançar-
la, havent d’acreditar-se: 

a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la 
impossibilitat de posposar-la a exercicis posteriors. 
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b) La inexistència en l’estat de despeses del pressupost de crèdit destinat a 
aquesta finalitat específica, en el cas de crèdit extraordinari, o la 
insuficiència del saldo de crèdit no compromès en la partida 
corresponent, en cas de suplement de crèdit, les quals s’hauran de 
verificar en el nivell en que estigui establerta la vinculació jurídica. 

c) Si el mitjà de finançament es correspon amb nous o majors ingressos 
sobre els previstos, que la resta de los ingressos es venen efectuant amb 
normalitat llevat que aquells tinguin caràcter finalista. 

- La proposta de modificació, previ informe de la Intervenció, serà sotmesa pel 
President a l’aprovació del Ple de la Corporació. 

- L’aprovació dels expedients pel Ple es realitzarà amb subjecció als mateixos 
tràmits i requisits que els Pressupostos, havent de ser executius dins del mateix 
exercici en què s’autoritzin. En la tramitació dels expedients de concessió de 
crèdits extraordinaris i dels suplements de crèdit seran d’aplicació les normes 
sobre informació, reclamacions i publicitat aplicables a l’aprovació dels 
Pressupostos de l’Entitat a que es refereixen els articles 20 i 22. Igualment 
seran aplicables les normes referents als recursos contenciós-administratius 
contra los Pressupostos de l’Entitat a que es refereix l’article 23. 

- Els Acords de les Entitats locals que tinguin per objecte la concessió de crèdits 
extraordinaris o suplements de crèdit, en casos de calamitat pública o de 
naturalesa anàloga, d’excepcional interès general seran immediatament 
executius sense perjudici de les reclamacions que contra els mateixos es 
promoguin. Aquestes reclamacions s’hauran de substanciar dins dels vuit dies 
següents a la seva presentació, entenent-se denegades de no notificar-se la 
resolució a l’interessat dins d’aquest termini. 

 
CINQUÈ.- S’ha comprovat que en l’expedient consten: 
 

- Provisió d’incoació de l’Alcaldia 
- Les memòries justificatives dels òrgans gestors 
- Retencions de crèdits en les partides de baixa (documents comptables RC 101) 

 
SISÈ.- L'article 16.1 apartat 1 in fine i apartat 2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de 
novembre, disposa que en motiu de la modificació del pressupost mitjançant crèdit 
extraordinari o suplement de crèdit la Intervenció Local elevarà al Ple un informe sobre 
el compliment de l'objectiu d'estabilitat, que tindrà caràcter independent i 
s'incorporarà al previst a l’article 177.2 TRLHL.  
 
L’interventor haurà de detallar en el seu informe els càlculs efectuats i els ajustos 
practicats sobre la base de les dades dels capítols d'1 a 7 dels estats de despeses i 
ingressos pressupostaris, en termes de Comptabilitat Nacional.  
 
Cal assenyalar que en resposta a consultes el Col•legi de secretaris i interventors 
d’administració local, la Intervenció General de l’Estat ha considerat que l’obligació 
d’emetre aquest informe ha quedat substituïda per l’obligació de remissió d’informació 
trimestral sobre execució pressupostària prevista a l’article 16 de l’Ordre EHA 
2105/2012, de 1 d’octubre. 
 
En tot cas, i sense perjudici de l’anterior, s’informa que la modificació proposada 
incrementa crèdits de despesa per operacions no financeres però es finança 
íntegrament amb baixes de crèdits de despesa també per operacions no financeres. 
Per tant, es mantenen invariables les conclusions de l’informe d’estabilitat 
pressupostària emès per la Intervenció en motiu de l’expedient de pressupost. 
 
III. CONCLUSIÓ 
 
A la vista dels antecedents i la normativa aplicable, s’informa FAVORABLEMENT la 
tramitació de l’expedient. 
 
Tot això és el que es té a bé informar, llevat d’error o omissió i sense perjudici d’opinió 
millor fonamentada en Dret.” 
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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 
a la incorporació d’aquesta proposta a l’ordre del dia del Ple. 
 
Per tot això, el Ple municipal 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, M. Àngels Isart 
Falceto, M. Assumpta Revoltós Vaquer, Quirze Planet Rovira i Marc Jiménez Torres i 
cinc abstencions dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Àngel López Solà, Esther 
Agulló Renau, Toni Romero Carbonell i Cristina Soler Vílchez: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de crèdit, en la 
modalitat de crèdit extraordinari finançat amb baixes, número 011/2017, amb el 
següent detall: 
 

ALTES 

Org. Prog. Eco. Descripció Import 

13 24100 46500 Conveni consell comarcal  5.281,77 € 

21 16100 61900 Altres inversions en infraest. i bens d’us general 50.000,00 € 

22 17000 13001 Hores extres medi ambient 110,00 € 

22 17100 13001 Hores extres jardins 3.220,00 € 

31 33210 13001 Hores extres cultura 100,00 € 

31 33210 15100 Gratificacions extraord. cultura 100,00 € 

31 33210 64001 Llibre centenari biblioteca 3.437,28 € 

31 33400 46500 Conveni mostra literària 600,00 € 

31 33300 48100 Conveni ICOM 350,00 € 

33 92500 13001 Hores extraordinàries  100,00 € 

52 34200 13001 Hores extres esport 800,00 € 

TOTAL     64.099,05 € 

      

BAIXES 

Org. Prog. Eco. Descripció Import 

21 15320 13001 Hores extres  2.653,16 € 

21 16000 61900 Altres inver. en infraestruct. Xarxa abastament 
aigua  

50.000,00 € 

22 17100 13100 Retribucions personal temporal 3.330,00 € 

22 17100 22799 Altres treballs externes-parcs i jardins 1.326,58 € 

31 33000 48500 Beques i premis 950,00 € 

31 33210 12003 Sous del grup C1 200,00 € 

31 33210 63200 Inv. repos. ass. edificis construcció biblioteca 3.437,28 € 

33 92500 12000 Sous del grup A1 100,00 € 

40 23100 13100 Retribucions personal temporal 1.302,03 € 

52 34200 13100 Retribucions personal temporal 800,00 € 

TOTAL     64.099,05 € 

 
El resum per capítols dels crèdits del pressupost modificat és el següent: 
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SEGON.- Que el present expedient de modificació de crèdits que s’aprova 
provisionalment sigui exposat al públic per un termini de quinze dies hàbils, previ 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, 
durant el qual els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant 
del Ple, en compliment del que disposen els articles 177 en relació amb l’article 
169.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  
 
TERCER.- En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord d’aprovació provisional 
s’entendrà elevat a definitiu; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, 
comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les. 
 
QUART.- Aquest expedient una vegada aprovat en ferm, s’haurà d’introduir en la 
comptabilitat de l’Ajuntament de Canet de Mar amb els ajustaments derivats de 
l’esmentat expedient, sense perjudici de les modificacions en les codificacions de 
les partides a conseqüència de coincidències amb partides existents i variacions de 
la codificació orgànica. 
 
CINQUÈ.- Una còpia d’aquest expedient haurà d’estar a disposició del públic, a 
efectes informatius, des de la seva aprovació definitiva fins a la finalització de 
l’exercici. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que 
malgrat que l’import és de 64.099,05 €, substancialment és de 14.099,05 euros, ja 
que hi ha un apunt en l’alta i un en les baixes que coincideixen en l’import i pel 
mateix concepte i l’únic que canvia és la programació. També s’ha detectat un error 
de picatge que, ara, tot i que potser no caldria, s’aprofita per esmenar. Bàsicament, 
les altes corresponen a les hores extres de Cultura, Esports i Jardins i a convenis i 
projectes de Cultura. Si el pressupost és una eina viva, el que es fa ara és adequar 
les necessitats i les previsions. Adequar les necessitats en contra de les previsions 
o, si ho prefereixen, adequar les previsions a favor de les necessitats. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que el 
govern els va comentar que no caldria fer modificacions de crèdit perquè el 
pressupost estava tancat i perfecte, però ara es troben amb una modificació de 
crèdit amb la qual s’incorporen hores extres. Amb això es veu que el pressupost no 
és real i s’ha de modificar, com sempre s’ha fet, no és cosa del govern actual, però 
quan el govern diu que el pressupost és tancat i perfecte, els ha sorprès aquesta 
modificació, tenint en compte que només han passat tres mesos d’aquest exercici i 

Capítol Denominació Pressupost Pressupost

Inicial Augment Disminució Augment Disminució modificat

Ingressos
1 Impostos directes 6.588.300,00 € 0,00 € 0,00 € 6.588.300,00 €
2 Impostos indirectes 76.900,00 € 0,00 € 0,00 € 76.900,00 €
3 Taxes i altres ingressos 2.567.900,00 € 0,00 € 0,00 € 2.567.900,00 €
4 Transferències corrents 3.331.266,00 € 11.408,32 € 0,00 € 0,00 € 3.342.674,32 €
5 Ingressos Patrimonials 142.000,00 € 0,00 € 0,00 € 142.000,00 €
6 Alienació d'inversions 0,00 € 0,00 € 0,00 €
7 Transferència Capital 457.067,74 € 0,00 € 0,00 € 457.067,74 €
8 Actius Financers 36.900,00 € 0,00 € 0,00 € 36.900,00 €
9 Passius Financers 175.000,00 € 0,00 € 0,00 € 175.000,00 €

Total 13.375.333,74 € 11.408,32 € 0,00 € 0,00 € 13.386.742,06 €
Despeses

1 Despeses de personal 5.387.753,33 € 319,68 € 319,68 € 4.430,00 € 8.385,19 € 5.383.798,14 €
2 Despeses béns corrents i serveis 4.887.084,81 € -40,00 € 11.700,00 € 19.500,00 € 1.326,58 € 4.877.918,23 €
3 Despeses f inanceres 245.000,00 € 0,00 € 0,00 € 245.000,00 €
4 Transferències corrents 480.436,00 € 11.448,32 € 0,00 € 0,00 € 6.231,77 € 950,00 € 497.166,09 €
5 Fons de contingència 75.491,00 € 0,00 € 0,00 € 75.491,00 €
6 Inversions Reals 1.364.568,60 € 7.800,00 € 0,00 € 53.437,28 € 53.437,28 € 1.372.368,60 €
7 Transferències de capital 0,00 € 0,00 € 0,00 €
8 Actius f inancers 0,00 € 0,00 € 0,00 €
9 Passius Financers 935.000,00 € 0,00 € 0,00 € 935.000,00 €

Totals 13.375.333,74 € 11.408,32 € 19.819,68 € 19.819,68 € 64.099,05 € 64.099,05 € 13.386.742,06 €
Diferència 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Modificació actualAltres modificacions en cursModificacions 
anteriors
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no es troben al mes de juny o al setembre. Amb aquesta modificació s’obre una 
aixeta en les hores extres d’unes àrees que fins ara havien treballant amb 
compensació d’hores i ara es varia la manera de retribuir unes hores que es fan 
fora de l’horari laboral. Això significa que el criteri ha canviat. El que els agradaria 
saber és si aquest cas és puntual o això passarà contínuament durant aquest any. 
 
El senyor Xirau explica que, evidentment, no volen fer modificacions perquè tampoc 
no els agrada fer-les, però no és pas cert que el govern digués que el pressupost 
era una eina tancada i perfecta. Tant per separat com en conjunt, sempre han dit 
que el pressupost és una eina viva. No els agrada ni ho volen fer, però si les 
circumstàncies els obliguen, faran les modificacions que calguin. 
 
El senyor Romero demana que li responguin si aquest assumpte de les hores extres 
és un tema puntual o s’anirà repetint al llarg de l’any. 
 
El senyor Xirau comenta que el senyor Romero li demana que prengui un 
compromís que no sap. Com el senyor Romero mateix ha dit, han passat tres 
mesos de l’exercici 2017 i, repeteix, ni és el que volen ni és el que els agrada. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Ensenyament, explica 
que en aquesta modificació hi ha un assumpte que fa referència a una nova 
disposició i un nou repartiment de les hores extres. Inicialment, com bé saben els 
grups municipals de l’oposició, durant anys s’havia decidit que les hores extres 
s’imputessin bàsicament a brigada, ara l’interventor municipal demana que aquesta 
distribució d’hores extres sigui diferent i s’imputin a les àrees que les necessiten. 
Per tant, si hi ha algú de la brigada que ha d’obrir un espai d’Esports, les hores 
extres s’imputaran a Esports. Són els mateixos imports que canvien de partida, 
segons quina sigui la Regidoria que necessita les hores extres. 
 
7.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ RELACIÓ LLOCS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
La relació de llocs de treball és l’expressió ordenada del conjunt de llocs de treball 
que pertanyen a una administració pública, incloent la totalitat dels existents a 
l’organització i correspon tan a funcionaris com al personal laboral 
 
Atès que mitjançant la relació de llocs de treball s’assignen les funcions, atribucions 
i comeses que ha de realitzar el personal que ocupa els respectius llocs de treball, i 
es determinen, en el cas del personal funcionari, l’escala, la subescala, la classe i la 
categoria a què ha de pertànyer la persona que ocupa cada lloc de treball. 
 
Atès que el Ple Municipal de 31 de març de 2016, va aprovar la darrera modificació 
Relació de Llocs de Treball de l’ajuntament de Canet de Mar,  
 
A l’esmentada Relació de Llocs de Treball hi consta un lloc d’auxiliar tècnic/a de via 
pública, classificat com a grup C2, i que té assignada la fitxa descriptiva de lloc de 
treball ST4, amb nivell de complement de destinació 12 i complement específic 
3.797,83 €, al qual actualment no hi ha adscrit cap empleat públic municipal. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal, de data 13 de març de 2017, que es 
transcriu a continuació: 
 

Alba Farré Nàcher, arquitecta municipal i cap d'Àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament de 
Canet de Mar, en relació amb la creació del lloc de treball de tècnic auxiliar de via 
pública, emet el següent: 
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I N F O R M E 

 
És competència de l'Àrea d'Urbanisme, el servei d'inspecció de la via pública i la 
disciplina urbanística, aquest servei actualment està cobert per un funcionari amb 
tasques d'inspector i una administrativa, havent-hi vacant un lloc de treball d'auxiliar 
tècnic de via pública, que té associades, segons la fitxa descriptiva del lloc de treball, 
unes funcions molt bàsiques i que no cobreixen les necessitats actuals de l'àrea.  
 
Aquest lloc de treball, ha de fer tasques bàsicament a la via pública i pot aprofitar el 
fet de sortir a l'exterior per dur a terme activitats relacionades amb altres àrees, que 
ajuden a un estalvi de recursos i de temps del personal d'aquestes àrees.  
 
Per al correcte funcionament de l'àrea d'Urbanisme les funcions a dur a terme des 
d'aquest lloc de treball serien: 
 
- Fer llistat de totes les obres que es duguin a terme; realitzar sortides de control de 
les obres en execució, comprovant si les obres que es duen a terme tenen la llicència 
municipal que els hi correspon. 
- Controlar les altes i les baixes de les llicències d'activitats. 
- Fer control i seguiment dels solars en mal estat. 
- Fer seguiment de l'aplicació del pla d'accessibilitat als locals i comerços constatant 
que s'han aplicat les mesures que corresponen. 
- Realitzar control i seguiment de les denúncies rebudes en relació a les llicències 
ambientals (activitats). 
- Realitzar seguiment dels expedients de disciplina oberts per tal de constatar si s'han 
dut a terme les mesures de restauració i correctores necessàries. 
- Comunicar a la brigada municipal incidències a la via pública detectades o 
comunicades pels ciutadans, i fer seguiment de l'arranjament de les mateixes. 
- Fer un buidatge i seguiment de les fiances dipositades per llicències d'obres que 
hagin prescrit sense haver estat reclamades pels titulars. 
- Fer el control de terrasses, al finalitzar cada període, fer el seguiment del 
desmuntatge d'aquelles que han deixat de pagar la taxa. 
 
En quant a la col·laboració amb altres àrees es preveu dur a terme les següents 
funcions:  
 
- Col·laborar amb l’Àrea de Promoció Econòmica, per quan s'hagi de fer una guia 
comercial nova, en relació amb les activitats que es trobin en situació d’alta.  
- Realitzar fotografies de seguiment de les obres públiques amb coordinació amb el 
departament de comunicació. 
- Penjar els edictes i les informacions a les cartelleres municipals. 
- Comprovar l'estat de les cartelleres i traspassar-ho a la brigada perquè pugui 
arranjar-ho. 
- Repartir cada mes les agendes municipals a forns i llibreries del poble. Fer un llistat i 
un plànol amb tots els punts de distribució. 
- Enquadernar dossiers de Comunicació i altre documentació que es pugui generar. 
- Fer fotografies per a l'àrea de Comunicació 
 
La qual cosa informo als efectes de creació del corresponent lloc de treball i de la 
corresponent fitxa descriptiva del lloc de treball.  

 
Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, en data 13 de març de 
2017, que es transcriu a continuació: 
 

Montserrat Carbonell Vila, tècnica de Recursos Humans de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, en relació amb la modificació de la Relació de Llocs de Treball, emet el següent: 

 
INFORME 

 
Primer.- Quan l’Ajuntament de Canet de Mar va dur a terme totes les tasques 
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d’elaboració de la Relació de Llocs de Treball, consistents en l’elaboració de les fitxes 
descriptives dels llocs de treball i les valoracions de lloc de treball que es va fer amb el 
suport de la Diputació de Barcelona, es va considerar oportú elaborar la fitxa perfil del 
lloc de treball d’auxiliar tècnic de via pública, al que durant un llarg període de temps 
va estar adscrit un empleat públic, fins que per raons organitzatives se’l va adscriure a 
un altre lloc, en data 6 de maig de 2013, segons decret de l’Alcaldia núm. 430/2013, 
de 16 d’abril.  
 
Segon.- Actualment, per donar cobertura a les necessitats de l’Àrea d’Urbanisme, 
segons consta la descripció de funcions que efectua l’arquitecta municipal en el seu 
informe de data 13 de març de 2017, cal reconvertir el lloc de treball d’auxiliar tècnic a 
un de tècnic auxiliar, atesa la major complexitat de les funcions descrites, en 
comparació amb les previstes inicialment. 
 
Tercer.- Per tal d’establir les retribucions que correspondrien al lloc de treball abans 
esmentat, caldria fer la valoració d’aquest lloc i després integrar-lo dins l’estudi 
retributiu dels llocs de treball de l’Ajuntament. 
 
En el moment que s’efectuï aquesta valoració, s’hauran de tenir en compte els criteris 
previstos a l’article 169 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el 
reglament del personal al servei de les entitats locals, i que són l’especial dificultat 
tècnica, el grau de dedicació, la responsabilitat, la incompatibilitat, la perillositat o la 
penositat, per això, mentre no existeixi aquesta valoració la fixació del complement 
específic no s’ajusta a la legalitat.  
 
Aquest és el meu informe que emeto a Canet de Mar, a tretze de març de dos mil 
disset 

 
Vist l’informe conjunt emès per la secretària accidental i l’interventor en data 20 de 
març de 2017, que es transcriu a continuació: 
 

Informe núm. 12/2017 de Secretaria i Intervenció, sobre la proposta d’acord 
de modificació de la Relació de Llocs de treball en l’àrea d’Urbanisme 
 
Cristina Cabruja Sagré, secretària accidental i Lluís Viñas Peitaví, interventor de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, emeten el següent: 
 
INFORME 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
És voluntat de l’Ajuntament reconvertir el lloc de treball d’auxiliar tècnic adscrit a 
l’àrea d’Urbanisme en tècnic auxiliar, de conformitat amb la justificació donada per 
l’arquitecta municipal en el seu informe de data 13 de març de 2017. 
 
OBJECTE D’AQUEST INFORME 
 
La finalitat d’aquest informe és fer un anàlisi de la procedència d’aprovar la modificació 
de la relació de llocs de treball en l’àrea d’Urbanisme. 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
La legislació aplicable ve determinada per la següent: 
 
-Llei 7/2007, de 12 d’abril, l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) 
 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL). 
 
- 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 (TRLMRLC). 
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-Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la Refosa dels textos 
legals vigents en matèria de funció pública. 
 
-Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del Personal al servei 
de les entitats locals de Catalunya. 
 
-Reial decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat. 
 
-Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016 
(LPGE) 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
Primer.- Concepte de relació de llocs de treball 
 
La relació de llocs de treball, com a expressió ordenada del conjunt de llocs de treball 
que pertanyen a una entitat local, inclourà la totalitat dels existents en l'organització i 
correspondrà tant a funcionaris com al personal eventual i al laboral. 

 
A través de les relacions de llocs de treball s'assignaran les funcions, atribucions i 
comeses que hagi de desenvolupar el personal que ocupi els respectius llocs de treball, 
determinant-se, en el cas de personal funcionari, l'escala, la subescala, la classe i la 
categoria a la qual hagi de pertànyer la persona que ocupi cada lloc de treball. 
 
Fins que cada entitat local no hagi aprovat la relació de llocs de treball, l'assignació 
d'atribucions als llocs de treball, a falta d'organigrama, podrà fer-se per decret de 
l'alcalde o president de l'entitat local. 
 
Segon.- Contingut de la relació de llocs de treball 
 
El contingut de les relacions de llocs de treball serà, almenys, el següent: 

 
a) La denominació i les característiques essencials dels llocs. 
b) Els requisits essencials per ocupar-los. 
c) El complement de destinació i, si escau, l'especific, si són llocs de personal 
funcionari. 
d) El grup, la categoria professional i el règim jurídic aplicable per als llocs de caràcter 
laboral. 
i) La forma de provisió dels llocs i, si escau, els sistemes d'accés. 
f) Els requisits que han de complir els funcionaris d'altres administracions per poder 
accedir als llocs de treball mitjançant la corresponent convocatòria de provisió. 
 
Tercer.- Procediment de modificació de la relació de llocs de treball 
 
El procediment de modificació de la Relació de Llocs de treball és el següent: 

 
A. Pel Servei Municipal corresponent, en aquest cas l’Àrea d’Urbanisme, haurà de 
redactar-se el projecte de modificació de la Relació de Llocs de treball consistent en la 
reconversió d’una plaça d’auxiliar tècnic en una plaça de tècnic auxiliar que haurà 
d'incloure les següents dades: 

 
a) La denominació i les característiques essencials del lloc. 
b) Els requisits essencials per ocupar-lo. 
c) El complement de destinació i, si escau, l’específic, si és un lloc de personal 
funcionari. 
d) El grup, la categoria professional i el règim jurídic aplicable per als llocs de 
caràcter laboral. 
e) La forma de provisió del lloc i, si escau, el sistema d'accés. 
f) Els requisits que han de complir els funcionaris d'altres administracions per 
poder accedir als llocs de treball mitjançant la corresponent convocatòria de 
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provisió. 
 

B. Sobre la base d'aquesta informació i als informes que consideri oportuns, per 
l'Alcaldia es formularà proposta de modificació de la Relació de Llocs de treball per a la 
seva tramitació. 

 
C. Aquesta proposta haurà de ser objecte de consulta o negociació amb els 
representants dels funcionaris i del personal laboral. 

 
D. La modificació de la Relació de Llocs de treball haurà de ser informada per la 
Intervenció Municipal, en el supòsit en el qual modifiqui crèdits, i pel Cap del Servei 
corresponent. 

 
I. Previ Dictamen de la Comissió Assessora, competeix al Ple l'aprovació de la 
modificació de la Relació de Llocs de treball, per majoria simple. 

 
G. Una vegada aprovada la modificació de la Relació de Llocs de treball, en el termini 
de trenta dies, es remetrà còpia a l'Administració de l'Estat i al Departament de 
Governació de la Generalitat i es publicarà íntegrament en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de la Província. 

 
Quart.- Improcedència d’aplicar unes retribucions que no responen a una 
valoració de llocs de treball. 
 
L’article 29 del RPEL defineix la relació de llocs de treball com l’expressió ordenada del 
conjunt de llocs de treball que pertanyen a una entitat local, a través de la qual 
s'assignaran les funcions, atribucions i comeses que hagi de desenvolupar el personal 
que ocupi els respectius llocs de treball, determinant-se, en el cas de personal 
funcionari, l'escala, la subescala, la classe i la categoria a la qual hagi de pertànyer. 
 
Tal i com estableix l’esmentat Reglament, els diferents complements salarials del 
personal han d’estar reflectits en la Relació de Llocs de Treball i pel seu establiment o 
modificació s’exigeix, amb caràcter previ, que la Corporació efectuï una valoració del 
lloc de treball. Una vegada efectuada la valoració, el Ple n’acordarà la seva aprovació 
(art. 170 RPEL). 
 
Dit l’anterior, per tal d’aplicar una modificació de les retribucions salarials del personal 
al servei de la Corporació, en primer lloc caldrà efectuar una valoració dels llocs de 
treball i seguidament aprovar la modificació de la Relació de Llocs de treball que tingui 
cabuda en el Pressupost municipal. 
 
En el present cas, es proposa aplicar unes retribucions que no responen a una 
valoració dels llocs de treball fruit d’un estudi retributiu aprovat pel Ple. Per aquesta 
raó, a criteri dels qui subscriuen, l’esmentada proposta no seria ajustada a dret. 
 
Aquest és l’informe que emeten els qui subscriuen a Canet de Mar, a 20 de març de 
2017. 
 
Constatades les tasques que ha dur a terme per l’ocupant d’aquest lloc de treball, es 
considera que pel correcte funcionament del departament, aquest lloc de treball hauria 
d’estar ocupat per un empleat públic amb categoria de tècnic auxiliar, grup de titulació 
C1, i per mantenir l’homogeneïtat amb altres llocs de treball del mateix grup de 
titulació existent a la mateixa àrea, caldria assignar-li un nivell de complement de 
destinació 18 i un complement específic de 7.363,28 €, que serà revisat quan es porti 
a terme la valoració de llocs de treball i l’estudi retributiu que s’està duent a terme per 
part de la Corporació. 
 
Atès que el lloc de treball de tècnic auxiliar no té associada cap fitxa descriptiva caldria 
crear una nova fitxa, ST33 amb les funcions següents: 
 
- Fer llistat de totes les obres que es duguin a terme; realitzar sortides de control de 
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les obres en execució, comprovant si les obres que es duen a terme tenen la llicència 
municipal que els hi correspon. 
- Controlar les altes i les baixes de les llicències d'activitats. 
- Fer control i seguiment dels solars en mal estat. 
- Fer seguiment de l'aplicació del pla d'accessibilitat als locals i comerços constatant 
que s'han aplicat les mesures que corresponen. 
- Realitzar control i seguiment de les denúncies rebudes en relació a les llicències 
ambientals (activitats). 
- Realitzar seguiment dels expedients de disciplina oberts per tal de constatar si s'han 
dut a terme les mesures de restauració i correctores necessàries. 
- Comunicar a la brigada municipal incidències a la via pública detectades o 
comunicades pels ciutadans, i fer seguiment de l'arranjament de les mateixes. 
- Fer un buidatge i seguiment de les fiances dipositades per llicències d'obres que 
hagin prescrit sense haver estat reclamades pels titulars. 
- Fer el control de terrasses, al finalitzar cada període, fer el seguiment del 
desmuntatge d'aquelles que han deixat de pagar la taxa. 
 
En quant a la col·laboració amb altres àrees es preveu dur a terme les següents 
funcions:  
 
- Col·laborar amb l’Àrea de Promoció Econòmica, per quan s'hagi de fer una guia 
comercial nova, en relació amb les activitats que es trobin en situació d’alta.  
- Realitzar fotografies de seguiment de les obres públiques amb coordinació amb el 
departament de comunicació. 
- Penjar els edictes i les informacions a les cartelleres municipals. 
- Comprovar l'estat de les cartelleres i traspassar-ho a la brigada perquè pugui 
arranjar-ho. 
- Repartir cada mes les agendes municipals a forns i llibreries del poble. Fer un llistat i 
un plànol amb tots els punts de distribució. 
- Enquadernar dossiers de Comunicació i altre documentació que es pugui generar. 
- Fer fotografies per a l'àrea de Comunicació. 
- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els 
equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la 
normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. 
- Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica 
i organitzativa establertes per la Corporació i complir la normativa vigent en matèria 
de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i 
confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada 
la seva relació laboral/funcionarial amb la Corporació. 
- I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes. 

 
Vist l’article 32 RPEL, segons el qual l’òrgan competent per aprovar les 
modificacions que es produeixin a la RLT és el Ple Municipal.  
 
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 
a la incorporació d’aquesta proposta a l’ordre del dia del Ple. 
 
Vist l’article 52.2.j 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, s’acorda per deu 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, M. Assumpta Revoltós Vaquer i Quirze 
Planet Rovira, tres vots en contra dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Àngel 
Lòpez Solà i Esther Agulló Renau, i tres abstencions dels regidors Toni Romero 
Carbonell, Cristina Soler Vílchez i Marc Jiménez Torres: 
 
PRIMER.- Amortitzar a la Relació de Llocs de Treball, el lloc d’auxiliar tècnic de via 
pública, i la fitxa descriptiva de lloc de treball ST04. 
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SEGON.- Crear, dins l’Àrea de Serveis Territorials, el lloc de treball de tècnic 
auxiliar de via pública, com a personal laboral, amb nivell de complement de 
destinació 1, assignant-li un complement específic de 7.363,28 € i les funcions 
bàsiques, relacionades a la fitxa de lloc de treball ST33, que s’aprova en unitat 
d’acte.  

 
TERCER.- Aprovar la relació de llocs de treball, modificada, de l’Ajuntament de 
Canet de Mar i de l’Organisme Autònom de Ràdio Canet, que consta com annex a 
aquest acord. 
 
QUART.- Publicar la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, aprovada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la 
seva efectivitat. 
 

RELACIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL                 

                    

Descripció del lloc de treball Grup Règim Escala/ Funcions Nivell Forma  Nivell  Complement  Tipus 

  d'accés Jurídic subescala 
(núm. 
Fitxa) Català provisió 

C. 
Destí  Específic  Jornada 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS                   

Secretari/ària A1 F HE SG 1 C COHE 30 36.684,73 N 

TAG/Cap unitat administrativa A1 F AG SG 3 C COP 22 12.082,61 N 

Responsable de RH A1 F AE SG 6 C COP 22 12.082,39 N 

Tècnic/a mitjà/na informàtica A2 L - SG 8 C COP 20 6.088,19 N 

Administratiu/va de SG C1 F AG SG 4 C COP 18 7.674,84 N 

Auxiliar administratiu/va de RH C2 L - SG7 C COP 12 4.614,43 N 

Recepcionista de SG AP F AG SG 10 A COP 14 5.770,31 N 

Conserge SG AP L - SG 9 A COP 12 4.292,24 N 

Cap OAC C1 F AG SG 11 C COP 18 10.829,66  T 

Agent OAC C1 F AG SG 12 C COP 18 7.674,84 T 

Administratiu de Processos C1 F AG SG 13 C COP 18 7.674,84 T 

          

ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS                   

Interventor/a A1 F HE HIS 1 C COHE 30 36.684,73 N 

Tresorer/a A1 F HE HIS 3 C COHE 30 17.431,25 N 

Administratiu/va d'Hisenda C1 F AG HIS 4 C COP 18 8.079,57 N 

Auxiliar Adm. d'Hisenda C2 L - HIS 5 C COP 14 3.888,04 N 

Auxiliar Adm. de tresoreria C2 F AG HIS 6 C COP 14 7.853,73 N 

                    

GABINET D'ALCALDIA                    

Administratiu/va d'Alcaldia C1 F AG ALC 1 C COP 18 11.295,29 N 

Responsable de Ràdio C1 L - ALC 2 C COP 20 6.911,00 N 

Locutor/a de ràdio C2 L - ALC 3 C COP 14 6.663,27 I 

Auxiliar tècnic/a de ràdio C2  L - ALC 4 C COP 12 6.301,23 I 
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ÀREA DE SEGURETAT 
CIUTADANA                   

Inspector/Cap policia local A2 F AE SEG 01 C COP 26 30.053,46 N 

Sergent C1 F AE SEG 02 C COP 18 27.428,17 N 

Caporal  C2 F AE SEG 03 B COP 14 19.278,43 T 

Agent C2 F AE SEG 04 B COP 12 12.284,85 T 

Administratiu/va de policia C1 L - SEG 05 C COP 14 9.623,93 N 

Auxiliar Adm. de policia C2 L - SEG 06 C COP 12 3.888,04 N 

Auxiliar Adm. de policia C2 L - SEG 07 C COP 12 3.888,04 TARDA 

Agent en segona activitat C2 F AE SEG 08 B COP 12 12.284,43 M 

Caporal en segona activitat- 
senyalització C2 F AE SEG 09 B COP 14 19.278,43 M 

Caporal en segona activitat- OAC 
Policia C2 F AE SEG 10 B COP 14 19.278,43 T 

                    

ÀREA DE SERVEIS 
TERRITORIALS                   

Cap d'àrea ST i sostenibilitat-
Arquitecte/a A1 F AE ST 1 C COP 26 19.460,91 N 

TAG de ST A1 F AG ST 2 C COP 22 12.078,48 N 

Enginyer/a de serveis de T.i S. A1 F AE ST 14 C COP 22 15.558,74 N 

Tècnic/a de medi ambient A1 F AE ST 12 C COP 26 9.998,25 N 

Arquitecte/a tèc. Oficina habitat.i 
accessibilitat A2 F AE ST 8 C COP 20 12.278,05 N 

Arquitecte/a tèc . cap de la BOiS A2 L   ST 16 C COP 20 16.351,95 N 

Delineant C1 L - ST 11 C COP 18 7.363,28 N 

Inspector/a de via pública C1 F AE ST 3 C COP 18 8.930,26 N 

Tècnic/a auxiliar de via pública C1 L - ST 33 C COP 18 7.363,28 N 

Cap unitat adm. ST C1 F AG ST 5 C COP 18 10.829,60 N 

Administ. de territori i sosten. C1 F AG ST 6 C COP 18 8.078,24 N 

Aux. Adm. de territori i sost. C2 L - ST 7 C COP 12 5.795,65 N 

Aux. Adm. d’obres i via pública C2 L - ST 17 C COP 12 3.797,83 N 

Auxiliar d'informació ambiental C2 L - ST 13 C COP 12 6.402,35 N 

Encarregat/da d'Enllumenat C2 L - ST 20 C COP 14 11.886,25 N 

Oficial 1a. Especialista C2 L - ST 21 B COP 14 8.682,14 N 

Oficial 1a. manteniment d'obres/ C2 L - ST 18 B COP 14 8.544,20 N 

Oficial 1a. Deixalleria C2 L - ST 26 B COP 14 11.212,32 P 

Oficial 1a. Jardineria C2 L - ST 32 B COP 14 8.681,82 N 

Oficial 2a. Manteniment elèctric AP L   ST 22 B COP 12 7.570,79 N 

Oficial 2a. Especialista AP L - ST 29 B COP 12 8.051,43 N 

Oficial 2a. Polivalent AP L - ST 12 B COP 12 8.090,38 N 

Vigilant de mercat AP L - ST 25 B COP 12 6.232,26 N 

Operari/ària de brigada d'obres AP L - ST 24 A COP 12 5.990,68 N 

Operari/ària de Cementiri AP L - ST 23 A COP 12 6.115,14 T 

Operari de jardineria AP L - ST 31 A COP 12 6.241,90 N 
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Operari/Vigilant d’instal·lacions  AP L - ST 28 A COP 12 5.697,73 N 

Operari/Vigilant d’instal·lacions 
(torns rotatius) AP L - ST 27 A COP 12 3.640,85 T 

                    

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS                   

Cap d’àrea de Benestar Social A2 L - SP1 C COP 22 24.455,24 N 

Coordinador/a Benestar social-
Treballador/a social A2 L - SP 2 C COP 18 7.520,77 N 

Coordinador/a cultura-Tècnic/a 
cultura A1 L - SP 12 C COP 22 6.623,59 N 

Tècnic/a Promoció econòmica A1 L - SP 24 C COP 22 6.580,84 N 

Treballador/a social A2 L - SP 3 C COP 18 6.066,58 N 

Educador/a social A2 L - SP 4 C COP 18 4.831,97 N 

Tècnic/a de comunicació A1 F AE SP 29 C COP 22 6.481,11 N 

Tècnic/a de joventut A2 L - SP 7 C COP 20 6.347,12 N 

Tècnic/a d'educació A2 L - SP 9 C COP 20 6.347,12 N 

Tècnic/a d'Esports A2 L - SP 21 C COP 20 6.347,12 N 

Arxiver/a A1 L - SP 13 C COP 22 5.477,22 N 

Mestre/a escola d'adults A2 L - SP 10 C COP 18 5.768,70 N 

Informador/a turístic A2 L - SP 22 C COP 18 6.802,32 N 

Tècnic d'autoempresa A2 L - SP31 C COP 18 6.802,28 N 

Director/a Escola Taller C2 L - SP 26 C COP 14 13.992,22 N 

Tècnic/a auxiliar biblioteca C1 F AE SP 14 C COP 18 7.274,64 N 

Tècnic/a Auxiliar de Festes C1 L - SP 19 C COP 18 8.307,29 N 

Tècnic/a auxiliar de promoció 
econòmica C1 L - SP 25 C COP 11 8.040,62 N 

Administratiu/va SP/Cultura C1 F AG SP 18 C COP 18 8.078,24 N 

Treballador/a familiar C2 L - SP 5 B COP 12 4.803,82 N 

Auxiliar punt d'informació C2 L - SP 8 C COP 12 4.614,43 N 

Auxiliar adm de Benestar social C2 L - SP 6 C COP 14 5.095,57 N 

Auxiliar administrat. de 
Comunicació C2 L - SP 30 C COP 12 3.862,16 N 

Auxiliar Tècnic/a Casa museu C2 L - SP 16 C COP 12 4.830,38 N 

Auxiliar tècnic/a de Turisme C2 L - SP 23 C COP 12 4.549,26 I 

Auxiliar de biblioteca C2 L - SP 15 C COP 12 4.794,22 N 

Conserge Escola pública AP F AE SP 11 A COP 12 5.423,34 N 

Conserge Serveis a la persones AP L - SP 17 A COP 12 5.049,42 N 

Règim Jurídic: Forma de Provisió:        

F: Funcionari COHE: Concurs oposició d'habilitats estatals     

L: Laboral COP: Concurs oposició       

Escala: Tipus de jornada:        

HE: Habilitat estatal N: Normal  P: jornada partida      

AG: Administració General 
I: Inferior a 
'habitual Tarda: horari de tarda      

AE: Administració Especial T: Treball a torns        
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La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Benestar Social i Gent 
Gran i Règim Intern, explica que mitjançant la relació de llocs de treball s’assignen 
les funcions i les retribucions que ha de tenir el personal de l’Ajuntament. El 31 de 
març de l’any 2016 es va aprovar per últim cop aquesta relació de llocs de treball. 
En aquesta relació hi havia un lloc d’auxiliar tècnic de via pública, nivell C2, lloc que 
actualment no té adscrit cap empleat públic, però per donar cobertura a les 
necessitats de l’Àrea d’Urbanisme, cal reconvertir el lloc d’auxiliar tècnic a tècnic 
auxiliar i per això es farà una fitxa descriptiva amb les funcions que haurà de 
desenvolupar aquest nou lloc de treball. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que 
en aquest lloc de treball han vist que hi ha tasques que no son pròpiament de la via 
pública, sinó que també hi ha tasques que són més pròpies de Promoció Econòmica, 
per exemple, o penjar cartells d’esdeveniments que s’hagin de fer. Demanen per 
què s’ha fet aquesta barreja de tasques de diferents regidories en aquest lloc de 
treball i si es tracta de fer un lloc de treball estratègic per poder reubicar algun 
treballador de l’Ajuntament o es tracta d’una estratègia que va més enllà. 
 
La senyora Isart comenta que li contestarà el senyor Lluís Llovet Bayer, tinent 
d’alcalde d’Urbanisme i Ensenyament. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Ensenyament, explica 
que contestarà ell perquè és un lloc de treball que pertany a l’Àrea d’Urbanisme. 
Comenta que el senyor Romero té raó en part, ja que és una plaça que existeix fa 
temps que es reestructura de manera que se li dona més versatilitat. No volen 
circumscriure els treballadors municipals com s’ha fet fins ara a tasques molt 
reduïdes i tancades que després no els permeten utilitzar-los àmpliament. Per Tant, 
sí que és cert que ajudarà a l’Àrea de Promoció Econòmica, però si es miren les 
tasques que ha de fer aquest tècnic, bàsicament es tracta de fer un seguiment de 
les llicències d’obres, lligat a Urbanisme, Enginyeria i Medi Ambient, la qual cosa 
servirà, després quan es faci la guia comercial des de Promoció Econòmica, tindrà 
totes les llicències d’activitats econòmiques de tots els carrers i després traspassarà 
aquesta informació a Promoció Econòmica, tot i que no dependrà de Promoció 
Econòmica. És a dir, la seva feina anirà lligada bàsicament a Urbanisme, però 
també farà altra feina, com fa l’enginyera municipal, per a altres regidories. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, explica 
que el seu grup hi votarà en contra per diferents raons. En primer lloc, entén molt 
bé el senyor Llovet que, com a responsable d’Urbanisme, intenti justificar aquest 
canvi, però el que el seu grup entén és que s’adapten les necessitats d’un 
treballador municipal, amb unes característiques molt determinades vinculades a la 
salut, a una feina que pugui fer. Consideren que aquesta és la realitat i que també 
la podrien explicar sense que passés res, ja que amb la justificació del senyor 
Llovet sembla que la tasca principal sigui el seguiment de llicències d’obres, tasca 
que ja feia un altre treballador i, a no ser que les llicències d’obres hagin augmentat 
de manera espectacular, no veuen la necessitat d’aquest canvi. Aquest és un dels  
motius pels quals hi votaran en contra. S’adapta un lloc de treball a les 
circumstàncies personals d’una persona, quan ells pensen que s’hauria de fer 
exactament el contrari. A part d’això, en l’informe de la cap de Recursos Humans, 
corroborat pels informes de Secretaria i d’Intervenció, es manifesta el següent: 
“Tercer.- Per tal d’establir les retribucions que correspondrien al lloc de treball 
abans esmentat, caldria fer la valoració d’aquest lloc i després integrar-lo dins 
l’estudi retributiu dels llocs de treball de l’Ajuntament”. Però ara s’està fent al 
revés. Per aquest motiu, entenen que la tècnica de Recursos Humans fa un informe 
negatiu sense dir-ho explícitament. Més endavant, aquest fet és corroborat per 
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l’informe conjunt de Secretaria i Intervenció i, a més a més, manifesten que 
aquesta proposta no és ajustada a dret. Per aquests motius, el seu grup municipal 
hi votarà en contra. 
 
El senyor Llovet comenta que entén els dubtes del senyor Marín, però aquests 
dubtes els pot trobar en tots els treballadors municipals, dels quals encara no estan 
acabades les fitxes i encara no està decidit quin és l’estudi retributiu de cadascun 
d’aquests treballadors municipals. El cas que estan debatent és un cas excepcional. 
És una treballadora municipal a la qual l’Ajuntament està obligat a adequar-li un 
lloc de treball alternatiu que pugui exercir, segons indica un informe mèdic que ella 
mateixa ha aportat. L’Ajuntament té un lloc de treball en el qual no hi ha cap 
treballador i aquesta treballadora està suficientment qualificada per ocupar-lo. 
L’objecció tant de Recursos Humans com de Secretaria i Intervenció és el 
complement específic, la mateixa preocupació que tenen tots els treballadors de 
l’Ajuntament que encara no tenen una fitxa actualitzada de tasques, ni tampoc 
definitiva. A més a més, tothom sap que a un treballador se’l pot canviar d’ubicació, 
però no se li pot canviar la retribució. És a dir, que es podria haver posat a la 
relació de llocs de treball una retribució complementària igual a zero, però 
igualment li haurien hagut de pagar la retribució que se li està pagant actualment. 
Per això han preferit igualar, des del punt de vista polític i esperant poder tenir les 
fitxes de valoració dels llocs de treball que s’estan elaborant des de Recursos 
Humans, tota una sèrie de funcionalitats lligades amb aquest complement 
econòmic. 
 
El senyor Marín agraeix la intervenció del senyor Llovet, en la qual s’explica la 
veritable raó d’aquesta modificació en la relació de llocs de treball i que entenen 
perfectament. D’altra banda, demana si és possible que la senyora secretària 
expliqui què vol dir quan el seu informe manifesta que aquesta proposta no s’ajusta 
a dret. 
 
La senyora alcaldessa cedeix la paraula a la secretària accidental, senyora Cristina 
Cabruja i Sagré, la qual explica que quan es diu que aquesta proposta no s’ajusta a 
dret, s’està manifestant que la normativa que regula el procediment pel qual s’han 
de fixar els complements d’un treballador de l’Administració diu que el complement 
específic es determinarà amb una prèvia valoració del lloc de treball. Aquesta 
treballadora va presentar un informe mèdic que obligava l’Ajuntament a 
proporcionar-li un lloc de treball que pogués desenvolupar, però com que és una 
administració i no una empresa privada, el complement específic s’ha de 
determinar amb la valoració d’aquest lloc de treball. Si la normativa exigeix que per 
fer-ho es necessita la valoració del lloc, si no hi ha aquesta valoració, la proposta 
no s’ajusta a dret. 

 
8.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL 
REGULADORA DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA A CANET DE MAR 
 
Atès que en data 30 de maig de 2013 el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’actual 
ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària a Canet de Mar. 
 
En data 28 de setembre de 2016 el Ple de l’Ajuntament va aprovar una modificació 
d’aquesta Ordenança per adaptar-la a la normativa actual, seguint el model de 
l’ordenança tipus que havia elaborat la Diputació de Barcelona. 
 
Aquesta ordenança tipus deixava aspectes per preveure pels mateixos ajuntaments 
que l’aprovaven a fi de concretar amb més precisió criteris per regular el control 
d’assistències dels paradistes. 
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Un cop aprovada definitivament, es va detectar diversos aspectes sense concretar i 
que havien de ser complimentats pel mateix Ajuntament i, per tant, per poder definir-
los degudament, cal tramitar una nova modificació d’aquesta Ordenança. 
 
Atès que, donada la naturalesa de la modificació, la qual pot ser resolta mitjançant 
un informe del tècnic municipal responsable de l’Àrea i que es transcriu a 
continuació: 

 
INFORME DE: ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA  
ASSUMPTE: APROVACIÓ MODIFICACIONS ORDENANÇA REGULADORA MERCAT 

VENDA NO SEDENTÀRIA A CANET DE MAR 
 

  
En data 28 de setembre de 2016 el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’actual ordenança 
municipal reguladora de la venda no sedentària a Canet de Mar, que va entrar en vigor el 
passat 29 de desembre d’2016. 
 
Atès que el text de l’esmentada ordenança seguia el model de l’ordenança tipus 
elaborada per la Diputació de Barcelona i que aquest model deixava espais en blanc a 
complimentar amb dades concretes relatives a cada municipi. 
 
Atès que la nova ordenança inclou aspectes no contemplats a ordenances anteriors a fi de 
concretar amb major precisió criteris per regular el control d’assistències dels paradistes.  
 
Atès que alguns d’aquests aspectes havien de complimentar-se segons el criteri del propi 
ajuntament en funció de la situació específica de cada municipi; al revisar l’ordenança 
aprovada, hem detectat que dos d’aquests punts no havien estat complimentats 
degudament al no haver-se indicat el nombre de dies o mesos que calia especificar. 
 
Concretament, els articles que haurien de modificar-se a fi d’incloure el número de dies o 
mesos requerits per raons de seguretat jurídica son els següents: 
 
Article 22. DRETS I OBLIGACIONS, a l’apartat A.1) al segon punt: “Obtenir autorització 
per tal de no assistir al mercat durant un període de 2 dies per causa justificada, però 
sense quedar eximits del pagament de les taxes corresponents” 
 
Article 23. ARTICLE 23. VACANCES I DIES D’ABSÈNCIA “S’ha de comunicar a 
l’ajuntament amb una antelació mínima de 1 mes el període de vacances de què preveu 
gaudir. Si el titular no manifesta res al respecte, s’entén que és el mes d’agost”. 
 
Vist l’anteriorment exposat, des de l’Àrea de Promoció Econòmica considerem necessari 
procedir a realitzar les esmentades modificacions. 
 
Aquest és el meu informe, que dono i signo a Canet de Mar, a 30 de gener de 2017. 

 
Vist l’informe emès per la secretària accidental d’aquest Ajuntament, el qual es 
transcriu a continuació: 

 
Informe 6/2017 amb relació a l’aprovació de l’Ordenança tipus reguladora 
dels mercats de venda no sedentària, elaborada per la Diputació de Barcelona 
 
Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental de l’Ajuntament de Canet de Mar, vista 
l’Ordenança tipus reguladora dels mercats de venda no sedentària, elaborada per la 
Diputació de Barcelona, per encàrrec de l’Alcaldia i de conformitat amb el que disposa 
l’article 179 del TRLMC, emet el següent 
 
Informe 
 
En data 30 de maig de 2013, el Ple municipal va aprovar l’Ordenança municipal 
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reguladora de la venda no sedentària de Canet de Mar. 
 
En data 28 de setembre de 2016 el Ple de l’Ajuntament va aprovar una modificació 
d’aquesta Ordenança per adaptar-la a la normativa actual, seguint el model de 
l’ordenança tipus que havia elaborat la Diputació de Barcelona. 
 
Aquesta ordenança tipus deixava aspectes per preveure pels mateixos ajuntaments que 
l’aprovaven a fi de concretar amb més precisió criteris per regular el control d’assistències 
dels paradistes. 
 
Un cop aprovada definitivament, es va detectar diversos aspectes sense concretar i que 
havien de ser complimentats pel mateix Ajuntament i, per tant, per poder definir-los 
degudament, cal tramitar una nova modificació d’aquesta Ordenança. 
 
La proposta de modificació de l’Ordenança reguladora dels mercats de venda no 
sedentària s’haurà de tramitar conforme al procediment establert a l’article 49 del a 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local (LBRL): 

 
a) aprovació inicial pel ple. 
 
b) informació pública i audiència als interessats pel termini mínim de 30 dies, per a 

la presentació de reclamacions i suggeriments.  
 
c) resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentats dins de termini i 

aprovació definitiva pel ple. 
 
En cas que no es presentés cap reclamació o suggeriment s’entendrà definitivament 
adoptat l’acord fins aleshores provisional. Una vegada aprovada definitivament la 
modificació de l’Ordenança, caldrà que sigui publicada íntegrament i que se’n remeti 
còpia a l’Administració de l’Estat i a la de la Comunitat Autònoma. 
 
La remissió del text aprovat a l’Administració de l’Estat i a la de la Comunitat 
Autònoma s’ha de fer prèviament a la publicació i s’ha de deixar transcórrer el termini 
de 15 dies hàbils a què es refereix l’article 65.2 de la LBRL. Si en aquest termini no es 
formula cap requeriment, la publicació ulterior es farà en el BOP, amb el benentès que 
la modificació no entra en vigor fins que no s’hagi publicat l’esmentat anunci conforme 
estableix l’article 70.2 de la LBRL, modificat per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, 
de mesures per a la modernització del govern local i hagi transcorregut l’al·ludit 
termini de 15 dies (65.2 LBRL). 

 
Vist el text resultant de la modificació proposada per la tècnica municipal de 
Promoció Econòmica, el qual es transcriu a continuació: 
 

ARTICLE 22. DRETS I OBLIGACIONS 
 
A) Drets del titular 

 
A.1) En relació amb l’ajuntament: 

 
- Rebre la informació actualitzada de tots aquells aspectes que modifiquin o afectin 

la venda. 
 

- Obtenir autorització per tal de no assistir al mercat durant un període de 2 dies 
per causa justificada, però sense quedar eximits del pagament de les taxes 
corresponents. 
 

- Sol·licitar el canvi de lloc i/o la seva ampliació. 
 
- Transmetre l’autorització en els casos previstos a l’article 15. 

 
- Nomenar representants i constituir entitats de representació. 
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- Promoure i impulsar comercialment el mercat així com adoptar mesures que 

tendeixin a l’increment de la qualitat i la competitivitat. 
 
- Trobar l’espai de venda net i lliure d’obstacles. 

 
ARTICLE 23. VACANCES I DIES D’ABSÈNCIA 
 
Tots els titulars de llocs de venda podran disposar d’un període de fins a un mes en 
concepte de vacances, sempre i quan es comuniqui aquesta circumstància a l’òrgan 
competent. 
 
Quan el titular de la parada no pugui portar a terme l’activitat per malaltia o per 
vacances haurà de notificar a l’ajuntament aquesta circumstància i el nom de la 
persona que exercirà l’activitat. 
 
S’ha de comunicar a l’ajuntament amb una antelació mínima de 1 mes el període de 
vacances de què preveu gaudir. Si el titular no manifesta res al respecte, s’entén que 
és el mes d’agost. 

 
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 
a la incorporació d’aquesta proposta a l’ordre del dia del Ple. 
 
De conformitat, doncs, amb el que estableixen els articles 20, 22.2.d), 49 i 70.2 de 
la Llei de bases de règim local, s’acorda per unanimitat dels setze membres 
presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora de la venda 
no sedentària a Canet de Mar, perquè l’Ajuntament apliqui adequadament la 
legislació actual en aquest àmbit. 
 
SEGON.- Sotmetre l’expedient als tràmits d’informació pública i audiència dels 
possibles interessats, per un període de trenta dies hàbils, als efectes de 
presentació de reclamacions i suggeriments, comptats a partir de l’endemà de la 
publicació de l’anunci en el BOPB. 
 
TERCER.- Publicar sengles referències dels acords adoptats en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, a un mitjà de comunicació escrita diària i al web 
municipal. 
 
QUART.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, aquesta modificació 
s’entendrà aprovada definitivament sense necessitat de cap nou acord. 
 
CINQUÈ.- Un cop transcorregut el període de trenta dies hàbils, als efectes de 
presentació de reclamacions i suggeriments, publicar el text íntegre de la 
modificació de l’Ordenança al BOP. Així mateix, inserir publicació en el DOGC i al 
web municipal, on s’anunciarà la referència al BOP en el qual s’hagués publicat 
íntegrament el text. 
 
SISÈ.- Comunicar aquest acord a l’Administració de l’Estat i a la de la comunitat 
autònoma, dins del termini dels 15 dies següents a la seva aprovació definitiva. 
 
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i 
Sanitat, explica que aquesta Ordenança es va aprovar en el Ple del mes de 
setembre de 2016. Va ser una modificació substancial que es va fer a partir de 
l’aprovació de l’ordenança tipus que la Diputació de Barcelona havia elaborat per als 
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municipis. Un cop aprovada es van adonar que hi havia diferents aspectes que 
s’haurien hagut de concretar amb més precisió i això és el que es porta a 
aprovació. 
 
9.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE LES 
AUTORITZACIONS DE TERRASSES, VETLLADORS I MOBILIARI AUXILIAR  
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de data 5 de novembre de 
2014, va aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de les autoritzacions de 
terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar a Canet de Mar. 
 
Atès que el text íntegre d’aquesta Ordenança es va publicar al BOP de data 16 de 
gener de 2015 i va entrar en vigor el dia 1 de febrer del mateix any. 
 
Vist i trobat conforme l’informe emès per la TAG d’Urbanisme i l’enginyera 
municipal, que es transcriu a continuació: 
 

Assumpte: Modificació de l’Ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses, 
vetlladors i mobiliari auxiliar a Canet de Mar. 
 

I 
 
En data 5 de gener de 2012 es va publicar al BOPB l’anunci d’aprovació definitiva de 
l’Ordenança municipal reguladora de les autoritzacions de terrasses, vetlladors i 
mobiliari auxiliar. 
 
Aquesta ordenança té per objectiu, segons consta a l’article 1, el de regular el règim 
jurídic a què ha de sotmetre’s l’aprofitament del domini públic municipal mitjançant la 
instal·lació durant la temporada d’estiu, o bé durant tot l’any, de taules i cadires, 
vetlladors i instal·lacions anàlogues annexes a establiments d’hostaleria, restauració o 
similars dins el paisatge urbà i donant compliment a la normativa urbanística vigent. 
 

II 
 
En primer lloc, un cop analitzada tota l’ordenança, s’ha detectat alguna referència a 
normativa ja derogada (per exemple, Decret 317/1994, de 4 de novembre, pel qual 
s'estableixen normes sobre l'ordenació i la classificació dels establiments de 
restauració), que caldria eliminar i actualitzar, si s’escau; també hi apareixen 
definicions reiterades a diversos apartats dins l’articulat, que caldria reunificar, per a 
major claredat i seguretat tant des del punt de vista de l’Administració que aplica la 
normativa com des de l’òptica dels administrats. 
 

III 
 
D’altra banda, d’ençà de la seva aprovació i fins al dia de la data, si bé és cert que amb 
l’aplicació d’aquesta ordenança s’ha fet possible la instal·lació de terrasses i vetlladors 
de manera regularitzada, impulsant l’ús ordenat i racional del paisatge urbà, com a 
instrument decisiu per a la conservació de l’entorn, també és veritat que encara es pot 
anat un pas més enllà en la protecció, el manteniment i la millora dels valors 
fonamentals d’aquest paisatge i la imatge del municipi de Canet de Mar. 
 
És per aquesta raó que es fa necessari analitzar i redefinir les condicions d’ocupació de 
les terrasses i vetlladors, de manera que es millori l'espai públic per a la convivència de 
la ciutadania, es promogui un poble accessible i inclusiu i es preservi la seguretat i la 
integritat dels béns públics i privats afectats, amb especial atenció a l’important 
patrimoni arquitectònic que es troba repartit per tot el municipi. 
 
En aquest sentit, i des del punt de vista de l’accessibilitat, es podria valorar la 
possibilitat de modificar els perímetres d’ocupació de les terrasses en aquells punts del 
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municipi, com ara la Riera Sant Domènec (Bé amb protecció urbanística ambiental 
inclòs dins el Catàleg de patrimoni i elements d’interès històric i artístic de Canet de 
Mar), on conflueixen gran quantitat de vianants i d’activitats de restauració. 
 

IV 
 
Per últim, i en ares de la transparència en l’ús i gestió dels espais públics, es podria 
valorar la possibilitat d’introduir noves eines que facilitin la sol·licitud d’autorització, el 
control posterior de les ocupacions autoritzades i el coneixement per part de la 
ciutadania, en general, i dels titulars de les activitats, en particular, de quins són els 
espais objecte d’autorització. 
 
S’apunten, com a eines útils per assolir aquestes finalitats, el disseny de formularis de 
sol·licitud estandaritzats o el lliurament als titulars de les autoritzacions d’un plànol 
facilitat per l’ajuntament, amb les superfícies autoritzades, amb l’obligatorietat de 
mantenir-lo en lloc visible i a disposició de les autoritats competents. 
 
Tot el que s’informa sens perjudici dels acords que, si s’escau, adopti la comissió 
d’estudi. 

 
Vista la justificació que fa l’informe de la TAG d’Urbanisme municipal i l’enginyera 
municipal i la modificació que es proposa i que és la següent: 
 
MODIFICACIONS DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LES AUTORITZACIONS DE 
TERRASSES, VETLLADORS I MOBILIARI AUXILIAR A CANET DE MAR 
 
Un cop estudiats els preceptes que conformen l’ordenança vigent i un cop analitzada la 
casuística que ha anat sorgint d’ençà de la seva entrada en vigor, es considera necessària la 
introducció de modificacions, amb els objectius següents: 
 
a. Aclarir i simplificar conceptes i reestructurar part de l’articulat reiteratiu.  
b. Actualitzar les referències normatives. 
c. Redefinir les condicions d’ocupació de les terrasses i vetlladors, de manera que es millori 

l'espai públic per a la convivència de la ciutadania, es promogui un poble accessible i 
inclusiu i es preservi la seguretat i la integritat dels béns públics i privats afectats, amb 
especial atenció a l’important patrimoni arquitectònic que es troba repartit per tot el 
municipi. 

d. Modificar els perímetres d’ocupació de les terrasses en aquells punts del municipi, com 
ara la Riera Sant Domènec (Bé amb protecció urbanística ambiental inclòs dins el 
Catàleg de patrimoni i elements d’interès històric i artístic de Canet de Mar), on 
conflueixen gran quantitat de vianants i d’activitats de restauració. 

e. Introduir noves eines que facilitin la sol·licitud d’autorització, el control posterior de les 
ocupacions autoritzades i el coneixement per part de la ciutadania, en general, i dels 
titulars de les activitats, en particular, de quins són els espais objecte d’autorització. 

 
En base a l’assoliment del objectius esmentats, es proposa la introducció de les modificacions 
següents: 
 
1. A l’article 4, relatiu a les Definicions dels conceptes que apareixen a l’ordenança, se 
simplifica algun apartat i s’elimina la referència al Decret 317/1994, de 4 de novembre, pel 
qual s'estableixen normes sobre l'ordenació i la classificació dels establiments de restauració, 
derogat pel Decret 321/2011, de 19 d'abril, pel qual es deroguen diverses disposicions 
reglamentàries referides a les matèries de competència del Departament d'Empresa i 
Ocupació.  
 
En aquests sentits, es proposen els canvis següents: 
 
A l’apartat b), on hi diu: 
 

“Vetllador: són vetlladors, les terrasses que compten amb proteccions a la coberta i, 
com a màxim, 2 laterals.” 
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Hi ha de dir: 

 
“Vetllador: són vetlladors, les terrasses que compten amb proteccions a la coberta.”  

 
A l’apartat c), on hi diu: 
 

“Mobiliari: s’entén per mobiliari, la instal·lació de taules, cadires, mobles auxiliars, 
estufes, jardineres, arbusts, para-sols i similars. Tots aquests elements hauran de ser 
desmuntables.” 
  

Hi ha de dir: 
 
“Mobiliari: taules, cadires, mobles auxiliars, estufes, jardineres, arbusts, para-sols i 
similars.”  

 
L’apartat d), desapareix. 
 
A l’apartat f), on hi diu: 
 

“f) Establiment d’hostaleria, restauració o similar: són aquells locals oberts al públic que 
tenen com a activitat principal subministrar de manera habitual i mitjançant pagament, 
menjar i begudes per a que siguin consumits d’acord amb les característiques i 
especificacions que estableix el Decret 317/1994, com són els bars, bar-restaurants, 
restaurants o pizzeries. Són assimilats a aquesta classificació els establiments de 
comerç alimentari tipus pastisseries, gelateries, xarcuteries, cellers, forns i establiments 
similars amb activitats complementàries de degustació.” 
 

Passa a ser apartat e), i ha de dir: 
 
“e) Establiment de restauració o similar: són aquells definits en l’annex I, apartat IV.a) 
del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles 
públics i activitats recreatives, de desplegament reglamentari de la Llei 11/2009, de 6 
de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives, 
com són els bars, bar-restaurants, restaurants o pizzeries. Són assimilats a aquesta 
classificació els establiments de comerç alimentari tipus pastisseries, gelateries, 
xarcuteries, cellers, forns i establiments similars amb activitats complementàries de 
degustació, així com els establiments obert al públic dedicats a l’activitat de bar musical, 
restaurant musical, cafè-teatre, cafè-concert, gelateria, granja, orxateria, establiments 
amb degustació o similars.” 

 
L’apartat h), passa a ser apartat f). 
 
S’afegeix un apartat g), amb el redactat següent: 
 

“g) S’entén per mòdul, el conjunt de 4 cadires i una taula amb una ocupació mínima de 
1,5 x 1,5 m. Excepcionalment es pot autoritzar un mòdul reduït format per una taula i 
dos cadires, amb una ocupació almenys de 0,8 x 1,5 m.” 

 
2. El CAPÍTOL II, canvia la seva denominació perquè s’han refós els capítols II i III, atès 
que ambdós tractaven les característiques tècniques de les terrasses i els vetlladors i 
suposava la reiteració de determinats aspectes en diferents articles. 
 
En termes generals, el contingut continua essent el mateix si bé s’introdueix alguna novetat 
en l’ordenació i perímetre de les terrasses. 

 
En aquest sentit, allà on diu: 
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“CAPÍTOL II. CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS SUSCEPTIBLES DE SER 
INSTAL·LATS” 
 

Hi ha de dir: 
 
“CAPÍTOL II. CARACTERÍSTIQUES DE LES TERRASSES I VETLLADORS” 

 
L’article 5, relatiu a Determinació d’elements, passa a regular les condicions genèriques 
per a la instal·lació de terrasses i vetlladors i es redacta de la manera següent: 
 
“Article 5. Condicions genèriques 
 
1. Únicament s’autoritzarà la instal·lació de terrasses i vetlladors als titulars de les 
activitats que comptin amb la corresponent autorització municipal de l’establiment de 
restauració o similar al que anirà associada. Només el titular de la llicència d’activitat (o 
comunicació) de l’establiment podrà sol·licitar l’ocupació del domini públic, el qual serà 
responsable en tot moment del que transcorri en l’espai de la terrassa. 
 
2. L’ocupació de via pública per a la instal·lació de terrasses i vetlladors no dificultarà la 
circulació de vianants i d’altres usos, tenint sempre en compte les persones amb 
mobilitat reduïda i discapacitat. 
 
3. No podrà ésser ocupada més superfície que l’assenyalada en l’autorització que 
faculta, únicament, la instal·lació de taules, cadires, jardineres, tendals o similars que 
tindran caràcter de desmuntables. Les jardineres, para-sols, estufes, etc, estaran 
inclosos en el total de la superfície autoritzada. 
 
4. En qualsevol cas es respectaran els arbres, els escocells, parterres, el mobiliari urbà i 
els seus accessos i els passos de vianants. 
 
5. L’espai autoritzat i la seva zona d’influència hauran de mantenir-se en perfectes 
condicions d’higiene i neteja, amb l’obligació d’escombrar i fregar a diari. 
 
6. No s’autoritzarà la instal·lació de terrasses ni vetlladors en carrers on l’espai útil 
existent ja es trobi ocupat per d’altres elements o destinat a altres usos. 
 
7. Tota terrassa i vetllador hauran de ser adaptats pel que fa a l’accessibilitat de 
persones amb mobilitat reduïda. Així mateix, la superfície de la terrassa autoritzada 
computarà a efectes de compliment del Codi d’Accessibilitat i Supressió de Barreres 
Arquitectòniques de la Generalitat de Catalunya. 
 
8. Els elements de la terrassa no es poden recolzar, lligar o ancorar a l’arbrat o als altres 
elements urbans.” 

 
L’article 6, relatiu a l’homogeneïtat d’elements, passa a regular les instal·lacions sobre 
voreres i espais de vianants.  

 
La instal·lació de terrasses i vetlladors comporta una ocupació directa o immediata d'una 
porció del domini públic, de manera que limita o exclou la utilització per part dels altres 
interessats i, per tant, fa desaparèixer les notes de llibertat, igualtat i gratuïtat del procés, 
aquest aprofitament està subjecte al permís d'ocupació temporal, via concessió 
administrativa. 

 
Atès que la potestat d’autorització per a l’ocupació de la via pública per part dels particulars 
correspon a l’Administració, que actua en defensa de l’interès públic, no pot quedar en mans 
d’aquells la facultat d’autoritzar o prohibir l’ocupació del domini públic, raó per la qual 
s’elimina la necessitat de disposar de l’autorització escrita del titular de la finca veïna que 
recollia l’article 9.3. 
 
D’altra banda, es modifiquen els perímetres d’ocupació de les terrasses, establint l’obligació 
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que totes les terrasses es retirin de les façanes, per permetre el màxim d’espai lliure pels 
vianants. Aquesta novetat, especialment en referència a l’ordenació de la Riera Sant 
Domènec, és la més convenient i adequada, per tractar-se d’un Bé amb protecció urbanística 
ambiental inclòs dins el Catàleg de patrimoni i elements d’interès històric i artístic de Canet 
de Mar, on conflueixen gran quantitat de vianants i d’activitats de restauració. 

 
Aquest article, doncs, queda redactat de la manera següent: 

 
“Article 6. Terrasses i vetlladors sobre voreres i espais exclusivament per 
vianants. 
 
1. La longitud màxima de la franja que ocupin les terrasses o els vetlladors ha de ser la 
façana de l’establiment. Tanmateix, l’Ajuntament podrà autoritzar una longitud major 
quan consideri que no provoca dificultats a les àrees de l’entorn ni als locals veïns. 
 
2. No es permet la instal·lació de terrasses o vetlladors al davant d’edificis públics, ni 
sortides d’emergències, si no és amb l’autorització prèvia municipal. 
 
3. L’amplada mínima de la vorera per a la instal·lació d’una terrassa haurà de ser de 3 
metres, podent-se contemplar casos especials d’acord amb els criteris de preservació de 
seguretat vial, amb informe previ de la policia local. 
 
4. L’alineació de les terrasses i vetlladors seguirà una línia lògica i ordenada, de manera 
que es respecti una zona lliure pel pas de vianants, mesurats des de la façana de 
l’establiment, no inferior al 50 per cent de l’ample total de la vorera, amb un mínim de 
1,50 metres. 
 
En les voreres de la Riera Sant Domènec la zona lliure de pas per vianants mantindrà un 
espai mínim de 2 metres mesurats des de la façana. 
 
Per tant, totes les terrasses es retiraran de la façana per permetre el màxim d’espai 
lliure pels vianants. 
 
5. La profunditat màxima dependrà en cada cas depenent de l’amplada de la zona a 
ocupar. 
 
6. De manera excepcional, per raons de dinamització de determinats entorns urbans 
degudament motivades, es podrà autoritzar la instal·lació en llocs propers a 
l’establiment. En el cas de places o passeigs centrals, l’autorització permetrà l’ocupació 
del tram de sòl situat davant del propi establiment. Excepcionalment pot autoritzar-se 
una ocupació longitudinal major quan l’esmentada ocupació sigui compatible amb els 
usos existents. En tot cas, sempre es respectarà la zona lliure pel pas de vianants de 
com a mínim 1,5 metres. 
 
7. En els carrers, passatges, etc., amb una amplada menor de 3 metres no s’autoritzarà 
cap tipus d’ocupació, ni tan sols l’emmagatzematge. 
 
8. En els espais oberts tals com places, voreres de grans dimensions i d’altres, 
l’Ajuntament fixarà els perímetres dins els quals permetrà la instal·lació de terrasses i 
altres instal·lacions de manera específica i puntual, tenint en compte que les ocupacions 
no dificultin l’accés dels vehicles del cos de bombers i d’altres cossos i forces de 
seguretat.”  

 
L’article 7, relatiu a la retirada d’elements, passa a regular les instal·lacions sobre la calçada 
o carrers de plataforma única, i es redacta de la manera següent: 

 
“Article 7. Terrasses i vetlladors sobre calçada o carrers de plataforma única 
 
1. Com a norma general no serà autoritzable la ubicació de terrasses en espais oberts al 
trànsit rodat. No obstant, previ informe de la Policia Local, podrà autoritzar-se 
excepcionalment la ubicació de terrasses en zones d’aparcament o de càrrega i 
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descàrrega de les vies públiques obertes al trànsit rodat, i en carrers de plataforma 
única o prioritat invertida, únicament quan es disposi d’espai suficient al marge de 
trànsit de vehicles, i sempre i quan garanteixin una adequada protecció del trànsit 
mitjançant la ubicació d’elements de barrera.  
 
2. L’autorització en aquest sentit requerirà de l’informe favorable de la policia local i 
podran disposar-se condicions de seguretat o tècniques addicionals que es creguin 
pertinents. 
 
3. Quan la instal·lació de la terrassa estigui ubicada a la calçada, contigua a la vorera, 
s’haurà d’instal·lar una tarima que iguali l’alçada de la terrassa amb la de la vorera, de 
manera que no hi hagi separació entre la vorada i la tarima. En tots els casos els 
elements instal·lats hauran de ser desmuntables i assegurar l’evacuació d’aigües pluvials 
mentre estigui muntada. 
 
4. Caldrà que es col·loquin baranes laterals i frontals i/o elements delimitadors dels 
extrems de la tarima en la seva frontera amb els vehicles, com per exemple jardineres o 
altre mobiliari resistent. 
 
5. Per la resta de paràmetres seran d’aplicació les condicions generals indicades en el 
punt anterior, sens perjudici de supòsits que requereixin l’adopció de mesures més 
ajustades per tal de garantir la seguretat de les persones.” 

 
L’article 8 relatiu a les instal·lacions elèctriques, passa a regular les característiques dels 
elements, i es redacta de la manera següent: 

 
“Article 8. Característiques dels elements 
 
1. L’espai de les terrasses ha de ser diàfan. 
 
2. L’alçada mínima dels vetlladors serà de 2,5 metres, i l’alçada màxima serà la de la 
planta baixa de l’edifici del local. L’amplada màxima del vetllador no podrà excedir 
l’amplada de la façana de l’establiment. 
 
3. Només s’accepten tancaments verticals o paravents enrotllables, de material no rígid i 
totalment transparents. Es donarà compliment a l’article 1.2 de la Llei antitabac (Llei 
42/2010). 
 
4. Les cobertes dels vetlladors han de ser de materials tèxtils o similars, llisos i d’un sol 
color amb to clar, i replegables, prohibint-se l’ús d’elements rígids. Els colors 
autoritzables són els següents: 

 

ral 1013  ral 1014  ral 1015  

ral 3004  ral 8015  ral 3003  

ral 7004  ral 7005  ral 7016  

ral 9003  ral 9010  ral 9001  

 
En cas de voler col·locar un color diferent, haurà de ser sol·licitat a aquest Ajuntament, 
el qual l’haurà d’autoritzar de manera expressa. 
 
El pla del cobriment del vetllador s’entendrà com un pla unitari, continu, que aboca 
l’aigua de la pluja cap al costat més allunyat del pas dels vianants. 
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5. L’estructura del vetllador serà de fusta o perfils metàl·lics acabats en colors mate. 
 
6. Les taules i cadires seran preferentment d’alumini, acer inoxidable o fusta. Hauran 
d’harmonitzar entre sí. Les taules i cadires disposaran de topalls de plàstic o goma en 
les seves potes que ajudin a esmorteir el soroll que provoca el seu arrossegament o 
manipulació. 
 
7. Els para-sols seran de material tèxtil, llisos, seguint els criteris descrits als coberts 
dels vetlladors. El suport serà lleuger i desmuntable i no es podran ancorar a terra. La 
projecció en planta dels para-sols no sobrepassarà els límits de la terrassa. Tots els 
components deixaran una alçada lliure de, com a mínim, 2,50 m, i un màxim de 3 m. En 
cap cas podran tenir paraments laterals.  
 
8. Es podran instal·lar baranes o elements de barrera que aïllin físicament la zona de 
trànsit rodat amb la zona de terrassa. Podran ser de material metàl·lic, vidre de 
seguretat, de fusta o combinació de tots ells. En qualsevol cas, els Serveis Tècnics 
Municipals determinaran la idoneïtat de la instal·lació pretesa. No es podran ancorar al 
terra. 
 
9. Es podrà autoritzar la instal·lació de jardineres com a elements delimitadors de les 
terrasses, així com a element barrera. Han de contenir plantes naturals, vives, en bon 
estat de conservació. Es prohibeixen les imitacions artificials de les plantes de qualsevol 
material. En aquells casos que l’alçada de les jardineres pugui afectar a la seguretat dels 
vianants, es limitarà l’alçada màxima de la jardinera i planta a 0,70 m.” 

 
L’article 9 relatiu a les condicions generals de les ocupacions, passa a regular les condicions 
per a la instal·lació d’estufes a la via pública, i es redacta de la manera següent: 

 
“Article 9. Condicionants bàsics per a la instal·lació d’estufes a la via pública 
 
1. Tot i que es desaconsella l’ús d’estufes a la via pública per anar en contra dels criteris 
d’eficiència energètica, en cas que es decideixin col·locar, només podran ser models 
homologats pel Departament d’indústria de la Generalitat de Catalunya, i disposar del 
certificat d’homologació de la comunitat europea. 
 
2. En cas de ser estufes de gas propà (GLP), aquestes s’hauran d’adaptar a la normativa 
europea fixada en la Directiva 2009/142/CEE, de 16 de desembre, relativa a la 
proximitat de les legislacions dels Estats Membres que fa referència als aparells de gas 
o, en el seu cas, aquella que es trobi vigent en cada moment. 
 
3. Només s’autoritzarà la col·locació d’estufes a terrasses i/o vetlladors que tinguin a 
partir de 4 mòduls, entenent per mòdul el grup d’una taula i quatre cadires. Podrà 
col·locar-se un màxim d’una estufa per cada 4 mòduls dins l’àmbit de la terrassa.  
 
4. L’estructura de les estufes ha d’anar protegida amb una carcassa o similar que 
impedeixi la manipulació d’aquells elements que emmagatzemin el gas. 
 
5. Les estufes a col·locar hauran de ser de baix consum i l’opció que tingui més cura 
amb el medi ambient. El color de l’estufa haurà d’harmonitzar amb el disseny dels 
elements que configuren la terrassa. 
 
6. No es podran instal·lar estufes a menys de 2 m de la línia de façana dels immobles ni 
d’altres elements com poden ser arbres, fanals, jardineres i altres elements de 
naturalesa anàloga. L’establiment haurà de disposar d’extintors de pols ABC, eficàcia 
21A-113B, ubicats en lloc de fàcil accés i proper a la sortida de l’establiment.” 

 
L’article 10, relatiu a les superfícies d’ocupació, passa a regular l’homogeneïtzació dels 
elements, que es tractava a l’article 6, i es redacta de la manera següent: 
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“Article 10. Homogeneïtat d’elements 
 
1. En termes generals, les taules, cadires, para-sols, estufes de terrassa i d’altres 
elements que es col·loquin seran del material menys sorollós possible, havent-se 
d’adaptar, en el seu cas, per provocar les mínimes molèsties possibles. A més de 
complir amb tots els requeriments establerts en aquesta ordenança, hauran 
d’harmonitzar entre sí i amb l’entorn en cromatisme, materials i disseny. 
 
2. Tots els elements que pertanyin a una mateixa autorització i/o establiment han 
d’estar fets amb materials de similar color, disseny i textura. 
 
3. En cap cas les terrasses tindran unes característiques de disseny, material o 
cromàtiques que distorsionin amb la resta de les terrasses del seu entorn i amb l’entorn 
arquitectònic. 
 
4. Cap element de la terrassa pot ser suport de missatges publicitaris, marques o codis 
de productes. L’únic missatge permès és el nom comercial o logotip de l’establiment als 
serrells dels para-sols o coberts, i al respatller de les cadires.  
 
5. Es prohibeix l’ocupació del domini públic amb mostradors o vitrines expositores, 
elements objecte de venda en el propi establiment, màquines expenedores de refrescs, 
tabacs o altres articles, arcons frigorífics, màquines recreatives o d’atzar, aparells 
infantils o qualsevol altre semblant, ni altres elements no assenyalats en aquesta 
ordenança, si no és amb una autorització específica.” 

 
L’article 11, on es definia la regulació de criteris especials per a carrers o zones singulars 
del municipi, passa a regular la retirada d’elements, que es tractava a l’article 7, i es redacta 
de la manera següent: 

 
“Article 11. Retirada d’elements 
 
1. En el cas que es deixi d’ocupar l’espai públic caldrà deixar la zona ocupada en les 
mateixes condicions d’abans d’instal·lar-se. 
 
2. Quan la terrassa no estigui en funcionament, han de ser retirats i no es pot deixar a 
la via pública cap dels elements instal·lats (incloent les estufes, si n’hi ha), a excepció 
dels para-sols de grans dimensions, sobretot si tenen instal·lacions elèctriques que no 
puguin retirar-se. En aquest cas, s’hauran de plegar. Es permet que les jardineres que 
pel seu pes no puguin retirar-se, restin a la via pública, sempre que no obstaculitzin el 
pas dels vianants. També es permet guardar les taules i cadires en l’àmbit de la terrassa 
sempre que sigui de manera ordenada, apilada i reduint l’ocupació al màxim possible, 
sempre dins de la pròpia superfície autoritzada per la terrassa. En cas d’utilitzar cadenes 
o elements de ferro per lligar-les, es protegiran per evitar sorolls i molèsties als veïns. 
 
3. El local haurà de disposar d’un espai al seu interior amb capacitat suficient per 
guardar tots els elements retirats. 
 
4. L’ocupació del sòl per a la realització del muntatge i desmuntatge de les instal·lacions 
podrà començar i acabar, com a màxim, tres dies abans o després del període 
autoritzat. 
 
5. El vetllador i tots els elements de la terrassa s’hauran de retirar temporalment de 
determinats carrers en les situacions o jornades especials que determini l’Ajuntament, 
com poden ser obres al carrer, actes especials (concerts, manifestacions, actes de la 
Festa Major, Fira Modernista, etc.) o diades festives com la Diada de Sant Jordi, l’11 de 
setembre, o similars. 
 
6. El titular de la llicència retirarà puntualment tots els elements annexos a la terrassa 
(jardineres, suports dels para-sols, etc.) que puguin ésser obstacle per a la circulació 
dels vianants. 
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7. En cas de ser necessari, s’hauran de deixar completament lliures per a la seva 
utilització immediata pels serveis públics corresponents les boques de reg, els hidrants, 
els registres de clavegueram, les parades de transport públic, els centres de 
transformació i arquetes de registre dels serveis públics, o elements similars que hi 
pugui haver en la zona ocupada.” 

 
L’article 12, on es regulaven els usos admesos a les terrasses, passa a regular les 
instal·lacions elèctriques, que es tractaven a l’article 8, i es redacta de la manera següent: 

 
“Article 12. Instal·lació elèctrica 
 
1. En cas de realitzar-se instal·lació elèctrica a la terrassa i/o vetllador, aquesta es 
realitzarà per part d’una empresa instal·ladora autoritzada i es realitzarà d’acord amb el 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
2. Finalitzat l’horari d’atenció al públic de l’establiment, s’haurà de deixar sense 
subministrament elèctric la instal·lació. 
 
3. No es permet la instal·lació provisional de cap conductor elèctric a nivell del sòl que 
pugui suposar un perill o entorpir el pas de vianants o usuaris de les terrasses. 
 
4. No es permetrà cap instal·lació elèctrica que hagi de creuar un carrer de més de 7 m 
d’amplada. 
 
5. La instal·lació elèctrica de la terrassa i/o vetllador que hagi de creuar la calçada des 
de l’establiment, en els casos permesos segons el punt anterior, estaran subjectes a 
l’acompliment de les següents normes: 
 
- Els conductors s’instal·laran penjats d’un cable fiador d’acer galvanitzat, disposat de 

manera horitzontal, fixats mitjançant abraçadores espaiades a un màxim de 40 cm. 
- Els cables fiadors es fixaran als edificis mitjançant ferramenta encastable resistent a 

la intempèrie, de la mateixa manera a les terrasses es disposarà un pal 
convenientment ancorat a terra per fixar-hi l’altre extrem del cable fiador. L’alçada 
mínima sobre la calçada no serà mai inferior a 4,5 m. 

- Els conductors aniran adossats a la façana o pal fins arribar al cable fiador. En els 
trams que els conductors quedin a una alçada sobre el terra inferior a 2,5 m caldrà 
protegir-los amb un tub rígid de PVC resistent a la intempèrie, de grau 7 de 
resistència de xoc segons norma UNE 20.324. Es prendran les mesures adients per 
evitar l’acumulació d’aigua en els tubs de protecció. 

- En l’origen de tota línia que surti a l’exterior, s’hi hauran de posar les proteccions 
pertinents segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

- En cap cas es permetrà que els conductors o altres elements es pengin en els arbres 
o altres accessoris no disposats per aquest efecte.  

 
6. Queda prohibit col·locar preses de corrent en les terrasses. 
 
7. Es prohibeix la connexió de qualsevol tipus d’instal·lació dels vetlladors o terrasses a 
la xarxa d’enllumenat públic. 
 
8. Es prohibeix la instal·lació fixa d’aparells o equips amplificadors o reproductors 
d’imatge, so o vibracions acústiques. 
Els aparells instal·lats en l’empit de la porta i/o finestra del local, però amb el so orientat 
a l’exterior es considera que tenen el mateix efecte de contaminació acústica i, per tant, 
no està permesa la seva instal·lació fixa. 
 
9. El funcionament de les instal·lacions autoritzades no pot emetre al medi ambient 
sorolls, llum, olors ni altres emissions que suposin una molèstia per al veïnatge i els 
vianants.” 

 
L’article 13, on es regulava la durada de les autoritzacions, passa a regular els criteris 
especials, que es tractaven a l’article 11, i es redacta de la manera següent: 
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“Article 13. Criteris especials 
 
1. Per a carrers o zones singulars del municipi, podran ésser definits nous criteris 
especials en allò que fa referència a superfícies d’ocupació i tipus de terrasses.  
 
2. La definició d’espais i usos estarà sotmesa a les variacions que comporti qualsevol 
modificació de les vies i places. 
 
3. Els possibles conflictes sobre ocupacions, superfícies i d’altres, seran resolts per 
l’Ajuntament, prèvia audiència dels interessats. 
 
4. L’ajuntament es reserva la facultat de fer la distribució que cregui oportuna en els 
espais públics, atenent a les necessitats dels veïns, usuaris i titulars dels locals.” 

 
A l’article 14, on es regulava els horaris d’obertura i tancament de les terrasses, passa a 
regular els usos admesos, i es redacta de la manera següent: 

 
“1. Els usos admesos en les terrasses seran els compresos per als establiments de 
restauració, d’hostaleria i similars, segons el Decret 317/1994. 
 
2. Únicament es permetrà la instal·lació de taules, cadires, jardineres, baranes, estufes, 
para-sols, vetlladors i similars en les condicions indicades a la llicència atorgada. Tots 
aquests elements hauran de ser desmuntables i donaran compliment a les 
característiques establertes a l’art. 5 d’aquesta ordenança. 
 
3. Es permetrà la col·locació d’un element o pissarra d’informació. Aquest element haurà 
de situar-se exclusivament dins el perímetre autoritzat com a terrassa o vetllador, no 
minvant en cap cas l’amplada mínima de pas dels vianants. Les pissarres, els faristols o 
els altres elements de funcionalitat equivalent s’han de retirar a partir de l’hora de 
tancament de l’activitat de la terrassa. 
 
4. En les terrasses no s’admetrà cap mena de font acústica, musical o ambiental, ni 
música en viu o qualsevol altre tipus d’espectacle. 
En els casos que de manera extraordinària es vulgui fer música en viu o qualsevol altre 
tipus d’espectacle, s’haurà de demanar autorització explícita a l’Ajuntament. 
 
5. Per tal de garantir al màxim el descans dels veïns el soroll ambient de les terrasses 
haurà de respectar, en tot moment, els nivells màxims de decibels que fixi la normativa 
sectorial en matèria de sorolls. 
 
6. El titular de l’autorització serà responsable d’advertir al públic assistent dels possibles 
incompliments dels seus deures cívics, tals com la producció de sorolls, l’obstrucció del 
trànsit de persones i d’altres similars, disposant, en cas necessari i quan ho determini 
l’Ajuntament, d’una persona encarregada de vetllar perquè no es produeixin alteracions 
de l’ordre públic.” 

 
L’article 15, sobre el titular de la sol·licitud, passa a regular la durada de l’autorització, de la 
manera següent: 

 
“Article 15. Durada de l’autorització. 
 
1. La durada de l’autorització de terrasses i vetlladors podrà ser per: 

 
- La temporada d’estiu, entenent com a tal la compresa entre el 15 d’abril i el 31 

d’octubre. 
 

- La temporada d’hivern, entenent com a tal la compresa entre el 1 de novembre i el 
14 d’abril. 

 
- Tot l’any natural. 
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2. La durada de l’autorització de terrasses i vetlladors podrà ser com a màxim d’un any. 
 
3. En cap cas es concediran autoritzacions per temps indefinit.” 

 
L’article 16, relatiu a la documentació i procediment per a l’atorgament de la llicència, passa 
a regular el horaris de les terrasses, amb el redactat següent: 

 
“Article 16. Horaris 
 
1. Els horaris màxims d’obertura i tancament de les terrasses seran els següents: 

 
- En temporada d’estiu: de diumenge a dijous i els festius que no siguin vigília de 

festiu, fins les 23 hores, i divendres, dissabtes i vigílies de festiu, fins la 1 de la 
matinada. Excepcionalment, entre el 20 de juny i el 20 de setembre, ambdós 
inclosos, fins la 1 de la matinada tots els dies de la setmana. 
 

- En temporada d’hivern: de diumenge a dijous i els festius que no siguin vigília de 
festiu, fins les 23 hores, i divendres, dissabtes i vigílies de festiu, fins les 24 hores. 

 
2. La terrassa o vetllador no podrà iniciar el seu servei abans de les 8 hores del matí. 
 
3. En qualsevol cas es fixa una tolerància que en cap cas serà superior a 20 minuts, per 
a la instal·lació i recollida i neteja de la zona ocupada per les terrasses. 
 
4. Aquests horaris podran ser més limitats a criteri de l’Ajuntament depenent dels 
condicionants de l’entorn, compatibilitat d’usos, molta proximitat a habitatges, antigues 
queixes veïnals justificades, molèsties reiterades als veïns o ciutadans, etc. 
 
5. Tant al matí com a la nit, la recollida i col·locació del mobiliari es realitzarà amb el 
màxim silenci possible, evitant l’arrossegament i colpeig del mobiliari. 
 
6. En la celebració de festes populars no seran d’aplicació aquests horaris. En aquest cas 
els horaris els determinarà l’Ajuntament prèvia sol·licitud.” 

 
L’article 17, sobre condicions generals de la llicència, passa a encapçalar el CAPÍTOL IV, 
regulant el titular de la sol·licitud, amb el redactat següent: 
 

“CAPÍTOL IV. Llicències 
 
Article 17. Titular de la sol·licitud 
 
1. Podrà sol·licitar l’autorització d’ús dels espais de titularitat pública, el titular de la 
llicència municipal d’activitat dels establiments de restauració definits en l’article 5, o 
persona que legalment els representi. 
 
2. No s’autoritzaran traspassos de llicències d’ocupació de via pública.” 
 

L’article 18, que abans regulava les taxes, passa a tractar la documentació i el procediment 
per a l’atorgament de la llicència, i queda redactat de la manera següent: 
 

“Article 18. Documentació i procediment per a l’atorgament de la llicència. 
 
1. En cap cas s’autoritzaran ocupacions de la via pública mitjançant terrasses o 
vetlladors si el titular de l’activitat desenvolupada no disposa de llicència d’activitat i 
control inicial favorable i sense deficiències, o de la corresponent comunicació prèvia de 
l’activitat degudament formalitzada. 
 
2. La petició d’autorització d’ús d’un espai de sòl en la via pública mitjançant terrasses 
s’haurà de formular en el model oficial corresponent (instància genèrica o la instància 
específica que pugui crear l’Ajuntament). 
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3. La petició d’autorització de terrasses i vetlladors en sòl d’ús públic s’haurà de 

formular mitjançant una sol·licitud, adjuntant les següents dades i documentació: 
 

a) Nom, cognoms, adreça i dades del document nacional d’identitat de l’interessat, 
quan es tracta de persones físiques i, quan es tracta de persones jurídiques, les 
dades seran les del número d’identificació fiscal. 

b) Quan el signant actuï per representació, s’haurà de fer constar el nom, cognoms, 
adreça, dades del document nacional d’identitat i qualitat en què obra el signant 
mitjançant poder notarial o autorització. 

c) Plànol de situació del local. 
d) Plànol de planta i alçat del vetllador o terrassa i de la seva zona d’influència, a 

escala preferentment 1:50 o 1:100. En el plànol s’haurà de dibuixar el següent: 
 

- Superfície de la zona prevista d’ocupar. 
- La implantació prevista de taules i cadires, així com d’altres elements que 

sigui previst d’instal·lar. 
- Caldrà dibuixar el conjunt de mobiliari urbà (taules, cadires, jardineres, 

estufes, etc.) i els altres elements (escossells, bancs, etc.) que poguessin 
existir en la zona d’influència de la terrassa. 

- Assenyalar la façana i porta d’accés pertanyent al propi local. 
- Assenyalar els passos de vianants de les seves proximitats. 
- Assenyalar els portals d’accés als edificis d’habitatges propers. 
- Assenyalar els guals situats en les proximitats. 
- Altres elements d’interès. 

e) Fotografia de l’espai a ocupar. 
f) Memòria descriptiva dels elements a instal·lar: taules, cadires, tendals, para-sols, 

jardineres, etc., detallant materials, textures i colors a emprar, en el seu cas. 
g) En les terrasses o vetlladors amb estufes s’haurà d’aportar una fitxa relativa a les 

característiques tècniques, físiques i estètiques de l’estufa, una assegurança de 
responsabilitat civil del local extensiva als elements instal·lats pel mateix en la via 
pública i certificat d’homologació de l’estufa. 

h) En les terrasses o vetlladors amb instal·lació elèctrica, caldrà presentar un certificat 
elèctric conforme la instal·lació s’ha realitzat per part d’una empresa instal·ladora 
autoritzada i s’ha seguit el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

i) Document de compromís de finalització del desmuntatge de la totalitat de la 
instal·lació i de reposició dels elements de mobiliari urbà afectats, en els tres dies 
següents al darrer dia del període autoritzat. 

 
4. Les ocupacions de sòl en la via pública mitjançant terrasses que suposin renovacions 
de les ja autoritzades segons aquests criteris i que no incloguin cap modificació, la 
documentació a presentar serà la següent: 
 

a) Petició de sol·licitud de llicència en els mateixos termes que la sol·licitud anterior, 
mitjançant model oficial. 

b) Nom, cognoms, adreça i dades del document nacional d’identitat de l’interessat, 
quan es tracta de persones físiques i, quan es tracta de persones jurídiques, les 
dades seran les del número d’identificació fiscal. 

c) Quan el signant actuï per representació, s’haurà de fer constar el nom, cognoms, 
adreça, dades del document nacional d’identitat i qualitat en què obra el signant 
mitjançant poder notarial o autorització. 

d) Document de compromís de finalització del desmuntatge de la totalitat de la 
instal·lació i de reposició dels elements de mobiliari urbà afectats, en els tres dies 
següents al darrer dia del període autoritzat. 

 
5. L’Ajuntament podrà confeccionar un document amb indicació escrita i gràfica de la 
superfície autoritzada, així com dels elements autoritzats, per cada temporada, que 
s’haurà de tenir visible a l’entrada de l’establiment.” 

 
L’article 19, que regulava la constitució de fiança, passarà a regular les condicions generals 
de la llicència (abans a l’article 17), sense cap canvi: 
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“Article 19. Condicions generals de la llicència. 
 
1. La manca de pagament de tributs s’entendrà com a renúncia expressa a la llicència 
concedida. En el cas que el titular estigui interessat en obtenir una altra llicència amb 
posterioritat a l’impagament esmentat, caldrà tramitar-la com si d’una nova llicència es 
tractés. 
 
2. La llicència quedarà sense efecte per finalització del termini pel qual fou concedida o 
per renúncia expressa o tàcita de l’exercici de l’ocupació autoritzada. 
 
3. Les autoritzacions s’atorgaran a precari sense perjudici a tercers i sempre que la 
instal·lació i ús es realitzin d’acord amb els criteris d’actuació que s’indiquin en aquesta 
ordenança i altres disposicions que siguin d’aplicació. 
 
4. L’incompliment de les condicions d’autorització de la llicència d’ocupació de la via 
pública comportarà la caducitat de la llicència. En el cas que l’incompliment de les 
condicions establertes sigui considerada com a falta molt greu, amb independència de la 
caducitat de la llicència atorgada, aquest fet provocarà la impossibilitat d’obtenir-ne una 
altra durant l’any següent. 
 
5. L’Ajuntament podrà revocar la llicència atorgada per causes justificades d’interès 
públic. Els usos hauran de cessar, sense dret a indemnització, quan l’ajuntament així ho 
acordi, prèvia tramitació d’expedient contradictori, de conformitat amb l’article 88 del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret de la 
Generalitat 179/1995, de 13 de juny. 
 
6. El titular de la llicència es compromet un cop finalitzada la vigència de la mateixa a 
reposar tant els elements de mobiliari urbà com la vorera o calçada afectats. 
 
7. El titular de la llicència és el responsable de l’acompliment de les obligacions que 
estableixen les ordenances municipals i d’altres disposicions aplicables. 
 
8. L’Ajuntament no es farà càrrec dels danys i perjudicis que el muntatge de la terrassa 
o vetllador o la seva presència a la via pública causin a tercers. En cas de produir-se, 
aquests hauran de quedar coberts per l’assegurança de responsabilitat civil del local. 
 
9. En cas de cessament de l’activitat que suposi el tancament al públic de l’establiment 
durant un període temps superior a dos mesos de forma ininterrompuda, s’entendrà 
sense efecte l’autorització de vetlladors, amb l’obligació per part del titular autoritzat a 
la reposició de la via pública en l’estat en el que es trobava en el moment abans de 
l’autorització.” 

 
L’article 20, relatiu a la revocació de la llicència, passa a regular les taxes (abans a article 
18), sense canvis: 
 

“Article 20. Taxes. 
 
1. El titular de la llicència estarà obligat a liquidar la taxa per l’aprofitament especial del 
domini públic municipal fixat per l’ordenança fiscal corresponent a cada exercici. 
 
2. La llicència no serà efectiva si no s’ha pagat la taxa corresponent.” 

 
L’article 21, que regulava el règim disciplinari i sancionador, passa a tractar la fiança (abans 
a l’article 19), sense cap canvi: 
 

“Article 21. Fiança 
 
1. L’Ajuntament exigirà als peticionaris la constitució d’una fiança per atendre possibles 
desperfectes d’instal·lacions d’ús públic, paviments, voreres, punts de llum, bancs, 
papereres i tot tipus de mobiliari urbà, que serà la que meriti d’aplicació segons el preu 
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que determini l’Ajuntament, en especial quan s’instal·lin vetlladors. 
 
2. Aquest dipòsit serà retingut en garantia mentre duri la instal·lació del vetllador i/o de 
la terrassa. Una vegada desmuntat el vetllador i/o la terrassa serà retornat a 
l’interessat, prèvia comprovació per part dels serveis tècnics de que no s’han produït 
desperfectes o que aquests han estat convenientment reparats. En cas contrari, es 
disposarà de l’esmentat dipòsit per a dur a terme la reparació.” 

 
L’article 22, relatiu a les infraccions, passa a regular la revocació de les llicències (abans a 
l’article 20), sense canvis: 
 

“Article 22. Revocació de la llicència. 
 

1. La llicència serà revocada per: 
 
- Manca de conservació de la senyalització de la terrassa, tendals, jardineres i 

mobiliari o d’higiene i neteja en la terrassa i la seva zona d’influència. 
- Per l’ús indegut de la terrassa. 
- Per modificació de les circumstàncies en raó de les quals va ésser atorgada la 

llicència. 
- Per causes justificades d’interès públic. 
 
2. S’haurà de notificar la resolució a l’interessat, donant un termini de 10 dies per a 

realitzar qualsevol al·legació que cregui oportuna. 
 

3. Quan la revocació esdevingui per l’incompliment de les condicions de la llicència 
d’ocupació de la via pública, comportarà, a més, l’aplicació de la corresponent sanció.” 

 
El CAPÍTOL V regularà el règim disciplinari sancionador, en els mateixos termes en què ho 
feia el CAPÍTOL VI de l’ordenança vigent. Els canvis afecten, doncs, la numeració dels 
articles, que queden de la manera següent: 
 

CAPÍTOL V. Règim disciplinari i sancionador. 
Article 23. Règim disciplinari i sancionador.  
Article 24. Infraccions. 
Article 25. Graduació de les sancions. 
Article 26. Procediment. 

 
Només s’introdueixen les dues modificacions següents: 
 
A l’antic article 22.3.c) (en endavant, article 24.3.c)), allà on diu: 
 

“c) La falta d’exhibició o l’exhibició defectuosa, de la llista de preus o del títol habilitant 
d’ocupació.” 

 
Hi haurà de dir: 
 

“c) La falta d’exhibició o l’exhibició defectuosa del títol habilitant d’ocupació.” 
 
A l’antic article 22.3.m) (en endavant, article 24.3.m)), allà on diu: 
 

“m) L’ocupació de boques de reg, hidrants, registres de clavegueram, parades de 
transport públic, centres de transformació i arquetes de registre dels serveis públics de 
forma que impedeixi la seva utilització immediata pels serveis públics.” 

 
Hi haurà de dir: 
 

“m) L’ocupació de boques de reg, hidrants, registres de clavegueram, parades de 
transport públic, centres de transformació i arquetes de registre dels serveis públics de 
forma que impedeixi la seva utilització immediata pels serveis públics en cas de ser 
necessari.” 
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La DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA, que establia una moratòria en l’aplicació de 
l’obligatorietat de col·locar tarimes en les terrasses que es vulguin instal·lar en zones 
d’aparcament obertes al trànsit rodat per motius de seguretat, es modifica en el sentit de 
renovar-la pel termini d’un any, de manera que, allà on diu: 
 
 “DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA. 

Les disposicions d’aquesta ordenança que fan referència a l’obligatorietat de col·locar 
tarimes en les terrasses que es vulguin instal·lar en zones d’aparcament obertes al 
trànsit rodat per motius de seguretat, entraran en vigor a partir del 15 d’abril de 
2017, coincidint amb l’inici de la temporada d’estiu, tenint en compte que dita 
instal·lació representa una inversió important que cal fer compatible amb els efectes 
que la crisi econòmica actual provoca en els negocis afectats.” 

 
Hi haurà de dir: 
 
 “DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA. 

Les disposicions d’aquesta ordenança que fan referència a l’obligatorietat de col·locar 
tarimes en les terrasses que es vulguin instal·lar en zones d’aparcament obertes al 
trànsit rodat per motius de seguretat, entraran en vigor a partir del 15 d’abril de 
2018, coincidint amb l’inici de la temporada d’estiu, tenint en compte que dita 
instal·lació representa una inversió important que cal fer compatible amb els efectes 
que la crisi econòmica actual provoca en els negocis afectats.” 

 
Vist l’informe de la secretària accidental, Cristina Cabruja i Sagré, el qual es 
transcriu a continuació: 
 

Informe 7/2017 amb relació a l’aprovació de la modificació de l’Ordenança 
reguladora de les autoritzacions de terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar a 
Canet de Mar 
 
Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental de l’Ajuntament de Canet de Mar, vist 
l’esborrany de la modificació de l’Ordenança reguladora de les autoritzacions de 
terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar a Canet de Mar, per encàrrec de l’Alcaldia i de 
conformitat amb el que disposa l’article 179 del TRLMC, emet el següent 
 
Informe 
 
En data 5 de gener de 2012 es va publicar al BOPB l’anunci d’aprovació definitiva de 
l’Ordenança municipal reguladora de les autoritzacions de terrasses, vetlladors i 
mobiliari auxiliar. 
 
Aquesta ordenança té per objectiu, segons consta a l’article 1, el de regular el règim 
jurídic a què ha de sotmetre’s l’aprofitament del domini públic municipal mitjançant la 
instal·lació durant la temporada d’estiu, o bé durant tot l’any, de taules i cadires, 
vetlladors i instal·lacions anàlogues annexes a establiments d’hostaleria, restauració o 
similars dins el paisatge urbà i donant compliment a la normativa urbanística vigent. 
 
D’aleshores ençà, aquesta Ordenança ha sofert diverses modificacions per adaptar-la a 
les diferents necessitats que han sorgit amb la seva aplicació durant aquests anys. 
 
Però encara es pot anat un pas més enllà en la protecció, el manteniment i la millora 
dels valors fonamentals d’aquest paisatge i la imatge del municipi de Canet de Mar. 
 
És per aquesta raó que es fa necessari analitzar i redefinir les condicions d’ocupació de 
les terrasses i vetlladors, de manera que es millori l'espai públic per a la convivència 
de la ciutadania, es promogui un poble accessible i inclusiu i es preservi la seguretat i 
la integritat dels béns públics i privats afectats, amb especial atenció a l’important 
patrimoni arquitectònic que es troba repartit per tot el municipi. 
 
La proposta de la modificació de l’Ordenança reguladora de les autoritzacions de 
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terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar a Canet de Mar, s’haurà de tramitar conforme 
al procediment establert a l’article 49 del a Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del 
règim local (LBRL): 
 
a) Aprovació inicial pel ple de la corporació 
b) Informació pública amb audiència als interessats per 30 dies 
c) Resolució de reclamacions 
d) Aprovació definitiva pel ple de la corporació 

 
En cas que no es presentés cap reclamació o suggeriment s’entendrà definitivament 
adoptat l’acord fins aleshores provisional. Una vegada aprovada definitivament la 
modificació de l’Ordenança, caldrà que sigui publicada íntegrament i que se’n remeti 
còpia a l’Administració de l’Estat i a la de la Comunitat Autònoma. La remissió s’ha de 
fer prèviament a la publicació i s’ha de deixar transcórrer el termini de 15 dies hàbils a 
què es refereix l’article 65.2 de la LBRL. Si en aquest termini no es formula cap 
requeriment, la publicació ulterior ha de ser íntegra i en el BOP, amb el benentès que 
aquesta modificació no entra en vigor fins que no s’hagi publicat completament el seu 
text conforme estableix l’article 70.2 de la LBRL, modificat per la Llei 57/2003, de 16 
de desembre, de mesures per a la modernització del govern local i hagi transcorregut 
l’al.ludit termini de 15 dies (65.2 LBRL). 

 
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 
a la incorporació d’aquesta proposta a l’ordre del dia del Ple. 
 
Per tot això, el Ple municipal 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, M. Àngels Isart 
Falceto, M. Assumpta Revoltós Vaquer, Quirze Planet Rovira i Marc Jiménez Torres i 
cinc vots en contra dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Àngel López Solà, Esther 
Agulló Renau, Toni Romero Carbonell i Cristina Soler Vílchez: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora de les 
autoritzacions de terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar a Canet de Mar, que es 
transcriu en el cos d’aquest acord. 
 
SEGON.- Sotmetre l’aprovació d’aquesta modificació a informació pública i 
audiència als interessats per un termini de 30 dies, a efectes de reclamacions i 
suggeriments, mitjançant la inserció del corresponent edicte en el BOP, el DOGC, el 
Punt Avui, el tauler d’anuncis d’aquesta corporació i el web municipal, transcorregut 
el qual sense haver-se presentat reclamació ni suggeriment, s’entendrà aprovada 
definitivament sense necessitat de nou acord. El termini començarà a comptar a 
partir de l’endemà de la publicació al BOP. 
 
TERCER.- Aprovada definitivament, aquesta modificació es publicarà íntegrament 
en el BOP i entrarà en vigor l’endemà d’aquesta publicació. Així mateix, s’inserirà 
l’anunci en el tauler de la corporació i en el DOGC, on s’anunciarà la referència al 
BOP en el qual s’hagués publicat íntegrament el text. 
 
QUART.- Comunicar aquest acord a l’Administració de l’Estat i a la de la comunitat 
autònoma. 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient, explica que 
aquesta modificació consisteix en un refós de tot allò que s’ha anat acumulant 
durant aquests últims cinc anys, normativa, queixes, etcètera. L’objectiu de tot 
plegat és aclarir i simplificar conceptes i reestructurar la part de l’articulat 
reiteratiu, ja que hi havia molts conceptes que s’anaven repetint al llarg de 
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l’Ordenança; s’han actualitzat les referències normatives; s’han redefinit les 
condicions d’ocupació de les terrasses i vetlladors, de manera que es millora l'espai 
públic per a la convivència de la ciutadania, es promou un poble accessible i inclusiu 
i es preserva la seguretat i la integritat dels béns públics i privats afectats, amb 
especial atenció a l’important patrimoni arquitectònic que es troba repartit per tot el 
municipi; s’han modificat els perímetres d’ocupació de les terrasses en aquells 
punts del municipi, com ara la riera Sant Domènec, que és un bé amb protecció 
urbanística ambiental inclòs dins el Catàleg de patrimoni i elements d’interès 
històric i artístic de Canet de Mar, on conflueixen gran quantitat de vianants i 
d’activitats de restauració, i, per últim també s’han introduït noves eines que 
faciliten la sol·licitud d’autorització, el control posterior de les ocupacions 
autoritzades i el coneixement per part de la ciutadania, en general, i dels titulars de 
les activitats, en particular, de quins són els espais objecte d’autorització. 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, pregunta si 
a les terrasses hi ha d’haver una delimitació entre fumadors i no fumadors. També 
demana que pel que fa a la moratòria que hi ha d’alçar les terrasses que es troben 
a la via pública, que s’informi urgentment a tots aquells propietaris que n’estiguin 
afectats, ja que ha parlat amb alguns d’aquests propietaris que estaven una mica 
atabalats, ja que no sabien que avui s’aprovaria aquesta modificació. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que 
s’han fixat en un assumpte que modifica aquesta Ordenança i que pensen que pot 
ser conflictiu i és el fet que les terrasses hauran d’estar separades de les façanes 
dels edificis. A la riera Sant Domènec és una separació de dos metres, però a la 
resta de carrers la separació és d’un metre i mig i això pot provocar que molts 
establiments tinguin realment problemes per complir aquesta normativa. Creu que 
aquest assumpte generarà més conflictes encara del que ja provoca el tema de les 
terrasses. Pregunta si realment aquest aspecte s’ha estudiat correctament i què es 
farà quan es produeixin conflictes per aquest assumpte. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, explica 
que el seu grup entén que era una normativa aprovada fa cinc anys i que potser ja 
feia falta una actualització. Aquesta modificació, però, els planteja alguns dubtes. 
Un és el que ja ha preguntat el senyor Romero, que espera que ja el contestaran, i 
d’altres són detalls concrets, com per exemple, que potser no és necessari que els 
establiments tinguin plantes naturals, tot i que suposa que el tècnic ha valorat que 
havia de ser així. Ara bé, hi ha un aspecte que no han sabut trobar en aquesta 
Ordenança. És una Ordenança que sembla una carta als reis, hi ha un munt 
d’obligacions per als restauradors, cosa amb la qual ja estan d’acord, però no parla 
d’aquelles sancions o mesures que pot prendre l’Ajuntament quan aquestes 
obligacions no es compleixen. Si el fet que es compleixin aquestes obligacions 
depèn de les inspeccions que hagi de fer un tècnic municipal o la Policia Local, 
consideren que és totalment inviable. A més a més, també pensen que és totalment 
inviable l’aplicació perquè, després de fer tota aquesta nova redacció de 
l’Ordenança, l’article 13, criteris especials, de la mateixa Ordenança estableix que 
“l’Ajuntament es reserva la facultat de fer la distribució que cregui oportuna en els 
espais públics, atenent a les necessitats dels veïns, usuaris i titulars dels locals.” 
Per tant, s’elabora una ordenança per regular uns aspectes concrets però, si al 
final, el tècnic, l’alcaldessa o la Policia Local determina una altra cosa, és igual el 
que determina l’Ordenança, l’Ajuntament farà la distribució, repeteix, oportuna dels 
espais públics, atenent a les necessitats dels veïns, si es queixen, als usuaris, que 
potser volen que els establiments tanquin més aviat o més tard, i els titulars dels 
locals que, evidentment, és de qui depèn el negoci i, per tant, no poden estirar tant 
com voldrien. És a dir, s’està aprovant una Ordenança que al final no es complirà i 
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que l’Ajuntament decidirà el seu compliment, discrecionalment. 
 
El senyor Masvidal comenta que intentarà contestar totes les preguntes. En primer 
lloc, pel que fa a les terrasses i les zones per a no fumadors. Explica que les 
terrasses són un espai a l’aire lliure i pel que fa a les terrasses tancades, fins ara, 
s’establia que les terrasses havien d’estar tancades per tres costats i ara s’estableix 
que han d’estar tancades per dos, com a mínim. Aquesta és una de les 
modificacions. Ara bé, la Llei antitabac és la que regula aquest aspecte i, per tant, 
si estan tancades per tres costats, s’han d’atendre al que estableix aquesta Llei, 
que no és municipal. Pel que fa a la informació que demana el senyor Jiménez que 
s’enviï als restauradors, explica que hi ha una carta preparada i a punt per ser 
enviada, però no es podia enviar abans de tractar aquest assumpte pel Ple. El 
senyor Masvidal continua la seva intervenció fent referència a l’article 6 d’aquesta 
Ordenança per contestar la pregunta del senyor Romero i que diu el següent: 
 
“6. De manera excepcional, per raons de dinamització de determinats entorns 
urbans degudament motivades, es podrà autoritzar la instal·lació en llocs propers a 
l’establiment. En el cas de places o passeigs centrals, l’autorització permetrà 
l’ocupació del tram de sòl situat davant del propi establiment. Excepcionalment pot 
autoritzar-se una ocupació longitudinal major quan l’esmentada ocupació sigui 
compatible amb els usos existents.”  
 
El senyor Marín comenta que s’està deixant l’últim paràgraf d’aquest article. 
 
El senyor Masvidal demana que el deixin acabar i llegeix: 
 
“En tot cas, sempre es respectarà la zona lliure pel pas de vianants de com a mínim 
1,5 metres.” 
 
Així, doncs, continua el senyor Masvidal, aquest paràgraf estableix que 
excepcionalment es podrà instal·lar a prop de la façana, però sempre hi haurà 
d’haver un pas de com a mínim 1,5 metres per als vianants. Si la terrassa està 
enganxada a la façana, aquest pas ha d’estar a l’altre costat, però hi ha de ser. 
Això passa, per exemple, a la plaça 11 de Setembre. Com que el senyor Romero ho 
va preguntar el dia de la Comissió Assessora, s’ho va repassar per veure si aquest 
aspecte s’havia tingut en compte i així ha estat, amb aquest article. 
 
El senyor Romero comenta que amb aquesta explicació el senyor Masvidal està 
dient que han fet una Ordenança mitjançant la qual es pot fer el que es vulgui i de 
la manera que l’Ajuntament vulgui i això no és una Ordenança.  
 
El senyor Masvidal explica que fa cinc anys aquest paràgraf era exactament igual a 
com és ara, amb l’única diferència de l’últim paràgraf, que és el que el senyor Marín 
li ha dit que es deixava de llegir. Aquesta Ordenança és la que va aprovar el senyor 
Romero, el senyor Marín i ell mateix, perquè en aquell moment també era al 
govern. Repeteix que l’única diferència d’aquest article és aquest últim paràgraf. 
 
El senyor Romero explica que amb això el govern ha fet una Ordenança per rentar-
se les mans i per solucionar un problema que hi ha a la riera Sant Domènec. No 
entén que es modifiqui una Ordenança sense que se solucionin els problemes. 
 
El senyor Masvidal comenta que si el senyor Romero hi està interessat, li passarà 
totes les modificacions que s’hi han fet, no només les que fan referència a la riera 
Sant Domènec. 
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El senyor Marín explica que fa cinc anys es va aprovar una Ordenança semblant a 
aquesta, amb unes modificacions respecte a l’anterior, igual que s’ha fet ara, amb 
un projecte, que es va escapçar per part de la Policia Local perquè hi pogués haver 
un seguiment del compliment d’aquesta Ordenança, seguiment que ara tampoc es 
donarà. I ja que el senyor Masvidal ha fet referència a l’aprovació d’aquesta 
Ordenança de fa cinc anys i que el senyor Masvidal també hi va votar a favor, avui 
sobta que el PSC i ERC que aleshores hi van votar en contra, avui hi votin a favor. 
 
El senyor Masvidal demana poder tornar a intervenir perquè s’ha oblidat d’un 
aspecte i és precisament el control del compliment d’aquesta Ordenança. El canvi 
de lloc de treball de la persona de la qual s’ha parlat anteriorment, va lligat a 
aquest seguiment, ja que col·laborarà amb l’Àrea de Medi Ambient per controlar 
que les terrasses compleixin la normativa referent a les terrasses i a les activitats 
econòmiques en general. 
 
La senyora alcaldessa explica que el seu grup municipal va votar a favor de 
l’Ordenança fa cinc anys. Amb el temps es veurà si les prediccions que ha fet el 
senyor Romero es fan realitat o no. 
 
10.- APROVACIO XIFRES DE POBLACIÓ CORRESPONENT A LA REVISIÓ 
ANUAL DEL PADRÓ D’HABITANTS DE CANET DE MAR A 01/01/2016 
 
Vist l’ofici rebut en data 24 de novembre de 2016, en el qual l’Institut Nacional 
d’Estadística (INE) manifesta la seva proposta de xifra de població a 01/01/2016, 
una vegada finalitzat el procediment per a l’obtenció de la proposta de xifres oficials 
de població previst a la Resolució de 25 d’octubre de 2005, per al municipi de Canet 
de Mar és de 14.284 habitants.  
 
Atès el que preveu l’apartat X. Comunicació als Ajuntaments de la proposta de 
població que s’elevarà al Govern de la Resolució de 25 d’octubre de 2005, de la 
Presidenta de l’Institut Nacional d’Estadística i del Director General de Cooperació 
sobre la revisió del Padró Municipal i el procediment d’obtenció de la proposta de 
xifres oficials de població. 
 
Vist el que es disposa a l’apartat IX de la Resolució esmentada en relació amb la 
resolució de les discrepàncies existents sobres les xifres de població fixades per 
l’INE i per aquest Ajuntament havent-se tramitat les corresponents al·legacions 
perquè s’ha donat compliment al que s’indica a la Resolució de 23 de novembre de 
2005, del President de l’INE sobre el nou procediment d’obtenció de xifres oficials 
de població que ha estat lliurat per la Diputació, en nom nostre, al INE en temps i 
forma.  
 
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 
a la incorporació d’aquesta proposta a l’ordre del dia del Ple. 
 
Vist l’expedient de referència, s’acorda per unanimitat dels setze membres presents 
dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal:  
 
PRIMER.- Aprovar les xifres resultants de la Revisió i Resum Numèric General del 
Padró Municipal d’Habitants a 01 de gener de 2016, lliurada per la Diputació de 
Barcelona i que s’extracta a continuació:  
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Xifres finals:  Ajuntament:    I.N.E. 
 
Homes......................   6.940    6.940 
 
Dones........................   7.344    7.344 
 
TOTAL........................  14.284    14.284 
 
 
SEGON.- Que s’exposi al públic durant el termini de quinze dies i un cop 
transcorreguts amb reclamacions o sense que es trameti a la Delegació Provincial 
d’Estadística per al seu examen i ulterior aprovació.  
 
TERCER.- Ratificar la gestió de la Diputació de Barcelona pel que fa als tràmits 
amb l’Institut Nacional d’Estadística, en virtut del conveni de delegació de 
competències en matèria del Padró Municipal d’Habitants.  
 
QUART.- Donar trasllat del present acord a l’INE i al Departament d’Estadística de 
la Diputació de Barcelona.  
 
La senyora alcaldessa explica que aquest és un tràmit burocràtic anual que tots els 
regidors coneixen. 
 
11.- DESAFECTACIÓ TERRENY RONDA SANT ELM I AVINGUDA CASTELLMAR 
I DECLARACIÓ COM A PARCEL.LA SOBRERA 
 
Atès que mitjançant Provisió d'Alcaldia de data 10 de març de 2017, es va iniciar 
expedient per procedir a la desafectació de les parcel·les descrites anteriorment, 
propietat d'aquest Ajuntament i qualificades com a bé de domini públic, i la seva 
posterior declaració com a parcel·les sobrants, les quals es descriuen a continuació: 

 
Terreny A de 190,15 m2 de superfície, amb forma sensiblement triangular, 
limita: pel sud-oest amb el lateral de la ronda Sant Elm que puja cap a 
l’Avinguda Castellmar amb una longitud d’uns 70 m lineals; pel nord-est, en 
part, amb el solar on hi ha ubicat l’Hotel Carlos, ocupant tot el llarg de la 
façana del referit solar, i, en part, amb el terreny B; i, per sud en línia recta 
d’uns 3 m de longitud amb la via pública en la zona de l’Avinguda 
Castellmar. 

 
Terreny B de 333,92 m2 de superfície, amb forma sensiblement 
rectangular, limita: pel nord amb els patis dels habitatges plurifamiliars 
corresponents al carrer Cadillac núm. 10; per l’est amb l’Avinguda 
Castellmar; pel sud, amb la via pública en línia recta d’uns 3 m; i, per l’oest, 
amb la el solar on hi ha ubicat l’Hotel Carlos, al llarg de tota la façana 
d’aquest solar cap a l’Avinguda Castellmar. 
 

Vist l’informe emès per la Secretària acctal., Cristina Cabruja i Sagré en data 10 de 
març de 2017, en relació amb el procediment i la legislació aplicable en relació amb 
aquest assumpte, el qual es transcriu a continuació: 

 
“D'acord amb l'ordenat per l'Alcaldia mitjançant Provisió de data 10 de març de 
2017, i en compliment de l'establert en l'article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 
18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'administració 
local amb habilitació de caràcter nacional emeto el següent,  
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INFORME: 
 

PRIMER. D'acord amb l'article 12 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de 
Catalunya aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre, són parcel·les sobrants les 
porcions de terreny propietat de les entitats locals que, per la seva reduïda extensió, 
forma irregular o emplaçament, no són susceptibles d'ús adequat. 

 
Per declarar un terreny parcel·la sobrant es requerirà expedient de qualificació 
jurídica, en la forma que preveu l'article 20 del mateix Reglament 336/1988 de 17 
d'octubre. Aquest expedient no és necessari quan l'alteració deriva expressa o 
implícitament de l'aprovació de plans d'ordenació urbana o projectes d'obres o 
serveis. 

 
En particular, i en tractar-se d'un bé de domini públic, l'alteració de la qualificació 
jurídica del bé suposarà la seva desafectació, passant el mateix de bé de domini 
públic a bé de caràcter patrimonial. 

 
SEGON. La legislació aplicable és la següent: 

 
— Els articles 11, 12, 20 i 21 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de 
Catalunya aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre. 
— Els articles 52.l), 114.3.m) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
— Els articles 22.2.l), 47.2.n) i 81 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local. 
—El Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de 
Béns de les Entitats Locals, de forma supletòria com estableix l'article 19 del 
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya aprovat per Decret 
336/1988, de 17 d'octubre. 

 
TERCER. La competència per procedir a l'alteració de la qualificació jurídica d'un bé 
correspon al Ple de la Corporació, requereix el vot favorable de la majoria absoluta 
del nombre legal de membres de la corporació d'acord amb els articles 52.l) i 
114.3.m) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i els articles 22.2.l) i 47.2.n) de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

 
QUART. Segons l'article 20.3 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de 
Catalunya aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre, en el cas que hi hagi 
persones naturals o jurídiques titulars de drets o interessos legítims, personals i 
directes, que puguin resultar afectades, s'han de considerar interessades en el 
procediment, i poden comparèixer en l'expedient.  

 
L'ens local les pot requerir perquè compareguin si coneixen alguna en aquestes 
circumstàncies. 

 
CINQUÈ. S'entendran efectuades automàticament l'afectació dels béns en els 
següents casos: 

a) Per aprovació definitiva dels plans d'ordenació urbana i dels projectes d'obres i 
serveis. 
b) Per l'adscripció de béns patrimonials durant més de 25 anys a un ús o servei 
públic. 

 
S'entendrà, a més, produïda l'afectació de béns a un ús o servei públic comunal, 
sense necessitat d'acte formal: 

 
a) Quan l'ens local adquireixi per usucapió, d'acord amb el Dret Civil català, el 
domino d'una cosa que havia estat destinada a un ús o servei públic o comunal. 

 
b) Quan els béns s'adquireixen per expropiació forçosa, en aquest cas s'entenen 
com a afectats a l'ús o al servei determinant de la declaració d'utilitat pública o 
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d'interès social. 
 

c) Quan els béns s'adquireixen lliurement, o per cessió obligatòria per ser 
destinats a l'ús públic o a la presentació d'un servei públic.] 

 
SISÈ. El procediment per alterar la qualificació jurídica del bé i procedir a la seva 
declaració com a parcel·la sobrant és el següent: 

 
A. L'alteració expressa de la qualificació jurídica dels béns de domini públic requereix 
expedient en el qual s'acrediti l'oportunitat i legalitat, en aquest sentit, els Serveis 
Tècnics municipals emetran un informe sobre la situació física i jurídica de la 
parcel·la. 

 
B. Se sol·licitarà certificat del Secretari de la Corporació sobre l'anotació del bé 
immoble en l'Inventari de Béns de l'Ajuntament, com bé de domini públic. 

 
C. La desafectació del bé i la seva declaració com a parcel·la sobrant s'aprovarà 
inicialment pel Ple de la Corporació amb el vot favorable de la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la mateixa, sotmetent-se l'expedient al tràmit 
d'informació pública per termini de quinze dies mitjançant anunci publicat en el 
Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament. L'expedient, 
durant aquest període, quedarà a la disposició de qualsevol interessat que desitgi 
examinar-ho i es podran presentar les al·legacions que s'estimin oportunes. 

 
D. Informades pels Serveis Tècnics les al·legacions presentades, el Ple aprovarà 
definitivament, amb el vot favorable de la majoria del nombre legal de membres, la 
desafectació de la parcel·la i la seva declaració com a parcel·la sobrant. 

 
I. Aprovada la desafectació de les parcel·les i la seva declaració com a parcel·les 
sobrants, s'hauran de fer les anotacions oportunes en l'Inventari Municipal de Béns i 
haurà de ser comunicada al Registre de la Propietat, perquè quedi constància 
registral del canvi en la inscripció de la finca”. 

 
Vist l’informe emès amb data 10 de març de 2017, per l’Arquitecta Municipal, Alba 
Farré Nàcher, sobre la situació física i jurídica del bé, el qual es transcriu 
literalment: 
 

“En compliment de la Provisió d'Alcaldia de data 10 de març de 2017, en relació amb 
l'expedient de desafectació de les parcel·les, propietat d'aquest Ajuntament i 
qualificades com a béns de domini públic, situades a la Ronda Sant Elm, 2-4, 
cantonada amb l’Avinguda Castellmar d'aquesta localitat, i la seva posterior declaració 
com a parcel·les sobrants, Alba Farré Nàcher, arquitecta municipal, emeto el següent: 
 

INFORME 
 
PRIMER. La descripció completa dels béns immobles, és la següent: 
 
TERRENY A: 
 
a) Situació geogràfica: Ronda Sant Elm, 2-4. 
b) Superfície: 190,15 m2. 
c) Limita: pel sud-oest amb el lateral de la ronda Sant Elm que puja cap a l’Avinguda 

Castellmar amb una longitud d’uns 70 m lineals; pel nord-est, en part, amb el 
solar on hi ha ubicat l’Hotel Carlos, ocupant tot el llarg de la façana del referit 
solar, i, en part, amb el terreny B; i, per sud en línia recta d’uns 3 m de longitud 
amb la via pública en la zona de l’Avinguda Castellmar. Existeix una edificació 
semisoterrada de 146,58 m2 que consta d’un espai magatzem i de galeria de 
serveis construït l’any 1985. 

d) Titularitat: Ajuntament de Canet de Mar. 
e) Càrregues o gravàmens: sense càrregues. 
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f) Classificació i qualificació: Sòl urbà. Zona de blocs aïllats (clau 3). Subzona 3a(1) 
Hotel Carlos. 

g) Usos permesos: residencial, hoteler i comercial. 
h) Destinació del bé: vial. 

 
TERRENY B: 
 
a) Situació geogràfica: Avinguda Castellmar, cantonada amb Ronda Sant Elm. 
b) Superfície: 333,92 m2. 
c) Limita: pel nord amb els patis dels habitatges plurifamiliars corresponents al 

carrer Cadillac núm. 10; per l’est amb l’Avinguda Castellmar; pel sud, amb la via 
pública en línia recta d’uns 3 m; i, per l’oest, amb la el solar on hi ha ubicat l’Hotel 
Carlos, al llarg de tota la façana d’aquest solar cap a l’Avinguda Castellmar. 

d) Titularitat: Ajuntament de Canet de Mar. 
e) Càrregues o gravàmens: sense càrregues. 
f) Classificació i qualificació: Sòl urbà. Zona de blocs aïllats (clau 3). Subzona 3a(1) 

Hotel Carlos.. 
g) Usos permesos: residencial, hoteler i comercial. 
h) Destinació del ben: vial. 

 
SEGON. S'ha analitzat la documentació gràfica dels béns immobles objecte de 
l'alteració de la qualificació jurídica: 
 

- Cartografia topogràfica 1:1000 de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
(ICGC) característiques principals: corbes de nivell cada 1m; precisió de 20 cm 
en planimetria i 25cm en altimetria. Edició 2010-06 (vol 2009-05). 
 

- Ortofotos de l’ICGC 1:1000 v1.0. Grandaria de píxel 25cm, 50cm i 2,5m. Edició 
2016-04 (vol 2015-05). 
 

- Text refós de la part gràfica de les Normes Subsidiàries de Planejament de Canet 
de Mar (gener 2010) 

 
TERCER. Les parcel·les descrites tenen la qualificació de béns de domini públic com a 
sobrants de via pública. Es considera que en l'actualitat els citats immobles no tenen 
cap utilitat ni ús públic algun. 

 
QUART. A més, per la seva reduïda extensió, forma irregular i emplaçament, tampoc 
resulta susceptible d'ús adequat ni d'edificació en parcel·la independent (la seva 
superfície és inferior a la parcel·la mínima edificable). 

 
Per tot l'exposat i arran de les característiques dels béns, s'estima oportuna la 
desafectació de les parcel·les, passant de ser béns de domini públic a ser considerats 
com béns de caràcter patrimonial, així com la seva posterior declaració com a 
parcel·les sobrants”. 

 
Vist el certificat de Secretaria sobre l'anotació del bé en l'Inventari de Béns 
d'aquest Ajuntament, com a bé de domini públic. 
 
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 
a la incorporació d’aquesta proposta a l’ordre del dia del Ple. 
 
Vist el que disposen els articles 12 i 20 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, en 
virtut dels articles 52.l) i 114.3.m) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, així com els 
articles 22.2.l) i 47.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, s’acorda per unanimitat dels setze membres presents dels disset que 
integren el nombre de dret del Ple municipal: 
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PRIMER.- Aprovar inicialment la desafectació de la parcel·les propietat d'aquest 
Ajuntament, que es descriuen a continuació, per canviar la seva qualificació de be 
de domini públic a bé patrimonial:  
 

Terreny A de 190,15 m2 de superfície, amb forma sensiblement triangular, 
limita: pel sud-oest amb el lateral de la ronda Sant Elm que puja cap a 
l’Avinguda Castellmar amb una longitud d’uns 70 m lineals; pel nord-est, en 
part, amb el solar on hi ha ubicat l’Hotel Carlos, ocupant tot el llarg de la 
façana del referit solar, i, en part, amb el terreny B; i, per sud en línia recta 
d’uns 3 m de longitud amb la via pública en la zona de l’Avinguda 
Castellmar. 

 
Terreny B de 333,92 m2 de superfície, amb forma sensiblement 
rectangular, limita: pel nord amb els patis dels habitatges plurifamiliars 
corresponents al carrer Cadillac núm. 10; per l’est amb l’Avinguda 
Castellmar; pel sud, amb la via pública en línia recta d’uns 3 m; i, per l’oest, 
amb la el solar on hi ha ubicat l’Hotel Carlos, al llarg de tota la façana 
d’aquest solar cap a l’Avinguda Castellmar. 
 

SEGON.- Sotmetre aquest acord a informació pública per termini de vint dies 
mitjançant la publicació d'anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, perquè durant aquest període es presentin 
les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels 
interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament del web municipal. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Ensenyament, explica 
que aquest és un assumpte en el qual fa força temps que s’hi està treballant i que 
va relacionat amb una sentència de fa aproximadament un any i mig sobre un 
acord de Ple de l’any 1985, de fa 32 anys. A causa d’aquesta sentència judicial, 
l’Ajuntament està obligat a tornar a recuperar aquest terreny i, posteriorment, fer 
l’alienació d’aquesta parcel·la sobrera. Així, doncs, avui, a partir dels informes que 
s’han elaborat des de la Diputació, del cost i la cessió del terreny, a partir dels 
estudis de l’arquitecta municipal i el seguiment per part de la Secretaria, es fa el 
primer pas d’aquest expedient de desafectació d’aquest terreny per poder aprovar 
en el proper Ple la parcel·la sobrera. Un cop fet això, s’haurà d’obrir un segon 
expedient d’alienació d’aquesta parcel·la, de manera que es podrà posar a la venda, 
mitjançant concurs públic, entre els dos propietaris de les parcel·les contigües a 
aquesta. Després d’aquest pas, n’hi haurà un tercer que serà establir la 
responsabilitat patrimonial respecte a com s’indemnitzarà l’altra part, la qual cosa 
també forma part de la sentència judicial que ha engegat tots aquests expedients. 
 
12.- PROPOSTES PER VIA D’URGÈNCIA 
 
No se’n presenten. 
 
13.- MOCIÓ PER RECLAMAR EL CANVI DE ZONA TARIFÀRIA DE TRANSPORT 
PÚBLIC DE MATARÓ 
 
Per l’estació de Mataró, ciutat precursora del primer ferrocarril de la península, 
passen uns 20.000 viatgers de mitjana cada dia. 
 
Però Mataró, com Granollers, Terrassa i Martorell, formem part de les ciutats de la 
segona corona metropolitana que pertanyem a la zona 3 de tarifació del transport 
públic. 
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Aquesta situació ens comporta pagar entre un 33% i un 40% més pels títols de 
transports que els nostres veïns de la zona tarifària 2 (en el nostre cas, respecte de 
Cabrera de Mar). 
 
No deixa de ser un altre peatge que els ciutadans de Mataró hem de pagar per no 
ser tractes a tots els efectes com a ciutat metropolitana. 
 
Aquests dies, l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha anunciat que el títol de 
transport T-Mobilitat ajorna dos anys la seva implantació i, per tant, les actuals 
zones tarifàries que havien de finalitzar enguany, estaran vigents com a mínim fins 
a inicis de 2019. 
 
El Pacte per la Mobilitat signat el juliol de 2016 per totes les forces polítiques del 
consistori incideix en la necessitat de fomentar el transport públic i la mobilitat 
sostenible. Sense dubte, una millor tarifació dels títols de transport integrat 
afavoririen aquests objectius del Pacte. 
 
La Junta de Portaveus del passat 25 de novembre va aprovar per unanimitat la 
Declaració Institucional per aconseguir la implantació de mesures en 
infraestructures que garanteixin una adequada mobilitat entre els diferents 
municipis de la comarca del Maresme, recolzant la Declaració del Maresme, 
declaració que entre altres mesures reclama la millora de la capacitat i prestacions 
de l’actual línia de Rodalies R1. 
 
Per altra banda, les primeres dades del projecte estratègic Mataró 2022 destaquen 
la reactivació econòmica com un dels reptes de la nostra ciutat. Fer més competitiu 
el transport públic interurbà pot contribuir molt positivament a la reactivació 
econòmica. En el mateix sentit, cal insistir en la reivindicació de la recuperació de la 
connexió directa de la comarca del Maresme amb l’aeroport del Part; acció clau de 
suport al sector econòmic del turisme. 
 
Per tot això, s’acorda per unanimitat dels setze membres presents dels disset que 
integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Reclamem a l’Autoritat de Transport Metropolità i al Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat la revisió de les zones tarifàries per tal que 
Mataró s’inclogui dins de la zona 2 i, per extensió, que Canet de Mar s’inclogui dins 
la zona 3. 
 
SEGON.- Reiterem la reivindicació de Mataró i del Maresme de recuperar la 
connexió directa amb l’aeroport del Prat. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà 
(AMTU), als ajuntaments de les ciutat de l’àmbit metropolità incloses a la zona 
tarifària 3, als ajuntaments del Maresme i de la Selva amb estació de rodalies, al 
Consell Comarcal del Maresme i al Consell Econòmic i Social. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde de Participació Ciutadana, Igualtat 
i Noves Tecnologies, explica que aquesta moció va arribar des de l’Ajuntament de 
Mataró, ja que per aquesta ciutat passen 20.000 viatgers cada dia de mitjana i és 
una de les ciutats precursores del ferrocarril. Mataró és una ciutat com Granollers, 
Terrassa i Martorell, que formen part de la segona corona metropolitana de 
Barcelona, però Mataró pertany a la zona tres i això fa que augmenti entre un 33 i 
un 40% el preu dels títols dels transports públics, respecte a les ciutats que es 
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troben en la zona dos. A més a més, se’ls ha comunicat que la nova tarificació dels 
transports s’ha ajornat dos anys i el pacte de mobilitat signat l’any 2016 incideix en 
la necessitat de fomentar el transport públic i la mobilitat sostenible; sens dubte 
una millor tarificació faria que s’assolissin els objectius del pacte de mobilitat. Per 
tot això i perquè aquest equip de govern vol fer una aposta ferma i decidida per tal 
de contribuir a la mobilitat sostenible i a la reactivació econòmica proposen 
l’aprovació d’aquesta moció. 
 
14.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, CANETENCS 
INDEPENDENTS, SOM CANET I EL PSC AMB RELACIÓ A L’ELABORACIÓ DE 
CENS DE CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS A LA DEMARCACIÓ DE 
BARCELONA I DE SUPORT A ESTUDIS DE VIABILITAT DE PRESTACIÓ 
PÚBLICA 
 
La legislació de règim local inclou els cementiris i serveis funeraris en la llista de 
sectors que han de ser objecte de la competència municipal. 
 
El cementiri és un servei mínim obligatori a tots els municipis. 
 
Les competències municipals difereixen segons parlem de cementiris o serveis 
funeraris. Amb tot, en tractar-se d’un servei mínim obligatori, el cementiri té la 
condició de servei públic i són els ajuntaments els responsables de garantir la seva 
existència i de regular-ne l’ús. 
 
Sobre els cementiris privats, els ajuntaments exerciran les competències 
urbanístiques i de sanitat pertinents. 
 
Els serveis funeraris no constitueixen formalment un servei públic però la legislació 
sectorial defineix els serveis funeraris com un servei essencial d’interès general, 
l’establiment i la prestació dels quals ha de ser autoritzat pels ajuntaments que, 
d’acord amb les seves ordenances, podran regular requisits i característiques. 
 
A més, la llei atribueix als ajuntaments la responsabilitat de garantir la prestació de 
serveis funeraris a les persones que no disposin de recursos econòmics per sufragar 
el seu cost. 
 
La mort, com la majoria dels aspectes de la vida dins la societat capitalista, s’ha 
convertit en un producte, i per tant en una forma de fer diners. A diferència 
d’altres, però, la mort és universal, ens afecta a totes, i per tant la seva 
mercantilització és especialment greu. Tot i aquesta universalitat les normatives 
espanyola i europea han obligat a liberalitzar-ne la gestió. Per tant, ens trobem 
amb un fet inevitable, sovint imprevisible i que afecta a tothom, que s’ha deixat en 
mans de les empreses privades que operen amb l’únic criteri de la maximització de 
beneficis. 
 
Davant del benefici com a únic objectiu hi ha ajuntaments com Terrassa, que 
mantenen el concepte de servei funerari públic, un servei que sempre s’havia 
gestionat des dels ajuntaments i que garanteix un accés realment universal a 
aquesta necessitat vital bàsica. Per recuperar aquest servei, cal trobar mecanismes 
que permetin tornar a fer públic el que s’ha anat privatitzant durant aquests anys, i 
això passa per la internalització o la mancomunació dels serveis funeraris entre 
diversos municipis i consells comarcals. 
 
Amb el retorn del servei públic, es poden acomplir dos objectius igualment 
importants. En primer lloc, s’aconseguiria una important rebaixa de preu en la 



Ref: S/iu 

80 
 

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: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

majoria de municipis, ja que en molts casos les empreses aprofiten la seva posició 
dominant (en molts casos es tracta de monopolis de fet) per imposar uns preus 
absolutament inflats i que no tenen cap relació amb els costos que genera el servei. 
En segon lloc, es recuperaria la gestió democràtica d’un servei essencial i 
absolutament universal, de manera que la mort deixaria de ser un negoci per tornar 
a ser, simplement, l’etapa final de la vida humana. Això té diverses implicacions, 
des de la possibilitat d’aplicar tarifació social als enterraments fins a la promoció 
dels enterraments laics. 
 
En definitiva, cal que els ajuntaments de la demarcació que ho desitgin puguin 
prendre una postura activa en la lluita per la recuperació dels serveis funeraris 
públics. 
 
La voluntat política d’internalitzar els serveis funeraris és perfectament compatible 
amb la legislació actual que permet a l’administració pública prestar el servei. Així, 
la Llei catalana, Llei 2/1997, de 3 d’abril, de serveis funeraris, diu molt clarament a 
l‘article 1 que es tracta d’un Servei essencial d’interès general, però alhora deixa 
clar que ha de ser ofert en règim de lliure concurrència: 
 
“1. Els serveis funeraris tenen la condició de servei essencial d’interès general, el 
qual pot ésser prestat per l’Administració, per empreses públiques o per empreses 
privades, en règim de concurrència en tots els casos.” 
 
No hi ha dubte que un ajuntament, de manera individual o mancomunada, pot 
prestar els serveis funeraris. Ara bé, ho ha de fer amb criteris de lliure 
concurrència, i no pot donar privilegis a cap empresa, ja sigui privada o pública. 
 
Tot aquest argumentari encaixa perfectament amb els diferents moviments que 
s’estan produint en alguns ajuntaments i dins l’Autoritat Catalana de la 
Competència, que va publicar aquest estiu l’estudi L’ús del tanatori i els seus 
efectes sobre la competència en els serveis funeraris i la Guia per a l’adequació de 
les ordenances i reglaments municipals sobre serveis funeraris en termes de 
competència. Aquesta documentació posa en relleu les diferents pràctiques 
monopolístiques que generen uns preus molt elevats en la prestació dels serveis 
funeraris i com els tanatoris són utilitzats per les empreses prestadores del servei 
com un instrument per captar clients, evitar la competència dels altres operadors 
de la seva àrea geogràfica d’influència i mantenir uns preus molt elevats del servei 
ja que, per norma general, tothom vol enterrar el seu familiar al municipi on ha 
viscut. 
 
No obstant això, no considerem que liberalitzar el servei millorant la competència 
entre empreses privades sigui la solució definitiva al problema. Sí que és cert que, 
en alguns casos com els de Salt o Girona, s’ha pogut reduir el preu dels 
enterraments, perquè la necessitat de l’empresa privada d’obtenir benefici 
industrial fa que una empresa pública ben dimensionada i gestionada pugui oferir 
en la majoria de casos un servei a un menor cost. A més a més, la internalització 
del servei permet mantenir un control directe sobre aquest garantint en tot 
moment un accés en règim d’igualtat per tothom i a l’hora garantir-ne la seva 
gestió democràtica. 
 
Atès que la funció essencial de la Diputació de Barcelona és donar suport als 
municipis i oferir respostes a les seves necessitats. 
 
Atesa la condició del cementiri com a servei mínim obligatori a tots els municipis. 
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Atesa la necessitat de coneixement de cementiris i serveis funeraris a la demarcació 
de Barcelona. 
 
Atesa la voluntat política explícita del Ple de la Diputació de donar suport tècnic, 
jurídic i econòmic als ajuntaments que es plantegin processos d’internalització de 
serveis i així ho sol·licitin. 
 
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, M. Àngels Isart Falceto, M. Assumpta 
Revoltós Vaquer, Quirze Planet Rovira i Marc Jiménez Torres, tres vots en contra 
dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Àngel López Solà i Esther Agulló Renau, i 
dues abstencions dels regidors Toni Romero Carbonell i Cristina Soler Vílchez: 
 
PRIMER.- Instar la Diputació de Barcelona a elaborar un cens de cementiris i 
serveis funeraris a la demarcació de Barcelona, mitjançant l’instrument dels cercles 
de comparació intermunicipal. 
 
Aquest cens inclourà el cost d’enterrament estàndard a cada municipi. 
 
SEGON.- Instar la Diputació de Barcelona a donar cobertura tècnica, jurídica i 
econòmica a tots aquells ajuntaments, consorcis públics supramunicipals i consells 
comarcals que vulguin endegar processos d’internalització de cementiris o serveis 
funeraris i que així ho sol·licitin. Aquesta cobertura inclourà l’estudi de la viabilitat 
econòmica i jurídica de creació d’empreses públiques supramunicipals quan 
s’escaigui. 
 
TERCER.- Traslladar aquest acords als consells comarcals i a les entitats 
municipalistes. 
 
El senyor Quirze Planet Rovira, regidor delegat d’Obres i Serveis, llegeix la moció. 
 
La senyora alcaldessa explica que aquesta moció és presentada pels grups 
municipals que formen l’equip de govern i demana si algú més s’hi vol sumar. Cap 
grup de l’oposició es manifesta i per tant, aquesta moció és presentada pels grups 
municipals d’ERC, Canetencs Independents, Som Canet i PSC. 
 
15.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, CANETENCS INDEPENDENTS 
I SOM CANET LA CUP I EL PDeCAT D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL 
REFERÈNDUM  
 
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El 
passat mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en 
el Pacte Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per 
Joan Ignasi Elena, Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura 
Gil, Itziar González, Francesc Pané i Carme Porta.  
 
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el 
manifest, els objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest 
expressa el següent:  
 

Manifest Pacte Nacional pel Referèndum  
 
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té 
indubtables arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al 
llarg del temps. Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per 
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innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les 
seves estructures polítiques no el reconeguin així.  
 
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident 
davant del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui 
recull la voluntat d’una gran majoria de la seva població.  
 
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el 
de decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una 
majoria de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant 
un referèndum.  
 
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans 
mitjançant un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la 
determinació cívica, pacífica i democràtica que han expressat les multitudinàries 
mobilitzacions de la societat organitzada a favor del seu dret a decidir.  
 
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret 
constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.  
 
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política 
dels Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha 
de ser entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes 
polítics i no per crear-ne de nous o per agreujar els existents.  
 
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST 
entenem el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que 
permet el debat polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords 
eficaços.  
 
Per tot això :  
 
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats 
polítiques i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i 
les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la 
comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i 
efectiu.  
 
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta 
la voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que 
hi sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.  
 
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure 
expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya 
han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol.  
 
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. 
I ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: 
el coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el 
vot.  
 
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això 
és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions 
entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.  

 
Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 24 de 
novembre de 2016, llur adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius 
que perseguia el mateix.  
 
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de 
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manifestar l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya 
decideixi llur futur, aquest Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la 
ciutadania de Catalunya i als valors expressats en el manifest del Pacte Nacional pel 
Referèndum  
 
Per tot això, el Ple municipal acorda per tretze vots a favor dels regidors Blanca 
Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel Serra Lerga, 
Josep M. Masvidal Serra, Coia Tenas Martínez, M. Àngels Isart Falceto, M. Assumpta 
Revoltós Vaquer, Quirze Planet Rovira, Jesús Marín i Hernàndez, Àngel López Solà, 
Esther Agulló Renau i Marc Jiménez Torres, dos vots en contra dels regidors Toni 
Romero Carbonell i Cristina Soler Vílchez i una abstenció de la Regidora Sílvia 
Tamayo Mata:  
 
PRIMER.- Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.  
 
SEGON.- Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.  
 
TERCER.- Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es 
sumin al Pacte Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest.  
 
QUART.- Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al 
Parlament de Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de 
Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).  
 
La senyora Assumpta Revoltós Vaquer, regidora delegada de Festes i Joventut, 
llegeix la moció. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que 
no han sentit bé l’encapçalament de la moció. Han sentit que s’afegia un grup 
municipal, el PDeCAT, però no han sentit si el PSC també la presenta. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, com a portaveu del grup municipal del PSC, explica 
que el seu grup no se suma a aquesta moció, ni tampoc la presenta. Al moment de 
la votació ja es veurà la seva intenció de vot. 
 
16.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP PER RECLAMAR EL RETORN DEL 
DINER QUE S’HA COBRAT DE MÉS EN L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL 
VALOR DELS TERRENYS, (PLUSVÀLUES)  

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Josep Antoni Romero Carbonell Regidor Portaveu del Grup Municipal del PPC a 
l’Ajuntament de Canet de Mar amb DNI XXXXXXXX, i acollint-se a l’article 
corresponent del ROM presenta la següent Moció per a ser debatuda al proper Ple 
Municipal. 
 
El 16 de febrer de 2017, el Tribunal Constitucional ha resolt la qüestió 
d'inconstitucionalitat nº 1012/2015 promoguda per un jutge del contenciós de 
Guipúscoa sobre els articles 4.1, 4.2 a) i 7.4 de la Norma Foral 16/1989, que regula 
el Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, la 
Plusvàlua Municipal. Tot i que l’alt Tribunal només s’ha pronunciat, de moment, pel 
que fa al recurs interposat contra una liquidació de l’Hisenda Foral Guipuscoana i 
per tant només referida a aquest territori, és previsible que en breu ho faci en 
d’altres casos i que per tant la jurisprudència afecti a tot el territori espanyol. 
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Aquests preceptes, idèntics als recollits en la Llei d'Hisendes Locals i en la nostra 
Ordenança reguladora que regulen aquest gravamen, Impost municipal sobre l' 
increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, han estat declarats 
inconstitucionals i nuls en la mesura que sotmeten a tributació situacions de 
inexistències d'increments de valor. Tot i que desconeixem el nombre de 
liquidacions recaptades per l’Ajuntament de Canet de Mar és de ben segur que a la 
nostra població s’han cobrat indegudament liquidacions de l’INVTU a persones que 
bé voluntària o involuntàriament, via dació en pagament o execució hipotecària, 
havien venut la seva propietat per sota del preu pel qual l’havien adquirit en el seu 
moment i per tant sense generar cap plusvàlua a aquesta transacció, fet impositiu 
que grava aquest impost. 
 
Es fa necessari per tant que el Ple de l'Ajuntament de Canet de Mar arbitri amb 
caràcter urgent mesures que, dins de les competències de les administracions 
locals, aconsegueixin que s'exigeixi el tribut d'acord amb la capacitat econòmica 
real del contribuent. 
 
Arran d’aquesta sentència queda clar que s’ha donat el torn al legislatiu per a que 
modifiqui la regulació d’aquet Impost. I, a través dels mitjans de comunicació el 
propi Ministeri d’Hisenda de l’Estat s’ha manifestat en el sentit que hi haurà una 
reforma legislativa, amb la modificació dels articles que regulen l’Impost que 
tractem en la llei d’Hisendes Locals.  
 
A falta de conèixer el pronunciament del TC respecte de la qüestió plantejada pel 
Jutjat del Contenciós-administratiu núm. 22 de Madrid, en relació amb els articles 
107 i 110.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, amb la 
mateixa fonamentació que ho va fer en el seu moment el Jutjat de Donòstia 
respecte de la norma Foral. 
 
Per tant, caldrà esperar la citada reforma legislativa per modificar l’ordenança fiscal 
reguladora de l’Impost. L’Ordenança que regula aquest Impost preveu el règim de 
declaració fiscal i per tant tampoc cal modificar-la en aquest sentit. 
 
Tanmateix, a la vista de l’Informe del Servei d’Ingressos i especialment després 
d’aquesta Sentència, s’adoptaran mesures per a les liquidacions de l’Impost que 
s’emetin a partir d’ara, o aquelles que estiguin en via de recurs, a través de la 
possibilitat d’obrir un període de prova per determinar aquelles transmissions en les 
quals no s’ha produït un increment de valor del sòl en el període impositiu, i donar 
de baixa la liquidació, en el seu cas. 
 
Per tot el que s’ha exposat, el Ple municipal rebutja aquesta moció per onze vots en 
contra 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, M. Assumpta Revoltós Vaquer, Quirze 
Planet Rovira i Marc Jiménez Torres i cinc vots a favor dels regidors Jesús Marín i 
Hernàndez, Àngel López Solà, Esther Agulló Renau, Toni Romero Carbonell i 
Cristina Soler Vílchez: 
 
PRIMER.- Que, mentre no hi hagi una reforma legislativa de l’Impost, i a partir de 
la data del present acord, l’Ajuntament de Canet de Mar no emetrà liquidacions de 
plusvàlua (Impost Sobre l’Increment de valor de Terrenys de Naturalesa Urbana) 
quan les persones interessades, a través dels mitjans de prova que siguin 
suficients, acreditin que la transmissió que ha de ser objecte de l’Impost no ha 
comportat una plusvàlua (el valor del sòl entre la data de l’adquisició i la data de 
venda no ha incrementat).  
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Aquest seran valorats pel servei municipal per tal de justificar que no s’ha d’emetre 
la liquidació de l’Impost sobre l’increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa 
Urbana o aquesta s’ha de donar de baixa, sempre que no hagi adquirit fermesa. 
 
SEGON.- Instar al Govern de l’Estat a estudiar amb la FEMP la modificació de 
l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, a la llum 
del pronunciament del Tribunal Constitucional que pugui efectuar amb caràcter 
general en relació amb aquest Impost i regulant les mesures necessàries de 
compensació a les administracions locals per la possible reducció d’ingressos fiscals. 
 
La senyora Cristina Soler Vílchez, regidora del grup municipal del PP, llegeix la 
moció. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, com a portaveu del grup municipal de Canetencs 
Independents, explica que el govern valora molt positivament la sensibilitat que el 
grup municipal del PP mostra en aquest assumpte, pel que fa a la problemàtica 
social que està generant a molts ciutadans que es veuen injustament perjudicats 
per l’aplicació d’aquest impost, poc o incorrectament escaient. El govern també és 
sensible a aquesta problemàtica però, si bé la seva intenció és bona, no hi poden 
estar d’acord. La seva posició és impossible de compartir perquè només hi ha una 
sentència contra aquest impost la qual afecta la totalitat de la comunitat foral del 
País Basc i encara que aquesta sentència hagi estat ratificada pel Tribunal 
Constitucional, això no és ni pot ser motiu per contradir la Llei i la normativa actual. 
Cal canviar la Llei, però mentrestant no la poden incomplir. És per això que la 
moció conjunta alternativa a aquesta que es presentarà a continuació, allà on el 
grup municipal del PP insta a fer una modificació, en aquesta altra moció s’insta al 
legislador, que és el govern central, perquè la faci, ja que si volguessin fer aquesta 
suspensió que demana el PP en aquesta moció, no queden clars els mitjans de 
prova que serien suficients per poder dur-ho a terme. Entenen que és el legislador 
qui ha de dir com i de quina manera s’ha de fer. S’ha de tenir present, a més a 
més, que si es tira endavant aquesta suspensió de la plusvàlua, totalment o en 
part, passat el temps, ja que tenen una prescripció de quatre anys, es podria 
incórrer en un problema greu, ja que els imports podrien ser irrecuperables i podria 
derivar a responsabilitats personals de xifres astronòmiques. De fet, a la moció 
alternativa demanen que si finalment aquesta Llei és modificada, s’ha de pensar, 
com és normal, amb mesures compensatòries o mitigadores de l’impacte que 
aquesta modificació pot causar en els ajuntaments. 
 
El senyor Romero explica que la prova més real és que si es compra per deu i es 
ven per sis, s’estan perdent diners. Es torna a posar de manifest que aquests 
governs que diuen que són d’esquerres no ho són tant quan estan governant i que 
prefereixen nedar i guardar la roba i no pensar en els ciutadans de Canet o en les 
famílies que donen casa seva en dació en pagament. Comenta que la senyora Serra 
ho podria explicar molt bé, perquè el seu programa electoral estava ple d’aquests 
assumptes, però en canvi avui no sap què votarà. Entén que la decisió del govern 
serà una altra, i no només en el cas de Som Canet, sinó que aquí s’hi inclou el PSC. 
És sorprenent com canvien les coses quan s’està en un costat o en l’altre. La 
proposta d’aquesta moció és el compromís de resoldre aquesta anomalia, sobretot 
per la gent que ho està passant malament, la gent que té un pis en dació i que, a 
sobre, ha de pagar una plusvàlua d’uns diners que realment no han generat en 
aquesta compra-venda. Tal com ha dit el senyor Xirau, la prescripció d’aquest 
impost és de quatre anys i depèn de com vagin aquests assumptes, si avui no 
s’aprova aquesta moció, una persona pot perdre el seu dret a recuperar aquests 
diners.  Aquesta moció també reclama aquests ingressos que es poden perdre a 
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l’Estat, però la seva prioritat és pensar en aquelles persones que en aquest moment 
ho necessiten i més quan el Tribunal Constitucional ha ratificat la sentència. Els 
sorprèn que no donin suport a aquesta moció quan els la van enviar fa dues 
setmanes dient-los que en podien parlar per esmenar-la i cap grup s’ha manifestat. 
Quan van veure l’alternativa que presenten tot seguit, van veure que l’única 
diferència és que demanen que això ho faci l’Estat. Pel que fa a les excuses que ha 
dit el senyor Xirau de complir la Llei, avui mateix han vist que la Llei quan volen se 
la salten. Comenta que del Decret 1333/2016, de contractació d’un conserge de 
Vil·la Flora, amb un informe negatiu d’Intervenció, no se n’ha fet publicitat, tal com 
estableix l’article 19.1 del Reglament 214/1990. S’han saltat la Llei i no ha passat 
res. També ho han fet amb el Decret 1326/2016, de 30 de desembre, de 
contractació d’un auxiliar administratiu de la Casa museu Lluís Domènech i 
Montaner, amb un informe desfavorable i amb el Decret d’Alcaldia 1304/2016, de 
contractació de mòduls formatius d’educació, amb un altre informe negatiu 
d’Intervenció. 
 
La senyora alcaldessa es dirigeix al senyor Romero i li comenta que no cal que digui 
tots els decrets amb informe negatiu. 
 
El senyor Romero comenta que n’hi ha tants que no acabaria en tota la nit. 
Pregunta si també està limitat el torn de rèplica i que l’únic que vol dir és que el 
govern no pensa en els ciutadans de Canet, només amb els ingressos que potser es 
perden que, per cert, aquest any bé que n’hi ha de diners. 
 
La senyora alcaldessa comenta que és el parer del senyor Romero i cedeix la 
paraula al senyor Xirau. 
 
El senyor Xirau explica que no es tracta de ser de dretes ni d’esquerres, la qual 
cosa li fa pensar en el seu lema de campanya, es tracta de complir la llei. Si el 
senyor Romero interpreta que se salten moltíssim la Llei, que sort que la senyora 
alcaldessa l’ha parat, perquè sinó l’endemà al matí encara hi serien, és la seva 
impressió. El senyor Romero està barrejant pebrots amb tomàquets, ja que la 
moció parla d’un impost i el senyor Romero parla de contractació i creu, 
francament, que no toca, però, és clar, qualsevol excusa és bona per dir el que li 
interessa. Per acabar, no es pot incomplir la llei i s’ha d’anar molt alerta i no fer allò 
que no els toca. Ho ha de fer al que li toca, en aquest cas, el govern central. En tot 
cas, si al senyor Romero li sembla que les dues mocions no estan tan lluny l’una de 
l’altra, el grup municipal del PP pot votar a favor de la que presentaran tot seguit. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, com a portaveu del grup municipal d’ERC, explica que 
vol matisar algun punt des d’un govern d’esquerres com el que ells representen. 
Comenta que li sembla molt greu que el grup municipal del PP manifesti que, de 
ben segur, s’han cobrat indegudament liquidacions d’aquest impost. Primer, perquè 
l’Ajuntament no liquida res i aquest és un tema jurídic molt clar, segon perquè la 
llei actual no els deixa liquidar i per tant, si en aquesta moció manifesta el que està 
manifestant, està mentint. La sentència a què fa referència el PP parla de 
Guipúscoa i no de Catalunya, on no hi ha cap sentència d’aquest tipus. Aquesta 
sentència no té valor ni als altres territoris forals de l’Estat. Tercer, la moció del 
grup municipal del PP estableix que l’Ajuntament de Canet no emetrà liquidacions 
de plusvàlua. Torna a repetir que l’Ajuntament no emet cap liquidació de plusvàlua, 
sinó que és el particular que emet una autoliquidació. Per tant, el grup municipal 
del PP vol aprovar una cosa que no existeix. Demana al senyor Romero que abans 
de presentar una moció així, s’assessori i miri què marca la Llei. 
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El senyor Romero comenta que li sobta que parli el senyor Llovet perquè a Mataró 
el grup municipal d’ERC ha donat suport a aquesta moció. 
 
El senyor Llovet continua la seva intervenció dient que aquesta moció presentada 
pel grup del PP també comenta que, per decidir quines plusvàlues s’han de liquidar i 
quines no, es faci a través d’uns mitjans de prova que siguin suficients. Li han 
demanat que expliqui quins són i encara els estan esperant. Recorda que l’impost 
de plusvàlua es fa sobre el terreny i no sobre l’edifici, per tant, quan es paga un 
impost de venda d’un edifici s’ha de destriar, amb una taxació i un informe, quina 
part es repercuteix a l’edifici i quina al terreny. Si el govern central indica quines 
proves s’han tenir en compte per decidir quins impostos s’han de cobrar i quins no 
és quan des de l’Ajuntament se seguirà el criteri. Des del començament han dit que 
també estan d’acord a buscar una alternativa a aquells casos que ja han tingut lloc, 
però buscar una alternativa no vol dir fer-ho malament. 
 
17.- MOCIÓ AMB RELACIÓ A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL RELATIVA A L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR 
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 
 
Atès que per Sentència del Tribunal Constitucional, de data 16 de febrer de 2017, 
s’han declarat inconstitucionals i nuls els articles 4.1, 4.2 a) i 7.4 de la Norma Foral 
16/1989, de 5 de juliol, de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana del Territori Històric de Guipúscoa, però únicament en la mesura 
que sotmeten a tributació situacions d’inexistència d’increments de valor. 
 
Atès que la sentència del TC conté un mandat al legislador perquè porti a terme les 
modificacions o adaptacions del règim legal de l’Impost sobre l’Increment del Valor 
dels Terrenys de Naturalesa Urbana per tal que els supòsits d’inexistència 
d’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana deixin d’estar-hi subjectes. 
Atès que, si bé el TC encara no s’ha pronunciat sobre la regulació de l’IIVTNU 
continguda al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), el text dels articles 107 i 110.4 
d’aquesta llei és pràcticament idèntic al de les disposicions de la norma foral de 
Guipúscoa declarades inconstitucionals, raó per la qual podem preveure que el TC, 
quan s’hagi de pronunciar sobre els esmentats articles del TRLHL que regulen el 
que popularment es coneix com a pressupost sobre la plusvàlua, ho farà en termes 
equivalents als de la Sentència de referència. 
 
Atès que l’aplicació de la doctrina del TC podria comportar que els ajuntaments 
haguessin de procedir a la devolució de quantitats liquidades en concepte d’IIVTNU 
en relació a terrenys que no havien experimentat un increment de valor, com a 
conseqüència d’una regulació estatal incorrecta els efectes negatius de la qual no 
s’han d’assumir, en cap cas, pels ens locals afectats.  
 
Per tot això, el Ple municipal acorda per deu 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, M. Assumpta Revoltós Vaquer i Quirze Planet Rovira, i sis abstencions dels 
regidors Jesús Marín i Hernàndez, Àngel López Solà, Esther Agulló Renau, Toni 
Romero Carbonell, Cristina Soler Vílchez i Marc Jiménez Torres: 
 
PRIMER.- Instar el Govern de l’Estat perquè presenti, amb urgència, un projecte 
de llei de modificació del TRLHL per la qual els supòsits d’inexistència d’increment 
de valor del sòl deixin d’estar subjectes a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels 
Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) i situï el marc jurídic d’aquest impost en 
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els termes establerts a l’esmentada Sentència del TC. 
 
SEGON.- Instar el Govern de l’Estat a incloure en la Llei de Pressupostos Generals 
de l’Estat per a 2017 una partida específica per compensar els ajuntaments, en el 
cas que, per efecte d’una Sentència del Tribunal Constitucional, hagin de procedir a 
la devolució de quantitats liquidades en concepte de l’IIVTNU aplicat en relació a 
terrenys el valor dels quals no havia experimentat cap increment. 
 
TERCER.- Promoure, juntament amb les entitats municipalistes, un debat públic al 
voltant del finançament dels ens locals, amb l’objectiu que esdevinguin unes 
administracions sostenibles econòmicament i puguin desenvolupar de forma eficient 
les competències que els pertoquen. 
 
QUART.- Notificar d’aquest acord al Govern de l’Estat, als diferents grups del 
Parlament de Catalunya, del Congrés de Diputats i del Senat, a l’ACM i a l’FMC. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, com a portaveu del grup municipal de Canetencs 
Independents, llegeix la moció. 
 
18.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PDeCAT AMB RELACIÓ A LA PLAGA 
DEL TOMICUS I PER A UNA ACTUACIÓ SOSTENIBLES DELS BOSCOS DEL 
MARESME 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
L’ús de la biomassa forestal per a la producció d’energia tèrmica s’està implantant 
de forma generalitzada a tot Europa. L’augment dels preus dels combustibles 
fòssils, la necessitat de disminuir la dependència energètica exterior que tenen 
molts països, molt especialment el nostra i, en general, per tots els aspectes 
mediambientals positius de la bioenergia de la biomassa, han facilitat que s’estiguin 
produint importants avenços tecnològics tant en la producció de la matèria primera 
com en les instal·lacions tèrmiques. 
 
Més del 90% dels boscos del Maresme són de propietat privada que pertany 
aproximadament a més de 5.000 propietaris dels quals hi un percentatge molt baix 
associats i amb una superfície mitjana que no arriba a les 4 Ha.  
 
S'ha produït un abandonament per part dels propietaris de la gestió, per la poca 
rendibilitat de les mateixes, de les feines tradicionals del bosc i per tant de la seva 
cura i bona conservació. Aquest fet, provoca el creixement de la massa forestal i el 
sota bosc, debilitant els arbres, que unit a la sequera dels boscos, ha facilitat que 
algunes afectacions endèmiques en els pins, especialment el "Tomicus", tinguin en 
aquests moments la característica de plaga, que obliga a tallar l'arbre per impedir 
que es propagui, a més que els arbres morts per aquesta causa i per la sequera són 
un greu perill d'incendi del bosc. 
 
Els arbres de la Serralada Marina que forma part de la Serralada Litoral Catalana, 
són a més, fonamentals per retenir l'aigua de les pluges tempestuoses i evitar 
riuades nocives per a l'home, els cultius i els habitatges. 
 
Si no es no prenen mesures, es corre el risc de la desaparició d'importants zones de 
boscos, a causa de les diferents amenaces que provocaran conseqüències molt 
negatives per al medi ambient, el paisatge i la biodiversitat. 
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Hi ha altres zones del País que estan explotant econòmicament els boscos amb la 
biomassa, amb la fusta i amb altres formes d'explotació, que a més d'obtenir un 
benefici econòmic, mantenen en perfecte estat els boscos, evitant els riscos de 
desaparició dels mateixos a llarg termini. Nomes a la província de Barcelona es 
calcula un potencial de biomassa de 340.000t/any 
 
Atès que el Maresme té 24.000 hectàrees de boscos, que significa un 65% de tot el 
territori comarcal, de les quals 6.600 son de pi pinyer, i 2.140 de boscos mixtes 
amb pi pinyer, sumant al voltant d’un 36% de la superfície forestal de la Comarca i 
un 22% de la superfície total del Maresme. 
 
Vist que actualment els seus boscos, i especialment les pinedes de pi pinyer i els 
boscos mixtes amb pins pinyers estan afectats severament per la sequera i per 
diverses plagues que han deixat més de 800 Ha amb arbres morts, i que tot indica 
que els propers anys, la situació encara serà més greu, afectant fins a 6.000 Ha, un 
20% de la superfície forestal i un 15% de la superfície del Maresme. 
 
Vist l’acord pres pel Ple del Consell Comarcal del Maresme, de data 21 de març del 
corrent, en que es sol·licita al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació de la Generalitat de Catalunya la declaració de Zona d’Actuació Urgent 
als Boscos del Maresme amb coberta vegetal de pi pinyer, i que s’endeguin les 
accions necessàries per eliminar l’arbrat mort i gestionar el bosc per reduir el risc 
d’incendi forestal i millorar les condicions ambientals dels Boscos del Maresme. 
 
Per això el Ple municipal rebutja aquesta moció per deu vots en contra dels regidors 
Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel Serra 
Lerga, Josep M. Masvidal Serra, Coia Tenas Martínez, M. Àngels Isart Falceto, M. 
Assumpta Revoltós Vaquer, Quirze Planet Rovira i Marc Jiménez Torres, tres vots a 
favor dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Àngel López Solà i Esther Agulló Renau 
i tres abstencions dels regidors Toni Romero Carbonell, Cristina Soler Vílchez i Sílvia 
Tamayo Mata: 
 
PRIMER.- POTENCIAR per part de l'Ajuntament l'associacionisme dels propietaris 
de parcel·les de boscos, a fi d'obtenir les subvencions per als treballs per a 
l'eradicació de les plagues, especialment del "Tomicus", així com per afavorir 
l'explotació sostenible dels boscos. 
 
SEGON.- FOMENTAR xerrades, taules rodones, tallers, etc. en col·laboració amb el 
Consell Comarcal i dirigits a sensibilitzar d’aquesta problemàtica tant a la població 
en general, com especialment als propietaris de boscos. 
 
TERCER.- APROFITAR els treballs d’eradicació del “tomicus” per potenciar que les 
Associacions de Propietaris Forestals puguin fer els plans d’ocupació i formació 
adreçats als treballs de manteniment i explotació sostenible dels boscos. 
 
QUART.- AFAVORIR les instal·lacions de biomassa en equipaments municipals i, a 
poder ser amb biomassa de proximitat, per ajudar a la gestió del boscos del 
Maresme. 
 
CINQUÈ.- CREAR una comissió de seguiment dels presents acords, amb tots els 
partits polítics amb representació institucional en la Corporació local. 
 
SISÈ.- INSTAR la Diputació i la Generalitat a incrementar els recursos per a 
l’eradicació de les plagues als boscos, així com per estimular l’explotació sostenible 
dels mateixos. 
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SETÈ.- DONAR Suport a la sol·licitud del Ple del Consell Comarcal del Maresme, de 
data 21 de març del corrent, i sol·licitar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya la declaració de Zona d’Actuació 
Urgent als Boscos del Maresme amb coberta vegetal de pi pinyer, i que s’endeguin 
les accions necessàries per eliminar l’arbrat mort i gestionar el bosc per reduir el 
risc d’incendi forestal i millorar les condicions ambientals dels Boscos del Maresme. 
 
VUITÈ.- FACULTAR a l’alcaldessa per a que pugui signar qualsevol document que 
es derivi dels presents acords, i en doni compte posteriorment al Plenari de la 
Corporació. 
 
NOVÈ.- DONAR TRASLLAT del present acord al Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i al Consell Comarcal 
del Maresme, per al seu coneixement i efectes. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, llegeix 
la moció. 
 
19.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT 
POPULAR – POBLE ACTIU, ERC, CANETENCS, SOM CANET, PSC PER A 
L'ACTUACIÓ PRIORITÀRIA SOBRE LA PLAGA DEL TOMICUS I 
L'ELABORACIÓ DEL MODEL DE GESTIÓ AGROFORESTAL DEL MARESME 
 
De la plaga de l’escarabat tomicus destruens que afecta el pi pinyer dels boscos del 
Maresme ja se'n feien ressò els mitjans de la comarca al setembre de 2015. Es 
parlava d'un 30% de l’extensió dels pins de la serralada litoral i el Montnegre-
Corredor, sobretot afectant al Baix Maresme, la riera d’Argentona i Teià i al terme 
municipal d'Arenys de Munt. Aleshores Mataró Ràdio esmentava fonts del Consell 
Comarcal del Maresme que suggerien que calia posar en marxa un pla 
d’aprofitament dels boscos, que passés per eliminar tota la fusta resultant dels 
atacs d’aquests escarabats. 
 
Un any després, l'afectació es feia més evident i preocupant, per la virulència, per 
l'extensió i pel desconcert que ocasionava la poca informació a l'abast sobre les 
actuacions que s'hi duien a terme. 
 
En el Ple de 4 d'octubre de 2016 que la CUP-PA formulàvem, entre d'altres, 
aquestes preguntes: si existia una diagnosi del problema; quines polítiques es 
duien a terme des del Consell; què s'havia pensat explicar al mitjans sobre la 
situació i si la problemàtica s'estava abordant des de totes les perspectives 
possibles. 
 
També manifestàvem en un prec l'interès per crear un mesa de treball ambiental 
per tots els agents implicats: ambientòlogues, pagesos, biòlogues, tècniques de 
medi ambient, tècniques paisatgistes, jardineres, persones de camp i de bosc, 
excursionistes, senderistes, propietaris forestals... Definíem una mesa de treball 
amb caràcter urgent per abordar la problemàtica dels pins; però amb voluntat de 
continuïtat per tal que en un futur la mesa pugui esdevenir una comissió que estudiï 
polítiques actives ambientals, forestals i paisatgístiques comarcals. 
 
Seguint la línia del temps, el següent que vam conèixer és que el Departament 
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat aportava 100.000€ i 
la DIBA 80.000€ per combatre els efectes de la plaga i els mitjans constataven 
l'acord generalitzat que recomana la tala i la retirada del pins malalts, aprofitant la 
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fusta com a biomassa. 
 
A data d'avui el que sabem és que és urgent que les actuacions es realitzin sobre el 
màxim de pins afectats possible abans del mes de març, època en la que 
l’escarabat prolifera i sabem també que no abans del 15 de gener de 2017 es 
començava a actuar sobre 80 hectàrees de bosc i que les persones implicades 
afirmen que “s'hi haurà d'estar a sobre perquè la situació empitjora” i que “calen 
més ajuts i solucions per frenar la plaga perquè això d'ara només és un pedaç” (ho 
han dit Pep Canals, de l'Associació de Propietaris Forestals al Parc de la Serralada 
Litoral, i Oriol Bassa, tècnic de forests del Consell Comarcal, respectivament, al 
Punt Diari del 16 de gener d'enguany) 
 
Així doncs, constatem: 
 
- Que manca una política clara i àmpliament consensuada sobre quin ha de ser el 
model de gestió agroforestal i quines han de ser les polítiques actives ambientals, 
forestals i paisatgístiques de la comarca. 
 
I finalment posem de relleu, senzillament, a la vista del desenvolupament de les 
accions sobre el tomicus, de 2015 a 2017, que uns objectius generals clars i una 
major coordinació i participació col·lectiva i transversal ofereix més garanties de 
rapidesa i aprofundiment en la problemàtica. 
 
Per tot això, el Ple municipal 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, M. Àngels Isart 
Falceto, M. Assumpta Revoltós Vaquer, Quirze Planet Rovira i Marc Jiménez 
Torres,dos vots en contra dels regidors Toni Romero Carbonell i Cristina Soler 
Vílchez i tres abstencions dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Àngel López Solà i 
Esther Agulló Renau: 

 
PRIMER.- ESTABLIR QUE SÓN PRIORITÀRIES I URGENTS les actuacions que 
tinguin per objectiu el tractament de la plaga de tomicus que afecta els boscos del 
territori i la prevenció de la seva propagació i dels riscos derivats, especialment les 
de promoció de la gestió forestal sostenible dels nostres boscos.  
 
SEGON.- CREAR UNA MESA MULTIDISCIPLINÀRIA que treballi de manera 
immediata i prioritària el tractament de la plaga en la què formaran part els 
diversos grups d'interès: entitats ambientals, Agrupacions de Defensa Forestal, 
Plataforma Preservem el Maresme, entitats que representin activitats d'explotació 
forestal, a més de tècnics especialitzats, representants del grups polítics, la 
Generalitat, la DIBA i el CCM. La mesa tindrà una naturalesa propositiva, consultiva 
i assessora i podrà elevar informes de les matèries que li siguin conferides. 

TERCER.- INICIAR, EN PARAL·LEL, ELS TREBALLS PER ESTABLIR UN MODEL DE 
GESTIÓ AGROFORESTAL DEL MARESME que sigui perceptiu per a les polítiques 
mediambientals i de gestió del territori que s'estableixin en la comarca. Els 
objectius, línies mestres i continguts s'han de debatre en el si de la mesa 
multidisciplinària, que serà l'òrgan de seguiment i control en el desenvolupament de 
la proposta del model.  
 
QUART.- GARANTIR L'ACCÉS A TOTA LA INFORMACIÓ relativa a les actuacions que 
es diguin a terme sobre el boscos, de manera que siguin públiques l'agenda de 
reunions i les actes corresponents, així com quins són els ajuts, els pressupostos i 
el llistat d'entitats i contractistes implicats directament o indirectament en aquestes 
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actuacions. 
 
CINQUÈ.- Donar trasllat dels presents acords al Departament d’Agricultura 
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, la Diputació de Barcelona, CCM, 
les Associacions de Propietaris Forestals de la Serralada Litoral Central, del 
Maresme i del Montnegre-Corredor, a les Agrupacions de Defensa Forestal i a la 
Plataforma Preservem el Maresme. 
 
La senyora alcaldessa explica que han arribat a un acord per presentar aquesta 
moció els grups municipals d’ERC, Canetencs Independents, Som Canet, PSC i la 
CUP - Poble Actiu. 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, llegeix la 
moció. 
 
20.- PRECS I PREGUNTES 
 
1.- Autobús que connecti Canet de Mar i Arenys de Munt 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que 
actualment hi ha un bus que connecta Canet de Mar amb Calella, Sant Pol i Sant 
Cebrià de Vallalta i el seu grup té un neguit relacionat amb aquest assumpte. 
Tenint en compte que hi ha alumnes a l’institut que vénen d’Arenys de Munt, 
pregunta si hi ha alguna possibilitat de tenir un autobús que connecti les dues 
poblacions. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Ensenyament, explica 
que entén aquest interès per connectar Canet de Mar i Arenys de Munt, però 
l’autobús depèn d’un conveni amb l’Associació de Municipis per a la Mobilitat i el 
Transport Urbà (AMTU) i l’objectiu és connectar Canet de Mar amb l’hospital de 
Calella. Tenint en compte que el cost anual total per tenir un autobús és de més de 
200.000 euros i l’Ajuntament de Canet paga al voltant del 20% d’aquest cost, 
qualsevol altre intent d’obrir una nova línia d’autobús representaria pagar la 
totalitat de l’import, perquè la part que paga la Generalitat va lligada amb el servei 
cap a l’hospital de Calella i, per tant, aquest altre servei no el pagaria. S’hauria de 
tenir molt clar quin seria el cost total per aquest servei i en aquests moments 
sembla del tot impossible poder comptar amb aquest servei. 
 
2.- Manteniment de la pista d’atletisme 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que 
la pista d’atletisme està patint una degradació molt important i pregunta si hi ha la 
intenció de fer-hi un manteniment correcte, ja que consideren que ara mateix no 
s’està fent o si, tenint en compte que segons el POUM, que encara no està acabat, 
es preveu que les pistes no estiguin en aquella zona, s’està deixant expressament. 
Demana que el govern expliqui quina intenció tenen, perquè ja que es vol 
promocionar l’esport, consideren que també s’ha de fer amb l’atletisme, sobretot 
perquè a Canet hi ha atletes importants que se’n van a entrenar a altres municipis. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde d’Esports, explica que com cada 
any es preveu fer un manteniment a les pistes d’atletisme. Comenta que com que 
aquest equipament és antic, requereix moltes intervencions. Aquesta setmana, 
precisament, s’ha començat aquest manteniment, però s’ha de tenir en compte 
també la disponibilitat de la brigada per poder fer-lo degudament. Per acabar, 
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explica que està fent trobades amb les diferents entitats esportives per poder 
establir les necessitats dels equipaments. 
 
3.- Instal·lacions de càrregues de vehicles elèctrics 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que 
hi ha altres municipis que estan construint zones on poder posar instal·lacions de 
càrregues de cotxes elèctrics i els agradaria saber si en algun moment s’ha 
plantejat de fer a Canet de Mar i si s’ha plantejat en quin estat es troba aquest 
projecte. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Ensenyament, explica 
que, juntament amb la tinenta d’alcalde de Participació Ciutadana, Igualtat i Noves 
Tecnologies han estat estudiant aquest assumpte. A més a més, de les propostes 
que els han arribat per als pressupostos participatius n’hi ha una que fa referència a 
aquest tema. Dilluns de la setmana vinent hi ha una convocatòria a tots els grups 
polítics per veure quines són les propostes que es poden dur a terme. 
 
4.- Convocatòria de la Comissió Informativa per a la Gestió del 
Subministrament d’Aigua 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, demana si hi 
ha alguna intenció de convocar la Comissió Informativa per a la Gestió del 
Subministrament d’Aigua. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que el 
senyor Jiménez es refereix a aquella reunió que va quedar pendent quan hi havia 
l’anterior regidor d’Hisenda, per veure si es municipalitzava el servei. Comenta que 
en breu intentaran convocar-la per debatre aquest tema. 
 
El senyor Jiménez explica que si bé és cert que la idea que la CUP tenia d’aquesta 
comissió era, efectivament, per treballar per a la municipalització del servei, el que 
aquesta comissió feia era informar de la situació en què es troba la relació entre 
l’Ajuntament i l’empresa concessionària. A més a més, també s’hi ha d’afegir que 
ha vençut el contracte de les taxes del clavegueram i consideren que també 
s’hauria de tractar en aquesta comissió. 
 
El senyor Xirau demana un termini d’un parell de mesos per poder fer-se una idea 
de la situació i poder convocar-la. 
 
5.- Projecte Fotorojo 
 
La senyora Cristina Soler Vílchez, regidora del grup municipal del PP, demana que 
expliquin en quin punt es troba el projecte de col·locació del fotorojo. 
 
La senyora alcaldessa explica que l’expedient es troba a serveis jurídics per tirar 
endavant la contractació. Suposa que en breu començarà. 
 
6.- Estat de la licitació del contracte de neteja viària i recollida 
d’escombraries 
 
La senyora Cristina Soler Vílchez, regidora del grup municipal del PP, es dirigeix al 
senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient, perquè expliqui 
com està la licitació del contracte de neteja viària i recollida d’escombraries.  
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El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient, explica que ja 
han dit moltes vegades que és un contracte molt complex i en aquests moments 
s’estan redactant els plecs de clàusules tècniques. S’ha de tenir en compte que 
només hi ha un tècnic municipal de Medi Ambient i tot recau sobre ell. Quan 
aquesta part estigui redactada es passarà a contractació. 
 
7.- Convocatòria de la Comissió Informativa Especial de la Policia Local 
 
La senyora Cristina Soler Vílchez, regidora del grup municipal del PP, es dirigeix a la 
senyora alcaldessa, com a responsable de Seguretat Ciutadana, i li comenta que els 
agradaria saber si té la intenció de convocar la Comissió Informativa Especial de la 
Policia Local, ja que hi ha molts temes per tractar que no saben en quina situació es 
troben, com per exemple, que els han arribat notícies de properes incorporacions 
mitjançant comissions de serveis. Comenta que hi ha hagut una onada important 
de robatoris i volen saber si s’ha fet alguna actuació o si s’ha estudiat la possibilitat, 
per exemple, de posar càmeres de reconeixement de matrícules, com s’ha fet a 
Sant Vicenç i a Calella, poblacions que han tingut els mateixos problemes que 
Canet. 
 
La senyor alcaldessa explica que segons els serveis jurídics de l’Ajuntament només 
es poden posar càmeres en recintes municipals tancats. Una de les raons per les 
quals s’ha decidit tancar la plaça Universitat és precisament per poder col·locar 
càmeres de vigilància, per poder controlar els actes incívics. Hi ha pobles que tenen 
aquestes càmeres, però serveis jurídics de l’Ajuntament no troben la manera 
perquè sigui viable legalment la col·locació d’aquestes càmeres a qualsevol lloc, ja 
que prima la protecció a la intimitat de les persones. Pel que fa a l’onada de 
robatoris que comenta la senyora Soler, explica que una cosa és la percepció 
d’inseguretat que pot tenir una persona que ho ha patit i una altra de molt diferent 
són les estadístiques. Explica que l’estadística marca que Canet de Mar es troba 
dins la normalitat i molt per sota d’anys anteriors. Precisament, la setmana que ve 
es reuneix la Junta Local de Seguretat, en la qual s’analitzaran els resultats de l’any 
2016 i després es convocarà una Comissió Informativa Especial de la Policia Local 
per posar al corrent als membres de l’oposició. 
 
8.- Previsió de l’inici de la temporada de platja 
 
La senyora Cristina Soler Vílchez, regidora del grup municipal del PP, pregunta quan 
està previst que comenci la temporada de la platja i si hi ha alguna novetat 
respecte a altres anys. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Ensenyament, explica 
que abans de Setmana Santa, la brigada municipal ha d’arranjar les passeres i les 
connexions amb la platja, com a conseqüència dels diferents temporals que hi ha 
hagut aquest hivern. Hi ha un contracte de fa dos anys amb una empresa per a la 
col·locació de les passeres, la qual cada any n’ha d’incorporar una de nova, amb 
l’obligació de fer-ho abans del mes de maig. Les guinguetes, doncs, obriran a partir 
de Setmana Santa que és quan es dona permís d’obertura. A partir d’aquí, cada 
guingueta decideix quan obre. 
 
9.- Conveni amb el Registre d’Entitats Catalanes 
 
La senyora Cristina Soler Vílchez, regidora del grup municipal del PP, es dirigeix en 
castellà a la senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde d’Esports, i li diu: “en el 
Pleno de hace dos meses le propuso la posibilidad de firmar un convenio con el 
Registre d’Entitats Catalanes y aceptó la propuesta, pero no le ha comentado nada 
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ni pública ni privadamente. Le hizo la propuesta en público y le hace la pregunta en 
público”. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde d’Esports, es dirigeix també en 
castellà a la senyora Vílchez i li respon el següent: “se ha consultado con el Consell 
Català de l’Esport el asunto del convenio con el Registre d’Entitats Catalanes. No es 
una decisión que tomen los ayuntamientos, sino que es el mismo Consell quién 
decide que en según qué zonas los ayuntamientos serán los encargados de este 
asunto. El ayuntamiento más cercano a Canet de Mar que tiene delegada esta 
competencia es Arenys de Mar. Es decir, si alguna entidad de Canet de Mar necesita 
ponerse en contacto con el Consell para hacer alguna gestión, puede dirigirse al 
Ayuntamiento de Arenys de Mar y no hace falta que se desplace hasta las oficinas 
del Consell Català de l’Esport. Están en conversaciones con el Ayuntamiento para 
que desde Canet de Mar se pueda informar de este servicio que presta Arenys de 
Mar. Además, anuncia que tienen un reunión prevista con el Consell Català de 
l’Esport dentro de quince días para hablar de las instalaciones deportivas de Canet 
de Mar y aprovecharán para plantear si este servicio también podría hacerse en 
Canet de Mar o sólo está previsto que se haga en un municipio por comarca. Lo que 
sí que se va a hacer es informar a las entidades de qué trámites pueden hacer a 
través del Ayuntamiento de Arenys de Mar”. 
 
10.- Esquerda al parquet de la pista exterior del pavelló municipal 
 
La senyora Cristina Soler Vílchez, regidora del grup municipal del PP, es dirigeix de 
nou en castellà a la senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde d’Esports, per 
dir-li: “se ha detectado una grieta en el parquet de la pista exterior del pabellón y 
pregunta si tiene alguna peligrosidad y sabiendo que el depósito vacío de la plaça 
Manent puede generar estos problemas, qué acciones tiene previstas para 
prevenirlo”. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde d’Esports, explica que el divendres 
passat es van assabentar, el senyor Quize Planet Rovira, regidor delegat d’Obres i 
Serveis, i ella mateixa, per part del vigilant d’aquesta instal·lació, que hi havia una 
esquerda al parquet de la pista exterior del pavelló. Van anar a veure què passava, 
amb la Brigada d’Obres i Serveis. Demana al senyor Planet que continuï amb 
l’explicació. 
 
El senyor Quirze Planet Rovira, regidor delegat d’Obres i Serveis, explica que s’ha 
produït una separació del terratzo, que no és perillosa pels usuaris d’aquesta pista. 
A la paret també ha sortit una esquerda que els preocupa i s’hi han posat dos 
testimonis per veure’n l’evolució, ja que el vigilant no sap quant temps fa que hi ha 
aquesta esquerda. Ell havia vist que hi havia una esquerda, però no sap si està 
creixent, per això s’hi han posat aquests testimonis. Mentrestant, Serveis Tècnics 
està fent un informe de la situació. 
 
11.- Recepció de la documentació municipal 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que 
des del gener d’aquest any no reben cap tipus de documentació. Pensaven que 
aquest assumpte ja estava solucionat, però no és així. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, demana 
disculpes pel retard d’aquests enviaments, però també li demana comprensió 
perquè els pressupostos es van aprovar a finals d’any. Tot just aquesta setmana 
s’està fent el tancament del pressupost de l’exercici 2016, la qual cosa ha 
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comprimit els recursos i la capacitat d’Intervenció per enviar la documentació al 
dia. Es compromet a fer-ho en breu i normalitzar-ho. 
 
12.- Situació actual i futura de l’Organisme Autònom de Ràdio Canet 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, comenta que 
també volen preguntar sobre la situació de l’Organisme Autònom de Ràdio Canet, 
de quina és la proposta de reorganització i també volen saber si és cert que hi ha 
un informe de Secretaria sobre un procediment de dissolució de l’Organisme 
Autònom i si és cert, com és que als regidors de l’oposició no se’ls ha informat ni 
tampoc se’ls ha donat aquest informe. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde d’Esports i adjunta a l’Àrea de 
Comunicació, explica que en la Comissió Assessora que es va dur a terme dijous de 
la setmana passada, es va explicar als membres de l’oposició que s’està estudiant 
un procés de canvi i els van comunicar que al proper dimecres a les set de la tarda 
s’ha convocat el Consell de Govern d’aquest Organisme Autònom on, en l’ordre del 
dia, hi ha un punt que parla d’aquest assumpte. No hi ha res decidit i si tothom hi 
està d’acord es proposarà fer algun canvi. També es proposa un canvi de 
programació per part de l’equip de la ràdio, per tal que sigui més dinàmica. El 
senyor Romero feia esment d’un informe de Secretaria i comenta que és normal 
que si s’estan fent propostes de modificació es vulguin assessorar per part dels 
serveis jurídics de l’Ajuntament, per veure quines possibilitats hi ha i per tenir tota 
la informació possible el dia que es faci aquest Consell de Govern per poder debatre 
quin és el model de ràdio que es vol per als propers anys. 
 
El senyor Romero explica que han rebut una convocatòria per l’outlook, però sense 
cap arxiu adjunt. Per tant, entén que es farà aquest Consell de Govern amb una 
proposta elaborada només pel govern, on l’oposició no hi ha tingut res a veure. 
Això de la transparència o la participació de l’oposició en els assumptes de govern 
ha quedat oblidat, la qual cosa és legítima, però demana que no venguin una cosa i 
després en facin una altra. 
 
La senyora Tamayo comenta que si la convocatòria no ha sortit correctament, demà 
ho comprovaran i ho esmenaran. En la convocatòria hi havia una ordre del dia i en 
aquesta ordre del dia hi ha un punt que explica que es portarà a debat el canvi de 
model d’aquest Organisme Autònom. El que el Consell de Govern haurà d’aprovar 
és la nova programació i entre tots es decidirà, amb els informes elaborats per 
Secretaria i Intervenció, si s’ha de canviar de model de ràdio o no. Ja els ho va 
comentar el dia de la Comissió Assessora, que no hi ha res decidit. Si hi hagués 
alguna cosa decidida a l’ordre del dia hi hauria una proposta i aquesta proposta no 
hi és. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, 
pregunta com és que aquesta pregunta l’ha contestada la senyora Tamayo, si és 
que té alguna responsabilitat en aquest assumpte. 
 
La senyora alcaldessa explica que fa temps ja es va donar compte al Ple de les 
delegacions als diferents regidors del nou equip de govern i la senyora Tamayo és 
adjunta a l’Àrea de Comunicació. 
 
13.- Estat dels diferents carrers tallats de la població 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, demana 
informació sobre els diferents carrers tallats de la població. Es va fer una nota de 
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premsa informant que algun dels carrers estaria tallat fins al mes de setembre i 
volen saber si no es pot accelerar aquest assumpte perquè els veïns deuen estar 
bastant molestos. 
 
El senyor Quirze Planet Rovira, regidor delegat d’Obres i Serveis, explica que s’han 
fet 39 registres al poble, la qual cosa ha produït aquestes molèsties perquè s’han 
hagut de tallar uns quants carrers. Ara mateix ja estan tots acabats. Pel que fa al 
carrer Nou, en un primer moment es tenia previst arranjar la part que s’havia 
esfondrat, des del carrer Abell fins al torrent dels Lledoners, però després es va 
decidir que s’arreglaria tot el carrer. Per això s’ha ajornat l’obra, però els veïns han 
estat informats en tot moment d’aquestes decisions. A més i més, li consta que han 
entrat una instància manifestant que estan contents amb aquesta decisió i en la 
qual també demanen que els expliquin exactament què s’hi farà. Evidentment, ara 
els convocaran per explicar-los-ho i si el carrer està tancat és perquè els mateixos 
veïns els ho van demanar, ja que aquests esfondraments feia anys que s’anaven 
produint, cada cop que s’arreglava el forat, s’esfondrava altre cop. 
 
14.- Situació amb el Bisbat de Girona respecte al centre parroquial 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, Portaveu del grup municipal del PP, pregunta si hi 
ha algun acord amb el Bisbat respecte al centre parroquial, si hi ha notícies d’algun 
acord del preu de compra. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que 
divendres va ser al Bisbat per qüestions culturals, per a la promoció i la difusió de 
l’arxiu, ja que s’està treballant amb la Universitat Autònoma de Bellaterra per posar 
aquest arxiu en una plataforma per difondre’l a nivell internacional. En aquesta 
visita va aprofitar per parlar d’aquest tema i els va demanar que els deixessin 
tancar el pressupost de l’exercici 2016 per parlar d’aquest preacord, del qual encara 
no se’n pot fer difusió, precisament perquè és un preacord. 
 
15.- Acabament de les obres de l’avinguda Maresme 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, 
demana quin termini d’acabament tenen les obres que s’estan duent a terme a 
l’avinguda Maresme. 
 
El senyor Quirze Planet Rovira, regidor delegat d’Obres i Serveis, explica que és 
una feina que està fent la brigada, creu que molt positiva. Creu que per Setmana 
Santa s’haurà acabat. S’està construint una placeta. 
 
16.- Situació amb el Bisbat de Girona respecte al centre parroquial 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, 
comenta que també volia preguntar sobre el centre parroquial, però aprofiten que 
ja ho ha preguntat el senyor Romero. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, ha contestat 
aquest assumpte més amunt. 
 
17.- Tancament de la plaça Universitat 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, 
pregunta quan tenen previst acabar el tancament de la plaça Universitat. 
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El senyor Quirze Planet Rovira, regidor delegat d’Obres i Serveis, explica que els 
tancaments ja estan acabats. Només falta pintar el barri del carrer Lluís Domènech, 
que es farà aquesta setmana. El tancament, però, no està previst encara. En un 
principi, es pensava que es podrien posar de cara a l’estiu perquè és quan es 
molesta més perquè les finestres estan obertes, però de moment no està previst. 
 
18.- Cessió de la casa del conserge del CRTTT-Escola de Teixits 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, explica 
que aquesta pregunta ja la van fer en plens anteriors. La Diputació de Barcelona, a 
través d’una gestió de l’alcaldessa, va cedir la casa del conserge del CRTTT-Escola 
de Teixits de Canet de Mar i els agradaria saber què els està costant tenir aquesta 
casa tancada i si tenen previst fer-ne algun ús o només pensen assumir les 
despeses de manteniment. 
 
La senyora alcaldessa explica que de moment no costa res i per poder fer-ne ús 
s’han de fer una sèrie de reformes, reformes que no s’han pogut fer perquè fins que 
no s’ha aprovat el pressupost actual, no hi havia la partida necessària. Aquest any 
es començaran aquestes reformes. 
 
19.- Valoració sobre la retirada de les àrees d’emergència de l’avinguda 
Maresme 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, 
demana una valoració sobre la retirada de les àrees d’emergència a l’avinguda 
Maresme. Creu recordar que quan ell era a govern, com a regidor de Medi Ambient, 
van fer alguna trobada amb l’oposició per posar-los al corrent de la situació i li 
agradaria que això es mantingués o, com a mínim, que contestessin a través del 
Ple. 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient, explica que és 
molt recent per poder fer una valoració. En aquella zona hi viu molta gent de 
segona residència i aquesta valoració s’haurà de fer passat l’estiu. Al principi, la 
zona on hi havia l’àrea d’emergència continuava havent-hi bosses d’escombraries 
encara que s’hagués retirat, però mica en mica això ha anat disminuint. Ara s’ha fet 
una campanya de sensibilització a tot el poble i a l’avinguda Maresme començaran 
a mirar si els veïns reciclen adequadament, com s’ha fet a tota la població. 
 
20.- Situació de l’entitat de Protecció Civil 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, 
pregunta a la senyora alcaldessa, com a responsable de l’Àrea de Seguretat 
Ciutadana, en quina situació es troba actualment Protecció Civil, si s’ha dut a terme 
la reorganització que es demanava. 
 
La senyora alcaldessa explica que ara mateix s’està col·laborant amb aquesta 
entitat. Es vol fer una reestructuració a nivell comarcal d’aquestes entitats i se 
n’està parlant. De moment, estan esperant la reincorporació del nou sergent cap de 
la Policia Local perquè reorganitzi Protecció Civil com consideri, ja que ell serà el 
nou cap que els haurà de coordinar. 
 
21.- Noves incorporacions al cos de la Policia Local de Canet de Mar 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, 
comenta que s’uneix a la pregunta de la senyora Vílchez sobre les noves 
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incorporacions que hi haurà a la Policia Local. Recorda que el grup municipal d’ERC 
a l’oposició, amb bon criteri, demanaven fer reunions per parlar sobre assumptes 
de Seguretat Ciutadana. Explica que el dia 18 d’abril s’incorpora un nou sergent a la 
Policia Local provinent de Sabadell, per fer les tasques de cap de la Policia. Demana 
que li confirmi aquesta informació o la desmenteixi. Li hauria agradat que els 
haguessin reunit per informar-los d’aquesta nova incorporació. Li sap greu 
preguntar-ho al Ple, però si els haguessin reunit no hauria calgut fer-ho. 
 
La senyora alcaldessa explica que tot i que a petició expressa dels interessats que 
no es fes pública aquesta incorporació, el senyor Marín és coneixedor d’aquest fet i, 
per tant, aprofita per comunicar-li que aquesta Comissió no s’ha fet abans 
precisament per esperar que aquesta incorporació fos ferma, la qual cosa se sap 
des d’ahir mateix. 
 
22.- Visita del delegat del Govern de la Generalitat a Canet de Mar 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, explica 
que la setmana passada el delegat del Govern de la Generalitat va visitar 
l’Ajuntament de Canet i pregunta quines demandes se li van fer. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que 
per la seva banda van demanar, com en el seu moment va fer el mateix senyor 
Marín, de col·locar un rètol de publicitat de la Casa museu Lluís Domènech i 
Montaner, al tram de l’autopista que passa per Canet de Mar. Saben que és un 
tema complex perquè en el seu moment el conseller de Territori ja els va comentar 
que depenia de molts factors, com la concessionària de l’autopista i del RACC, fins i 
tot. De tota manera, va comentar que intentarien fer pressió per veure si es pot 
fer. 
 
La senyora alcaldessa explica que li van transmetre al delegat del govern el seu 
neguit per la sentència judicial que fa referència a la plusvàlua, van parlar de la 
Fundació Els Garrofers, de la qual s’ha de refer tot el sostre i de la zona on està 
ubicada l’antiga fàbrica Pulligan, assumpte encallat des de Justícia. 
 
El senyor Marín demana a la senyora alcaldessa si pot explicar una mica més què 
és el que van demanar amb relació a la Fundació Els Garrofers. 
 
La senyora alcaldessa explica que hi ha un expedient obert als jutjats d’Arenys 
contra els constructors, l’arquitecte i l’aparellador de l’edifici dels Garrofers. Mentre 
no es dicti sentència, l’Ajuntament no es veu capaç d’aguantar la situació que es 
produeix cada vegada que plou, ja que el sostre no està en condicions i per això 
han parlat amb la Generalitat per acordar un cronograma de les actuacions que s’hi 
han d’anar fent. Si abans no es dicti sentència s’han de començar a fer actuacions 
al sostre de l’edifici, han demanat una línia d’ajuts a la Generalitat per no haver de 
demanar una línia de crèdit a un banc. 
 
23.- Moció amb relació al Tomicus votada per PSC i ERC al Consell 
d’Alcaldes 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, explica 
que la setmana passada en un consell d’alcaldes, en una proposta relativa a la 
plaga del Tomicus, el PSC es va abstenir i avui en la moció del PDeCAT, a la qual 
s’ha afegit el PP, hi ha votat en contra i els agradaria saber per què ha canviat el 
vot respecte a avui. Per altra banda, ERC en aquell consell d’alcaldes també es va 
abstenir i avui hi ha votat en contra. 
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La senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde d’Esports, explica que en aquesta 
moció s’ha abstingut i no hi ha votat en contra. Creu que el que hauria estat bé és 
que tots els grups haguessin arribat a un acord, però el grup del PDeCAT no ho ha 
intentat, tot i que els grups que l’han preparada els van insistir diverses vegades, ja 
que al final el que es vol és resoldre aquest assumpte que no només afecta Canet 
de Mar. 
 
La senyora alcaldessa explica que el seu grup municipal ha actuat en la mateixa 
línia que ho ha fet el del PSC. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 22.48 hores 
de tot el que jo com a secretària accidental certifico. 
 
La secretària accidental     L’alcaldessa, 
 
 
 
 
Cristina Cabruja i Sagré     Blanca Arbell Brugarola 
 


