
Ref: S/iu 

1 
 
 

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 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 25 DE 
GENER DE 2018 

 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20:30 hores 
Hora que acaba: 21:42 hores 
Lloc: Sala de Junta de Govern 
 

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 
M. Assumpta Revoltós Vaquer 
Quirze Planet Rovira 
M. Àngels Isart Falceto 
Jesús Marín i Hernàndez 
Àngel López Solà 
Esther Agulló Renau 
Marc Jiménez Torres 
 

NO HI ASSISTEIXEN 
 
Coia Tenas i Martínez 
Laureà Gregori Fraxedas 
 

ACTUA COM A SECRETARI 
 
Bernat Costas i Castilla, secretari. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions del Ple municipal de data 
30.11.17 i 19.12.17 

2. Suspensió atorgament de llicències urbanístiques de parcel·lació de 
terrenys, edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de 
construccions, instal·lació o ampliació d’activitat o usos concrets i d’altres 
autoritzacions municipal connexes, destinades a clubs i/o associació de 
fumadors de cànnabis en tot el terme municipal de Canet de Mar 

3. Aprovació definitiva modificació Ordenança municipal de subvencions a les 
entitats de Canet de Mar 

4. Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament 
de Canet de Mar per a l’ús i la gestió de les borses de personal d’àmbit 
comercial per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural 

5. Sol·licitud reconeixement compatibilitat d’un empleat públic per a l’exercici 
d’una activitat privada 

6. Nomenament nou membre del Patronat de la Fundació Els Garrofers 
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7. Moció presentada pel grup municipal del PP per a la reclamació del 
finançament de la llar d’infants municipal 

8. Moció presentada pels grups municipals del PP i el PSC en contra de 
l’increment de tarifes del transport públic 

9. 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. Excusa l’assistència de 
la senyora Coia Tenas Martínez, membre del grup municipal d’ERC, i del senyor 
Laureà Gregori Fraxedas, membre del grup municipal del PDeCAT. A continuació, 
dona pas al primer punt de l’ordre del dia. 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS DEL PLE 
MUNICIPAL DE DATA 30.11.17 I 19.12.17 
 
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat dels quinze membres 
presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal. 
 
2.- SUSPENSIÓ DE L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES DE 
PARCEL·LACIÓ DE TERRENYS, D’EDIFICACIÓ, REFORMA, REHABILITACIÓ O 
ENDERROCAMENT DE CONSTRUCCIONS, D’INSTAL·LACIÓ O AMPLIACIÓ 
D’ACTIVITATS O USOS CONCRETS I D’ALTRES AUTORITZACIONS 
MUNICIPALS CONNEXES, DESTINADES A CLUBS I/O ASSOCIACIONS DE 
FUMADORS DE CÀNNABIS, EN TOT EL TERME MUNICIPAL DE CANET DE 
MAR. 
 
Vist que des del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, amb la 
publicació de la Resolució SLT/32/2015, de 15 de gener, s'ha fet una regulació de 
l'activitat de les associacions cannàbiques i els seus clubs socials i les condicions de 
l'exercici de la seva activitat per als ajuntaments de Catalunya.  
 
Atès que la Llei 13/2017, del 6 de juliol, de les associacions de consumidors de 
cànnabis, publicada al DOGC el 13 de juliol de 2017, ha estat suspesa pel Tribunal 
Constitucional, arran del recurs d'inconstitucionalitat presentat pel President del 
Govern. 
 
Vist que la normativa estatal i autonòmica aplicable als clubs socials i associacions 
de fumadors de cànnabis no és prou exhaustiva, es fa necessari estudiar 
l'elaboració d'una normativa específica que expressament reculli aquesta activitat, 
així com la seva regulació. 
 
Vist l'informe emès per l'enginyer municipal, de data 11 de gener, el contingut del 
qual es transcriu a continuació: 
 

“Assumpte: Necessitat de regulació i ordenació de les condicions de les llicències 
d’obres o activitats per la implementació o l’establiment de clubs i associacions de 
cànnabis i d’altres substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment 
permeses i no constitutives d’infracció penal 
 
Data: 11 de gener de 2018. 
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Antecedents: 
 
Des de fa temps, en diferents poblacions de Catalunya, s'estan instal·lant clubs socials 
i associacions de fumadors de cànnabis. 
 
Aquests clubs socials o associacions de cànnabis son associacions sense ànim de lucre, 
el leiv motiv de les quals és l'autoabasteixement i distribució de cànnabis entre els 
seus propis socis-consumidors amb caràcter terapèutic i/o lúdic; essent tots ells 
majors d'edat i en un àmbit estrictament privat, amb l'objecte de reduir els danys 
associats al mercat clandestí i a determinats usos del cànnabis. 
 
Aquesta nova realitat està essent objecte d’atenció per part dels poders públics, i a 
data d'avui no existeix normativa específica que ho reguli, ja que la llei 13/2017 
aprovada el 6 de juliol de 2017 es troba en tràmit d’aprovació de la seva suspensió pel 
Tribunal Constitucional, reduint-se  l’únic marc normatiu sobre aquesta activitat a la 
resolució SLT/32/2015, de 15 de gener, per la qual s'aproven criteris en matèria de 
salut publica per orientar les associacions cannàbiques i els seus clubs socials. Tot això 
sens perjudici que les associacions d'aquesta naturalesa han de constar degudament 
inscrites en el Registre d'associacions de la Direcció General de Dret i Entitats 
Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 
 
En qualsevol cas el consum de cànnabis suposa un perill des de qualsevol punt de 
vista, ja sigui físic, mental o social, fins la punt que el consum de cànnabis de forma 
aguda i crònica produeix efectes físics perjudicials per a la salut, produint significatives 
afectacions físiques i cognitives en la conducta de les persones, essent palès que 
estem davant d'una conducta amb evident risc per a la salut física i mental de les 
persones. 
 
Tanmateix, resulta evident que existeix una important demanda de consum, i que el 
tràfic en el mercat negre no garanteix ni la qualitat del producte ni la reducció del seu 
consum. 
 
Resulta evident, doncs, que des de l’àmbit local els Ajuntaments tenen una 
responsabilitat en competències d'ordre i vigilància, així com de salut publica, respecte 
de conductes com les desenvolupades en l’àmbit dels clubs de fumadors o associacions 
de cannabis. 
 
Aquestes circumstàncies, fan necessari efectuar el corresponent estudi, anàlisi i 
establiment de quines han de ser les millors condicions que hauran de complir les 
esmentades associacions per tal de poder dur a terme la seva activitat amb plena 
convivència amb els convilatans. 
 
Aquests treballs d’estudi i regulació en cap cas no pretenen prohibir ni impossibilitar el 
desenvolupament del dret d’associació d’aquestes entitats ni les seves finalitats, 
essent la voluntat última poder determinar el seu àmbit territorial, i la seva regulació 
funcional, per tal de fer-la compatible amb la resta d'activitats i usos. 
 
En aquest sentit, els ens locals estan dotats de competències en matèria urbanística, 
d'activitats i de salut publica, per tal d'intervenir a través d'aquests àmbits en la 
protecció dels sectors socials mes febles o sensibles a conductes potencialment 
perilloses, regulant i delimitant l’àmbit en el qual es pot desenvolupar aquesta 
activitat, així com en la prevenció d'eventuals molèsties o immissions que l'exercici de 
determinades activitats de concurrència nombrosa, encara que sigui en l’àmbit 
estrictament privatiu de les associacions de consumidors de substancies que generen 
dependència, poden produir. 
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Es considera rellevant procedir a estudiar la implantació territorial de dits locals en 
relació amb equipaments o altres instal·lacions existents en el municipi, com escoles, 
llars d’infants, Centres d’Atenció Primària i altres equipaments.  
 
Paral·lelament a la regulació continguda en la relació a l’ús i la seva potencial 
perillositat en relació a les conductes que del mateix se'n deriven, la present normativa 
pretén abordar alguns aspectes problemàtics produïts pel propi exercici de l'activitat 
associativa en base a la pròpia naturalesa dels locals a on aquesta s'hi desenvolupa. 
 
Per la mateixa naturalesa de l'activitat i dels fonaments estatutaris de les associacions, 
caldrà assegurar que els seus locals puguin arribar a tenir unes característiques 
suficients com per acollir un elevat volum de socis (element que sol fer viables 
aquestes associacions) pel que resulta del tot evident que les característiques 
necessàries per tal de condicionar un local per a l'exercici d'una activitat de consum de 
cànnabis, haurà de requerir un dimensionament que els assimili als locals de publica 
concurrència. 
 
Així doncs, al final d’aquest procés d’estudi, es pretén dotar la població de Canet de 
Mar d’una regulació de la implantació de clubs socials o associacions d'aquesta 
naturalesa que compleixi, entre d’altres les següents finalitats: 
 
- Que es garanteixi que l'obertura d'aquest tipus d'establiments es realitzi per 
associacions d'usuaris degudament inscrites en els registres públics i, en 
conseqüència, amb normes de funcionament clares i conegudes. 
 
- Que compleixin unes distancies mínimes entre aquestes activitats i els centres 
educatius, centres sanitaris o assistencials, equipaments esportius, punts o espais 
joves i, en general, de qualsevol sòl o edifici qualificat de Sistema d'Equipament, 
estiguin o no construïts i/o urbanitzats, per evitar, encara que sigui indirectament, la 
promoció del consum d'una substancia que pot tenir efectes nocius en aquells 
col·lectius mes vulnerables, i de major risc, com poden ser-ho els menors o persones 
diagnosticades amb patologies mentals. 
 
- Que compleixin un règim de distàncies entre les mateixes, per a poder evitar 
possibles efectes negatius o perjudicials i, en conseqüència, les molèsties als veïns. 
 
- Que no interfereixin amb determinades àrees de Canet de Mar en les que existeix 
una concentració alta d'oferta de lleure especialitzada, dirigida a un públic concret, de 
forma que la implantació de dites associacions en determinats emplaçaments no alteri 
l’esmentat i necessari equilibri d'activitats, imprescindible per no alterar la continuïtat 
de l'oferta comercial i els horaris del municipi, i, per l'altra, no agreugi la problemàtica 
intrínseca a l'oferta de lleure nocturn al municipi; pel que caldrà regular la instal·lació 
d'aquest tipus d'establiments fixant una distancia mínima respecte de determinades 
activitats de caire públic i activitats recreatives. 
 
- Que compleixin unes condicions de seguretat, salubritat i higiene per a l'exercici 
d'aquesta activitat amb objectiu de protegir les persones usuàries i els veïns.  
 
Per altra part aquesta necessària regulació pot ser útil al servei d'altres objectius 
d'indubtable interès públic. Així, per una part, pot servir per a evitar que sota 
l’aparença d'associacions d'usuaris legalment constituïdes, es puguin establir a la 
nostra població iniciatives que no respectin uns criteris de bones practiques. I, per 
altra, consolidi una cultura de col·laboració entre l’administració i les associacions 
d'usuaris/clubs socials de cànnabis en allò relatiu a la prevenció de riscos associats a 
pautes de consums prolongats i altres àmbits de mutu interès. 
 
Segons el que es considera, seria convenient analitzar la conveniència de regular, en el 
marc de les normes enfront del tabaquisme, els clubs privats de fumadors . 
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FONAMENTS DE DRET  
 
La legislació aplicable ve determinada per la següent: 
 
1. 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). 
 
2. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme (TRLUC), que reformava l’anterior Text Refós aprovat pel Decret 
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol en virtut de les modificacions introduïdes per la Llei 
2/2007, el Decret Llei 1/007 i per la llei 26/2009. 
 
3. Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme (RLUC). 
 
4. Llei 20/2009 del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats  
 
5. Llei 16/2015 del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de 
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de 
l'activitat econòmica. 
 
6. La Llei 11/2009 e 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i 
les activitats recreatives qual s’aprova el RD 112/2010 Reglament d’espectacles 
públics i activitats recreatives. 
 
7. Llei 13/2017 aprovada el passat 6 de juliol de 2017 de les associacions de 
consumidors de cànnabis, que està en tràmit d’aprovació de suspensió, encara que es 
pot utilitzar com a model per fer l’Ordenança de Canet de Mar. 
 
CONCLUSIÓ 
 
Segons el que es considera, resultaria convenient procedir a dona inici a la tramitació 
del corresponent a l’instrument de planejament que permeti, en relació amb les 
qualificacions urbanístiques del Pla General: 
 
1. Regular l'obertura i activitat de Clubs i Associacions de Cànnabis o altres 
substancies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment permeses que generen 
dependència (cànnabis o d'altres substancies que poden generar dependència 
considerades per la Llei 30/1985 com a les drogues no institucionalitzades), establint 
un regim de distancies entre ells. 
 
2. Establir un regim de distàncies respecte de centres educatius, centres sanitaris o 
assistencials, equipaments esportius, punts o espais joves i, en general, de qualsevol 
sol o edifici qualificat de Sistema d'Equipament. 
 
Per al bon fi d’aquesta regulació, i segons el que es considera, seria convenien adoptar 
els corresponents acords de suspensió de llicències amb un termini inicial de 6 mesos 
fins a 1 any.” 

 
Vist l'informe de la TAG d'Urbanisme, de data 11 de gener de 2017, el contingut del 
qual es transcriu a continuació: 
 

 
 
 
 
 



Ref: S/iu 

6 
 
 

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 

“Informe en relació a la suspensió de l’atorgament de llicències urbanístiques 
de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o 
enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos 
concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes, destinades a clubs i/o 
associacions de fumadors de cànnabis, en tot el terme municipal de Canet de 
Mar. 
 
ANTECEDENTS 
 
I.- El 31 de gener de 1992, al DOGC núm. 1549, pàgina 687, es van publicar els 
acords de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, de 13 de febrer i 16 d’octubre de 
1991, aprovant definitivament i donant conformitat al text refós de les Normes 
Subsidiàries de Planejament de Canet de Mar. 
 
II.- El 29 de gener de 2015 el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
publica al DOGC núm. 6799 la Resolució SLT/32/2015, de 15 de gener, per la qual 
s'aproven criteris en matèria de salut pública per orientar les associacions cannàbiques 
i els seus clubs socials i les condicions de l'exercici de la seva activitat per als 
ajuntaments de Catalunya.  
 
Amb l'establiment d'aquests criteris en matèria de salut pública es pretén protegir, 
promoure i millorar la salut de la ciutadania mitjançant una política orientada a 
minimitzar els danys del consum del cànnabis i, així mateix, impulsar la deguda 
informació, educació i prevenció sobre les conseqüències i els efectes perjudicials 
vinculats al consum d’aquesta substància, orientant les associacions cannàbiques i els 
seus clubs socials i també establint les condicions de l’exercici de la seva activitat per 
als ajuntaments de Catalunya. 
 
III.- En data 13 de juliol de 2017 es publica al DOGC núm. 7411 la Llei 13/2017, del 6 
de juliol, de les associacions de consumidors de cànnabis, quin objecte principal és 
establir el règim jurídic de les associacions de consumidors de cànnabis i de llurs clubs, 
la regulació de totes les activitats que duen a terme, els drets i deures dels associats, i 
també els mecanismes de control i d'inspecció de llur activitat des del punt de vista de 
la salut pública, amb la finalitat de prevenir els riscos inherents al consum de cànnabis 
i reduir-ne els danys. 
 
IV.- El Ple del Tribunal Constitucional, mitjançant providència de 28 de novembre de 
2017, acorda admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat núm. 5003-2017, 
promogut pel President del Govern, contra la Llei 13/2017, del 6 de juliol, de les 
associacions de consumidors de cànnabis i suspendre'n la vigència i aplicació des de la 
data d'interposició del recurs - 13 de octubre de 2017–, per a les parts del procés, i 
des de la publicació del corresponent edicte, al BOE núm. 294 – 4 de desembre de 
2017 -, per als tercers. 
 
V.- L'enginyer municipal emet informe, de data 11 de gener de 2018, sobre la 
necessitat de regulació i ordenació de les condicions de les llicències d'obres i 
d'activitats per a la implantació o l'establiment de clubs i associacions de cànnabis i 
d'altres substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment permeses i no 
constitutives d'infracció penal. 
 
En el mateix informe tècnic es fa constar que, des de fa temps, en diferents municipis 
de Catalunya s'estan instal·lant clubs socials i associacions de fumadors de cànnabis. 
Aquests clubs o associacions, sense ànim de lucre, tenen com a finalitat principal 
l'autoabastiment i distribució de cànnabis entre els seus socis-consumidors, ja sigui 
amb caràcter terapèutic o lúdic, així com la reducció dels danys associats al mercat 
clandestí i a determinats usos del cànnabis. 
 
Al mateix informe es posa de manifest que, en l'àmbit local, els ajuntaments tenen 
una responsabilitat, tant en l'àmbit d'ordre i vigilància com en matèria de salut pública, 
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respecte de conductes com les que es porten a terme en els clubs de fumadors i/o 
associacions de fumadors de cànnabis, per la qual cosa considera procedent l'estudi 
per a la implantació territorial d'aquests locals, en relació amb equipaments existents 
en el municipi, com escoles, llars d'infants, centres d'atenció primària i d'altres. 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
La legislació aplicable ve determinada per la següent: 
 
a) 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). 
 
b) Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme (TRLUC), que reformava l’anterior Text Refós aprovat pel Decret 
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol en virtut de les modificacions introduïdes per la Llei 
2/2007, el Decret Llei 1/007 i per la llei 26/2009. 
 
c) Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme (RLUC). 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
Primer.- A l'informe tècnic de data 11 de gener de 2018 es posa de manifest la 
necessitat de redactar un instrument que, en relació amb els locals on se situïn els 
clubs i associacions de fumadors de cànnabis, o entitats similars, i, tot encaixant-los 
amb la normativa sectorial, en reguli els usos, imposi les limitacions normatives i 
estableixi les condicions d'implantació on s'han de situar aquestes activitats. 
 
En aquest sentit, l'article 67.3 Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU), dóna la possibilitat de redactar plans 
especials urbanístics no previstos expressament en el planejament territorial o en el 
planejament urbanístic general que, si bé no poden alterar la classificació del sòl ni 
poden modificar els elements fonamentals de l'estructura general definits per aquest 
planejament, sí que poden alterar-ne altres determinacions i establir les limitacions 
d'ús que siguin necessàries per a assolir la finalitat que els justifica. 
 
Segon.- El fet de posar en estudi la regulació per a la implantació dels locals destinats 
a clubs o associacions de fumadors de cànnabis dins el municipi, fa entrar en joc la 
dinàmica de suspensió de llicències contemplada a l’article 73 i següents del TRLU, en 
els termes següents: 
 

Article 73.- Suspensió de tramitacions i de llicències 
 
A) Els òrgans competents per a l’aprovació inicial de les figures del planejament 
urbanístic poden acordar, amb la finalitat d’estudiar-ne la formació o la reforma, de 
suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió 
urbanística i d’urbanització, com també de suspendre l’atorgament de llicències de 
parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de 
construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial. 
 
B) L’aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic obliga 
l’administració competent a acordar les mesures enunciades per l’apartat 1, en els 
àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació del règim 
urbanístic. L’administració competent també pot acordar les dites mesures en el cas 
que es pretengui assolir altres objectius urbanístics concrets, els quals han d’ésser 
explicitats i justificats. 
 



Ref: S/iu 

8 
 
 

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 

3. Els acords de suspensió de tramitacions i de llicències a què es refereix l’apartat 1 
s’han de publicar en Butlletí Oficial corresponent, i s’han de referir, en qualsevol cas, 
a àmbits identificats gràficament. 

 
Tercer.- Pel que fa el termini que pot abastar aquesta suspensió de tramitacions i de 
llicències, és la que determina l’article 74 TRLU: 
 

Article 74.- Termini de suspensió de tramitacions i de llicències: 
 
1. Els efectes de la suspensió de tramitacions i de llicències per a àmbits determinats 
no poden durar més d’un any en el cas regulat per l’apartat 1 de l’article 73, o de dos 
anys en cas d’acumulació dels supòsits regulats pels apartats 1 i 2 de l’article 73. Si 
no s’ha adoptat cap acord de suspensió amb anterioritat a l’aprovació inicial de 
l’instrument de planejament, la suspensió regulada per l’apartat 2 de l’article 73 pot 
tenir una durada màxima de dos anys. 
 
2. Un cop exhaurits els efectes de l’acord de suspensió, no se’n pot adoptar cap de 
nou, per al mateix àmbit i per a idèntica finalitat, fins que no hauran transcorregut 
tres anys des de la data d’exhauriment dels efectes. 

 
Quart.- L’article 102 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLU), regula com s’ha de fer efectiva la suspensió 
de llicències de la manera següent: 
 

Article 102 
Suspensió de la tramitació d'instruments urbanístics i de l'atorgament de 
llicències  
 
102.1  Els acords de suspensió previstos en l'article 73 de la Llei d'urbanisme han de 
concretar els àmbits afectats i han d'incorporar un plànol de delimitació dels àmbits 
subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de procediments, en el qual 
aquests es grafiaran a l'escala adequada i amb detall i claredat suficients. 
 
102.2  Els acords de suspensió han de precisar també l'abast de les llicències i 
tramitacions que suspenen. 
 
102.3  El plànol ha de restar a disposició del públic en les oficines de l'administració 
actuant al llarg del termini de suspensió. En el cas que l'administració actuant no 
sigui l'ajuntament, el plànol també s'ha de poder consultar a les oficines municipals. 
 
102.4  Mentre estigui suspesa la tramitació de procediments i l'atorgament de 
llicències en aplicació del què estableix l'article 73.2 de la Llei d'urbanisme, es poden 
tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentats en el règim vigent que 
siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, 
en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació 
del nou planejament, una vegada definitivament aprovat. 

 
Cinquè.- D’acord amb l’article 73.1 TRLU, els òrgans competents per a adoptar l’acord 
de suspensió de llicències són els mateixos que aquells que poden adoptar l’acord 
d’aprovació inicial de les figures de planejament urbanístic. 
 
Segons disposa l’article 52.2.c) 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 (TRLMRLC), 
correspon al ple, entre d’altres atribucions, l’aprovació inicial del planejament general 
del municipi i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres 
instruments d’ordenació urbanístics. 
 
Així mateix, l'apartat q) del mateix article disposa que correspon al ple també adoptar 
els acords quina aprovació exigeixi una majoria qualificada. 
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L'article 114.3.k) TRLMRLC, estableix que l'adopció dels acords que hagi d'adoptar la 
corporació en la tramitació dels plans i els instruments d'ordenació urbanística 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació. 
  
CONCLUSIONS 
 
Vist tot el que s'ha exposat, s’informa favorablement la suspensió potestativa de 
l’atorgament de llicències urbanístiques de parcel·lació de terrenys, d’edificació, 
reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació 
d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes, destinades a 
clubs i/o associacions de fumadors de cànnabis. 
 
El termini de la suspensió de l’atorgament de llicències serà d’un any (prorrogable fins 
a dos anys) a comptar des del dia següent al de la publicació del corresponent anunci 
en el Butlletí Oficial de la Província i el seu àmbit, tot el terme municipal de Canet de 
Mar. 
 
Així mateix, es proposa que la part dispositiva de l’acord que s’elevi al ple, com a 
òrgan competent per a la seva aprovació, pugui ser la que s’indica a continuació: 
 

“Primer.- Suspendre l'atorgament de llicències urbanístiques de parcel·lació de 
terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, 
d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions 
municipals connexes, destinades a clubs i/o associacions de fumadors de cànnabis, 
en tot el terme municipal de Canet de Mar, amb la finalitat de redactar un Pla 
Especial per regular les condicions urbanístiques d'emplaçament (ubicacions, 
accessos, distàncies a altres usos o establiments i/o altres determinacions d'aquests 
usos i/o activitats). 
 
Segon.- Disposar que, de conformitat amb l’art. 74.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLUC), els efectes 
de la suspensió de tramitacions i llicències per a l’àmbit definit gràficament en el 
plànol adjunt, abastarà un termini d’un any. No obstant això, la seva durada serà de 
dos anys en cas d'acumulació en el supòsit d'aprovació inicial de l'instrument de 
planejament. 
 
Tercer.- Aprovar el plànol de delimitació de l'àmbit de suspensió de les llicències 
esmentades. 
 
Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en  
un diari de la província d'àmplia difusió, en el tauler d'anuncis municipal i en la web 
oficial de l'ajuntament: www.canetdemar.cat.” 

 
Atès que la voluntat municipal és que es puguin desenvolupar en el municipi totes 
aquelles activitats que contribueixen al progrés i al benestar social, però al mateix 
temps que aquestes es puguin realitzar en un context de seguretat jurídica i 
respectant l'exercici de la resta d'activitats i el benestar dels ciutadans. 
 
Vist el que estableixen els articles 73 i 74 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme i l'article 102 i següents del 
Decret legislatiu 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d'urbanisme de Catalunya, sobre la suspensió de llicències urbanístiques. 
 
Vistos els articles 52.2.c) i q) i 114.3.k) 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. 
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Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 18 de gener de 
2018, 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 amb la 
proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi Ambient i Agricultura, s’acorda 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, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Quirze Planet Rovira, 
Jesús Marín i Hernàndez, Àngel López Solà, Esther Agulló Renau, Toni Romero 
Carbonell i Cristina Soler Vílchez, i un vot en contra del regidor Marc Jiménez 
López: 
 
PRIMER.- Suspendre l'atorgament de llicències urbanístiques de parcel·lació de 
terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, 
d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions 
municipals connexes, destinades a clubs i/o associacions de fumadors de cànnabis, 
en tot el terme municipal de Canet de Mar, amb la finalitat de redactar un Pla 
Especial per regular les condicions urbanístiques d'emplaçament (ubicacions, 
accessos, distàncies a altres usos o establiments i/o altres determinacions 
d'aquests usos i/o activitats). 
 
SEGON.- Disposar que, de conformitat amb l’art. 74.1 del Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLUC), els 
efectes de la suspensió de tramitacions i llicències per a l’àmbit definit gràficament 
en el plànol adjunt, abastarà un termini d’un any. No obstant això, la seva durada 
serà de dos anys en cas d'acumulació en el supòsit d'aprovació inicial de 
l'instrument de planejament. 
 
TERCER.- Aprovar el plànol de delimitació de l'àmbit de suspensió de les llicències 
esmentades. 
 
QUART.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
en  un diari de la província d'àmplia difusió, en el tauler d'anuncis municipal i en la 
web oficial de l'ajuntament: www.canetdemar.cat. 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Agricultura, 
explica que a Canet no hi ha una normativa que reguli aquests locals i ara s’han 
posat a treballar per tenir-la. Mentrestant, com es fa amb tots els plans urbanístics, 
se suspenen les llicències fins que estigui aprovada aquesta nova normativa. 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que 
el seu grup votarà en contra d’aquest punt. Entenen que aquest punt s’ha portat a 
aprovació del Ple perquè hi ha algú que ha demanat un permís d’aquestes 
característiques. Al seu grup els fa la sensació que no hi ha voluntat política per 
voler donar aquesta llicència, per dos motius. El primer és que troben excessiu el 
termini de dos anys per elaborar aquesta normativa, i més tenint en compte que hi 
ha una llei mitjançant la qual es podria regular aquest tipus de permisos. El segon 
motiu ja el va exposar a la Comissió Assessora, on va demanar que es rectifiqués 
l’informe de l’enginyer, però aquest continua igual. Consideren que aquest informe 
fa un comentari molt despectiu sobre les persones consumidores de cànnabis i 
consideren que un enginyer no hauria de fer aquest tipus de comentari. Tornen a 
demanar que sigui retirat de l’informe, ja que és una desqualificació molt important 
sobre els consumidors de cànnabis. 
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El senyor Masvidal explica que després del comentari que va fer el senyor Jiménez 
a la Comissió Assessora volia parlar amb l’enginyer, però més tard va pensar que 
no tenia per costum fer canviar a cap tècnic el seu informe. Pel que fa a la 
normativa a la qual s’ha referit el senyor Jiménez, està suspesa actualment i, per 
tant, el que s’ha de fer és regular-ho. El que no pot ser és que es pugui fer el que 
es vulgui i aquest és el motiu de fer aquest pas.  
 
El senyor Jiménez explica que al seu grup li sembla perfecte que es vulgui regular 
aquest assumpte i consideren que s’ha de regular, però sí que hi ha una llei estatal 
a la qual es podrien acollir, per decidir que aquests locals no estiguin al costat de 
centres o espais concrets, o que s’instal·lin en el polígon, per exemple. Considera 
que fer una ordenança no hauria de necessitar un període d’un o dos anys. 
 
El senyor Masvidal comenta que ningú ha dit que siguin necessaris dos anys per 
elaborar aquesta ordenança, però la llei permet suspendre durant dos anys 
aquestes llicències. 
 
El senyor Jiménez també comenta que el seu grup municipal tampoc són del parer 
de fer canviar a cap tècnic els seus comentaris tècnics sobre una matèria, però que 
un enginyer digui que el consum de cànnabis suposa un perill des de qualsevol punt 
de vista, creu que és una opinió personal que no té res a veure amb la seva feina i 
la seva funció. 
 
El senyor Masvidal comenta que el consum de tabac també és perjudicial, està 
demostrat i és legal. 
 
3.- APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL DE 
SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR  
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de data 17 d’octubre de 
2017 va acordar el següent: 
 

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança 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, 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 de conformitat amb el que disposa l’article 66.2 del ROAS. 
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, dins del termini dels 15 dies següents a la seva aprovació definitiva. 
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Atès que, en compliment del tràmit d’informació pública, els acords esmentats i el 
text de l’Ordenança es van poder consultar a l’Àrea de Secretaria tots els dies feiners, 
durant el termini de trenta dies hàbils des de la publicació de l’anunci d’aprovació 
inicial al Butlletí Oficial de la Província, això és des del dia 30 d’octubre de 2017. 
 
Atès que aquest mateix anunci també es va publicar al Punt Avui (23/10/2017), al 
DOGC(30/10/2017), al web municipal i al tauler d’anuncis de la corporació. 
 
Atès que en data 14 de desembre de 2017 (registre d’entrada número 7845), és a 
dir, dins del termini d’exposició pública, l’Oficina Antifrau de Catalunya va entrar un 
escrit d’al·legacions al text d’aquesta Ordenança. 
 
Vista l’acta de la Comissió redactora constituïda per a la redacció d’aquesta 
Ordenança i que es transcriu a continuació: 

 
ACTA DE DE LA COMISSIÓ REDACTORA I APROVACIÓ DE LA PROPOSTA 
D’APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL DE 
SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
Canet de Mar, 15 de gener de 2018 
 
Essent les 10.45 hores i sota la presidència de la senyora alcaldessa, Blanca Arbell i 
Brugarola, assistida per la secretari  de la corporació que subscriu, Bernat Costa i 
Castilla, es reuneixen els vocals següents integrants de la comissió d’estudi per a la 
redacció de la modificació de l’ordenança municipal de subvencions de l’Ajuntament de 
Canet de Mar: 
 
- Sr. Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació 
- Sr. Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’acalde d’Hisenda i Cultura 
- Sr. Lluís Viñas Peitabí, interventor municipal 

 
Després d’una àmplia deliberació i una vegada estudiades les al·legacions presentades 
per l’Oficina Antifrau de Catalunya en data 14 de desembre de 2017, número de 
registre 7845, els assistents acorden acceptar-les en la seva totalitat i acorden aprovar 
la proposta que s’adjunta a aquesta acta i sotmetre-la a la consideració del ple de 
l’Ajuntament en una propera sessió que celebri. 
 
I no essent altre l’objecte de la convocatòria s’aixeca la sessió a les 12.30 hores, 
signant aquesta acta tots els assistents amb mi, la secretària, que certifico. 
 

Vist el text elaborat per aquesta Comissió, amb la introducció de les al·legacions 
presentades per l’Oficina Antifrau de Catalunya i que es transcriu a continuació: 
 
ORDENANÇA MUNICIPAL DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE CANET 
DE MAR. 
 
PREÀMBUL 
 
L'Ajuntament de Canet de Mar desenvolupa de forma activa una política de foment 
de l'associacionisme i el voluntariat per enfortir el teixit social i la xarxa ciutadana. 
 
El teixit associatiu del nostre poble és una eina dinamitzadora del municipi i el  
motor de la seva vitalitat, per això un dels objectius fonamentals d'aquest 
Ajuntament és continuar impulsant la vida associativa a través dels ajuts  
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econòmics, en forma de subvencions, a banda del suport en infraestructures i 
material de préstec, entre d'altres. 
 
Així doncs, l'Ajuntament continua donant suport a projectes i actuacions que es 
programin des de les entitats que contribueixin a generar una societat més 
participativa, més oberta, més cohesionada i més solidària. Ara bé, millorant la 
concessió i l'atorgament que garanteixi l'equitat, l'objectivitat, la transparència i el 
retorn social. El retorn social és un concepte fonamental en les polítiques públiques. 
Aquesta Ordenança posa èmfasi en el retorn social i d'innovació dels projectes i 
actuacions subvencionades. 
 
Un dels problemes als que s'enfronta la nostra societat és el desconeixement de 
l'impacte o valor social aportat per cadascun dels actors. En aquest sentit, hem 
considerat oportú disposar d'un sistema que mesuri el valor social dels projectes i 
actuacions. 
 
L'objectiu de mesurar l'impacte social és impulsar millores que augmentin el valor 
social dels programes per a les persones a les quals s'adrecen i per al conjunt de la 
ciutadania. Avaluar l'impacte social ajudarà a les entitats a planificar millor, a ser 
més eficaces i eficients i a assignar millor els seus recursos. I a l'hora a donar més 
rendibilitat social als diners dels ciutadans i ciutadanes de Canet de Mar. 
 
L'Ajuntament vol definir paràmetres per identificar aquest retorn, perquè entén que 
és important diferenciar entre impacte econòmic i retorn social. 
 
En aquest sentit, aquesta Ordenança preveu l'homogeneïtzació, objectivació i 
transparència de la valoració dels criteris que, a banda de les exigències de 
tramitació administrativa, agilitza la gestió de la valoració de les propostes i elimina 
la discrecionalitat de les puntuacions. 
 
Per tant, el què planteja aquesta Ordenança és que, abans de l'atorgament de la 
subvenció, s'han de valorar els projectes presentats d'acord amb uns criteris 
generals, fixats en la pròpia Ordenança, i uns criteris específics, desenvolupats en 
les bases específiques anuals. 
 
I pel que fa a la valoració posterior, tots els projectes i/o activitats subvencionats, 
independentment de quina sigui la seva forma de concessió, hauran de ser valorats 
sota criteris econòmics, de qualitat, i d'impacte i utilitat social. 
 
En definitiva, l'Ordenança posa en valor el retorn social de les subvencions 
concedides per l'Ajuntament i, per tant, analitzar quina repercussió tenen en el 
conjunt de la ciutadania; perquè la suma de tots els projectes i actuacions 
subvencionats contribueixin a generar una societat més participativa, més oberta, 
més cohesionada i més solidària. 
 
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Objecte 
 
La present ordenança té per objecte regular i fixar, amb caràcter general, el règim 
jurídic, els criteris, i el procediment aplicable per a l’atorgament de subvencions per 
part de l’Ajuntament de Canet de Mar a favor de les persones físiques i d’entitats 
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públiques i privades, a l’empara del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions (LGS).  
 
Article 2. Concepte de subvenció i àmbit d’aplicació  
 
S’entén per subvenció, a efecte d’aquesta ordenança, qualsevol disposició dinerària 
efectuada per l’ajuntament de Canet de Mar a favor de les persones físiques i 
d’entitats públiques i privades, i que compleixin els requisits següents: 
 

a) Que el lliurament es realitzi sense contraprestació dinerària dels beneficiaris. 
b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d’un objectiu determinat, 

l’execució d’un projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un 
comportament singular, ja efectuats o per efectuar, o la concurrència d’una 
situació, amb el benetes que el beneficiari ha de complir les obligacions 
materials i formals que s’hagin establert. 

c) Que el projecte, l’acció, la conducta o la situació finançada tingui per objecte 
el foment d’una activitat d’utilitat pública, o d’interès social, o de promoció 
d’una finalitat pública, que complementi o doni suport a alguna competència 
municipal. 

 
Article 3. Supòsits exclosos 
 
1. Aquesta ordenança no serà d’aplicació en els casos següents: 

 
a) Subvencions impròpies regulades per la legislació tributaria o sectorial 

aplicable. 
b) Subvencions atorgades al concessionari d’un servei públic, que les rep com a 

contraprestació del funcionament del servei. 
c) La cessió d'ús de béns immobles o mobles a favor d'entitats inscrites en el 

registre municipal d’entitats o ens del sector públic, les quals es regiran per 
la normativa reguladora del règim patrimonial dels ens públics. 

d) Els ajuts o auxilis per atendre necessitats peremptòries que satisfacin 
finalitats de caràcter social.  

e) Subvencions concedides per altres administracions en les quals l’Ajuntament 
actuï com a simple intermediari.  

f) Els premis que s'atorguin per part d'aquest Ajuntament sense prèvia 
sol·licitud de la persona beneficiària. 

g) Aportacions municipals destinades a finançar globalment les activitats dels 
ens receptors (organismes autònoms, entitats públiques empresarials, 
consorcis, mancomunitats, fundacions, associacions, etc.) als òrgans de 
govern dels quals està representat l’Ajuntament, i que es fan anualment per 
finançar els seus pressupostos.  

h) Subvencions a favor de les associacions a què es refereix la disposició 
addicional 5a de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local 
(federacions i associacions de municipis).  

i) Subvencions als grups polítics representats a la corporació per atendre les 
seves despeses de funcionament.  

 
2. La present Ordenança general només tindrà caràcter supletori, respecte a la 

normativa específica corresponent, en els casos següents:  
 
a) Subvencions concedides o finançades amb fons europeus o d’altres 
administracions públiques, que es regiran en primer lloc per la normativa o 
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les condicions establertes per l’administració que financi, totalment o 
parcialment, la subvenció. En el cas que la normativa esmentada no reguli la 
forma d’atorgament de la subvenció, serà d’aplicació aquesta Ordenança 
general.  
b) Subvencions imposades en virtut de norma legal, que es regiran en 
primer lloc per aquesta norma.  

 
Article 4. Règim jurídic  

 
El marc legal pel qual es regeixen les subvencions atorgades per l’Ajuntament de 
Canet de mar està constituït per:  
 
a) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant, 
LGS).  
b) El 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.  
c) La legislació bàsica de l’Estat reguladora de l’administració local:  
 

- Els articles 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local.  
- Els articles 40, i 189.2 i 214.2 de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
text refós aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.  

 
d) La legislació de la comunitat autònoma:  
 

- Els articles 239, 240 i 241 del text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.  
- Els articles 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.  

 
e) La normativa europea:  
 

- Tractat constitutiu de la Unió Europea.  
- Els articles 87 a 89 del Reial decret 1755/1987, de 23 de desembre, pel 
qual es regula el procediment de comunicació a la Comissió de les 
Comunitats Europees dels projectes de les administracions o ens públics que 
es proposin establir, concedir o modificar ajuts interns.  
- I les disposicions concordants.  

 
f) La normativa municipal:  
 

- Aquesta Ordenança general de subvencions.  
- Les Bases d’execució del pressupost.  
- El Reglament orgànic municipal i la normativa sobre delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de govern de l’Ajuntament vigent en 
el moment de la concessió. 

 
Article 5. Caràcter de les subvencions 
 
1. Les subvencions regulades per aquesta Ordenança tenen caràcter voluntari i 
eventual, són revocables i reductibles únicament en aplicació de les previsions 
normatives en vigor, no generen cap dret per a l’obtenció d’altres subvencions en 
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moments posteriors (tret que s’hagin concedit amb el caràcter de despeses 
plurianuals), i no es poden al·legar com a precedent.  
 
2. Les subvencions estan afectes al compliment de la finalitat d’interès general a 
què es condicioni l’atorgament i tenen caràcter no devolutiu, sens perjudici del 
reintegrament inherent a l’incompliment de les condicions o càrregues imposades 
en l’acte de concessió o en les disposicions legals i reglamentàries vigents.  
 
3. En qualsevol cas, l’Ajuntament de Canet de Mar queda exempt de qualsevol 
responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol mena derivada de les 
actuacions a què quedin obligades les persones públiques o privades 
subvencionades.  
 
Article 6. Finalitat de les subvencions  
 
1. Les subvencions hauran de finançar activitats d’interès públic o social.  
 
2. Les subvencions es poden destinar a alguna de les finalitats següents:  
 

a) Assistència i cooperació amb ajuntaments, amb altres ens locals o amb 
altres ens diferenciats amb personalitat pròpia.  

b) Finançament de projectes o actuacions, dins del terme municipal, que 
coadjuvin en serveis de competència de l’Ajuntament, responguin a 
necessitats socials o fomentin els interessos generals del municipi.  

c) Premis científics, literaris, artístics o similars, i les beques per a estudis o 
investigacions, sempre que no es tracti del supòsit indicat en l’article 3.f) de 
la present Ordenança.  

d) Per raons de solidaritat, ajudes a països o zones deprimides o per pal·liar 
calamitats públiques, encara que sigui fora del territori del municipi i de 
l’Estat espanyol.  

 
3. Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, 
les quals es consideraran nul·les.  
 
CAPÍTOL II. PROCEDIMENT I GESTIÓ DE LES SUBVENCIONS  
 
Article 7. Principis generals  
 
1. La gestió de les subvencions a què es refereix aquesta Ordenança es realitzarà 
d’acord amb els principis següents:  
 

a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-
discriminació, en particular en matèria de gènere.  

b) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l’Ajuntament.  
c) Eficiència en l’assignació i la utilització dels recursos públics.  

 
2. Les subvencions es concediran de manera ordinària mitjançant concurrència 
competitiva. Excepcionalment, es podran concedir de forma directa les subvencions 
previstes a l’art. 11 de la present Ordenança.  
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Article 8. Quantia de les subvencions  
 
1. L’import de la subvenció, aïllada o conjuntament amb el de les d'altres 

subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents 
de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió 
Europea o d'organismes internacionals, no podrà superar el cost de l’obra o 
activitat subvencionada. En aquest cas, l’Ajuntament reduirà la subvenció fins a 
aquest cost màxim.  

2. Com a norma general l’import de la subvenció no ultrapassarà el 50% del cost 
de l’obra o activitat subvencionada. No obstant això, en les bases específiques 
es podrà augmentar aquest percentatge per casos excepcionals i per raons 
justificades. 

 
Article 9. Consignació pressupostària  
 
1. Les subvencions són, amb caràcter general, despeses de dret públic, i la seva 

efectivitat quedarà condicionada a l’existència de crèdit pressupostari suficient.  
2. Les convocatòries de subvencions han d’indicar l’aplicació pressupostària a la 

qual s’han d’imputar i la quantitat màxima destinada, i cal efectuar la reserva 
de crèdit corresponent.  

 
Article 10. Concessió mitjançant concurrència competitiva  
 
1. La concurrència competitiva és la forma ordinària de concessió de les 
subvencions.  
 
2. Prèviament a la convocatòria del procés de selecció, s’hauran d’aprovar i publicar 
les bases específiques corresponents.  
 
3. En el cas de les subvencions ordinàries previstes en l’article 6.2.b d’aquesta 
ordenança, com a mínim un 50% de la ponderació s’establirà a través dels 
següents criteris, que hauran de ser detallats i ponderats de forma objectivable en 
les bases específiques:  
 

a) el dèficit d’activitats anàlogues en el municipi. 
b) el nombre de destinataris als quals va adreçada. 
c) el nombre de participants del municipi. 
d) la dificultat de realització de l'activitat sense la subvenció. 
e) la complementarietat amb l’exercici de les competències municipals. 
 

En absència de determinació de la ponderació específica dels anteriors criteris, 
aquests tindran una igual ponderació entre ells. 
 
4. Els criteris per obtenir l’altre 50% de la ponderació s’establirà en les bases 
específiques de cada convocatòria. 
 
5. L’anunci de la convocatòria detallarà els elements essencials de les bases 
específiques per les quals es regeix el concurs.  
 
6. Un òrgan col·legiat, la composició del qual s’ha de determinar a les bases 
específiques farà l’examen i la valoració de les sol·licituds. Aquest òrgan, que estarà 
composat per personal funcionari i/o laboral de l’Ajuntament, formularà la proposta 
de concessió de les subvencions a l’òrgan instructor, per a la seva aprovació.  
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7. En el procés de selecció s’examinaran conjuntament, en un sol procediment, 
totes les sol·licituds presentades dintre del termini establert, i es resoldrà en un 
únic acte administratiu a favor de la sol·licitud o sol·licituds que compleixin els 
requisits previstos a les bases específiques.  
 
8. L’òrgan competent per a la concessió podrà, motivadament i sempre d’acord 
amb les previsions de l’ordenament jurídic, deixar desert el procés de selecció o no 
esgotar l’import total previst o el crèdit disponible de la partida pressupostària 
corresponent o de la seva bossa de vinculació. No podran atorgar-se subvencions 
per quantia superior a la que es determini a la convocatòria.  
 
9. Excepcionalment, i sempre que així s’estableixi a les bases específiques, l’òrgan 
competent per a la concessió procedirà al prorrateig, entre els beneficiaris de la 
subvenció, de l’import global màxim destinat a les subvencions.  
 
Article 11. Concessió directa  
 
1. Les subvencions es podran atorgar directament, sense concurrència competitiva 
ni publicitat, de forma excepcional, en els casos següents:  
 

a) Quan estiguin consignades nominativament en el pressupost general de 
l’Ajuntament.  

b) Quan l’atorgament o la quantia de les subvencions sigui imposada a 
l’Ajuntament per una norma de rang legal.  

c) En situacions en les quals s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic 
o humanitari, o d’altres degudament justificades a l’expedient corresponent, 
que dificultin la seva convocatòria pública mitjançant concurrència 
competitiva.  

 
2. Sempre que sigui possible, la concessió directa de subvencions es formalitzarà 
en un conveni.  
 
3. La resolució de la concessió de les subvencions atorgades per concessió directa, 
o el conveni corresponent, d’acord amb l’article 65 del Reglamento General de 
Subvenciones, fixaran els següents punts: 
 

a. Determinació de l 'objecte de la subvenció i dels seus beneficiaris, 
d'acord amb l'assignació pressupostària. 

b. Crèdit pressupostari al que s'imputa la despesa i quantia de la subvenció, 
individualitzada, si escau, per a cada beneficiari si fossin diversos. 

c. Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, 
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol 
administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o 
d'organismes internacionals. 

d. Terminis i maneres de pagament de la subvenció, possibilitat d'efectuar 
pagaments anticipats i abonaments a compte, així com el règim de 
garanties que, si escau, hauran d'aportar els beneficiaris. 

e. Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de 
la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i de l'aplicació dels 
fons percebuts.  
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4. De conformitat amb allò que disposa l’art. 15.1 c) de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, caldrà 
publicar l’atorgament d’aquestes subvencions en compliment del principi de 
transparència. 
 
Article 12. Beneficiaris  
 
1. Tenen la condició de beneficiaris d’una subvenció les persones físiques i les 
entitats públiques o privades que han de fer l’activitat que fonamenta el seu 
atorgament, o que estiguin en la situació que legitima la seva concessió.  
 
2. També poden ser beneficiaris les agrupacions de persones, les comunitats de 
béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat sense 
personalitat jurídica. En aquest cas, s’han de fer constar expressament a la 
sol·licitud els compromisos d’execució assumits per cadascun dels membres de 
l’agrupació, així com l’import de la subvenció a aplicar per cadascun d’ells, els quals 
tindran la consideració de beneficiaris. En qualsevol dels casos, s’haurà de nomenar 
un representant o apoderat únic de l’agrupació, amb poders suficients per complir 
les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l’agrupació.  
 
3. Els beneficiaris hauran de complir els requisits que es derivin de l’acte 
d’atorgament de la subvenció, així com de les bases reguladores, i en particular:  
 

a. Les persones físiques hauran d’acreditar la qualitat o la titularitat d’una 
activitat d’interès públic municipal. 

b. Les persones jurídiques hauran d’estar inscrites en els registres oficials 
corresponents. Específicament, les associacions hauran d’estar inscrites al 
Registre d’Entitats Municipal, o presentar juntament amb la sol·licitud de 
subvenció, la documentació necessària per a la inscripció al Registre 
esmentat, a excepció de les entitats beneficiàries de subvencions per a 
projectes de cooperació internacional domiciliades a l’estranger.  

 
4. No podrà obtenir la condició de beneficiari de les subvencions atorgades per 
l’Ajuntament la persona o entitat en qui concorri alguna de les circumstàncies 
següents:  
 

a. Haver estat condemnat o sancionat mitjançant sentència o resolució ferma a 
la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics.  

b. Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarat insolvent en 
qualsevol procediment, estar declarat en concurs, estar subjecte 
d’intervenció judicial o haver estat inhabilitat d’acord amb la Llei concursal 
sense que hagi conclòs el període d’inhabilitació fixat a la sentència de 
qualificació del concurs.  

c. Haver donat lloc, per una causa de la qual hagin estat declarats culpables, a 
la resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb l’Administració.  

d. Estar incursa, la persona física, els administradors de les societats 
mercantils o els que tinguin la representació legal d’altres persones 
jurídiques, en algun dels supòsits de la Llei 12/1995, d’11 de maig, 
d’incompatibilitats dels membres del Govern de la nació i dels alts càrrecs de 
l’Administració general de l’Estat; de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, o 
que es tracti de qualsevol dels càrrecs electius que regula la Llei orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en els termes que 
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estableixi aquesta normativa o la normativa autonòmica que reguli aquestes 
matèries.  

e. No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant 
la Seguretat Social.  

f. Tenir la residència fiscal en un país o un territori qualificat per reglament 
com a paradís fiscal.  

g. No estar al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament de 
subvencions.  

 
5. No poden accedir a la condició de beneficiaris les agrupacions previstes a 
l’apartat 2 anterior, quan concorri alguna de les prohibicions precedents en 
qualsevol dels seus membres.  
 
6. En cap cas no poden obtenir la condició de beneficiari de subvencions de 
l’Ajuntament les associacions incurses en les causes de prohibició que preveuen els 
apartats 5 i 6 de l’article 4 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora 
del dret d’associació.  
 
7. Tampoc no poden obtenir la condició de beneficiari les associacions respecte a 
les quals s’hagi suspès el procediment administratiu d’inscripció, perquè s’hi hagin 
trobat indicis racionals d’il·licitud penal, en aplicació del que disposa l’article 30.4 de 
la Llei orgànica 1/2002, mentre no hi recaigui una resolució judicial ferma en virtut 
de la qual es pugui practicar la inscripció al registre corresponent.  
 
8. La justificació per part de les persones o entitats de no estar incursos en les 
prohibicions per obtenir la condició de beneficiari, assenyalades als apartats 
anteriors, es pot fer mitjançant testimoni judicial, certificats telemàtics o 
transmissions de dades, o certificació administrativa, segons els casos, i quan 
aquest document no pugui ser expedit per l’autoritat competent, pot ser substituït 
per una declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa o un 
notari públic.  
 
Article 13. Obligacions dels beneficiaris  
 
Són obligacions dels beneficiaris:  
 

a. Complir l’objectiu, executar el projecte, exercir l’activitat o adoptar el 
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.  

b. Justificar davant l’Ajuntament el compliment dels requisits i les condicions, i 
també la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que 
determinin la concessió o el gaudi de la subvenció.  

c. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que efectuï l’Ajuntament, si 
escau, i qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin dur a 
terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i 
aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors.  

d. Comunicar a l’Ajuntament l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos que financin les activitats subvencionades. Aquesta comunicació 
s’ha d’efectuar tan aviat com es conegui el fet, i en tot cas, abans de la 
justificació de l’aplicació donada als fons percebuts.  

e. Acreditar que estan al corrent en el compliment de les obligacions tributàries 
i davant la Seguretat Social, mitjançant les certificacions corresponents o a 
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través de declaracions responsables en els casos previstos per la normativa 
vigent.  

f. Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents 
degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i 
sectorial aplicable als beneficiaris en cada cas, així com els estats 
comptables i registres específics que siguin exigits per les bases reguladores 
de la subvenció, amb la finalitat de garantir l’exercici adequat de les 
facultats de comprovació i control.  

g. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos 
els documents electrònics, perquè puguin ser objecte d’actuacions de 
comprovació i control.  

h. Donar compte de les modificacions que puguin sorgir en la realització del 
projecte i justificar-les adequadament.  

i. Fer constar als materials de difusió i publicitat de les actuacions 
subvencionades la col·laboració o el patrocini de l’Ajuntament, mitjançant la 
inclusió del logotip de l’Ajuntament, la reproducció fidel de la imatge 
corporativa municipal i la inclusió de la llegenda “amb el suport de 
l’Ajuntament de Canet de Mar”.  

j. Procedir al reintegrament dels fons rebuts, quan així correspongui.  
k. Les persones i entitats privades han d’informar l’Administració de les 

activitats directament relacionades amb l’exercici de funcions públiques, la 
gestió de serveis públics i la percepció de fons públics, i de les activitats que 
restin dins la supervisió i el control de l’Administració en el cas de serveis 
d’interès general o universal. També han d’informar de les retribucions 
percebudes pels càrrecs directius si el volum de negoci de l’empresa vinculat 
a activitats dutes a terme per compte de les administracions públiques 
supera el vint-i-cinc per cent del volum general de l’empresa. 

l. En cas que l’import de la subvenció sigui superior a 10.000 euros els 
beneficiaris, si són persones jurídiques, han de comunicar a  l’Ajuntament  la 
informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o 
administració, a l’efecte de fer-les públiques.  

 
Article 14. Les sol·licituds  
 
1. Per a la concessió de subvencions, cal la sol·licitud prèvia del possible beneficiari, 
en la qual s’ha de fer constar que es demana la subvenció per una actuació 
concreta, que s’especificarà.  
 
2. En aquesta sol·licitud s’ha de consignar la identificació (nom i domicili) de qui 
subscriu la sol·licitud i el caràcter amb què ho fa (en nom propi o com a 
representant legal o voluntari), així com la identificació (nom i domicili) de qui ha 
de ser el beneficiari.  
 
3. Les persones físiques acreditaran la seva personalitat mitjançant una còpia del 
DNI.  
 
4. Les agrupacions sense personalitat deixaran constància en la sol·licitud dels 
compromisos d'execució assumits per cada membre que la integri així com de 
l'import de la subvenció a aplicar a cadascun d'ells. En aquests casos: 
 

1. tots els membres de l'agrupació tindran la consideració de beneficiaris; 
2. s'haurà de nomenar un representant de l'agrupació, amb poders suficients 

per actuar davant l'Administració en nom de tots ells.  
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3. no podrà dissoldre's l'agrupació fins que no hagi transcorregut el termini de 
prescripció previst als articles 39 i 65 de la LGS  

 
5. A la petició de subvenció s’adjuntarà:  
 

a. La memòria de l’obra o activitat a subvencionar.  
b. El pressupost total d’aquestes obres o activitats.  
c. La declaració de les subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat i el 

compromís de comunicar a l’Ajuntament o l’entitat de dret públic atorgant 
les que s’obtinguin en el futur.  

d. El compromís de complir les condicions de la subvenció.  
e. La documentació acreditativa de reunir els requisits específics exigits, quan 

s’indiquin a la convocatòria.  
f. Les dades bancàries on, si és subvencionada l’obra o l’activitat proposada, 

es podrà transferir l’import de la subvenció.  
g. La declaració d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la 

Seguretat Social i del compliment d’altres obligacions legals que s’estableixin 
segons la normativa vigent, o autorització per tal que l’Ajuntament faci les 
comprovacions oportunes.  

h. Altra documentació que pugui establir-se a les bases específiques.  
 
6. Quan s’observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari 
ampliar la informació, es requerirà als sol·licitants que ho esmenin en el termini 
màxim i improrrogable de 10 dies, amb l’advertiment exprés que, passat aquest 
termini sense que el sol·licitant hagi complert el requeriment, se’l tindrà per desistit 
de la sol·licitud. En el cas de concurs, el termini haurà de ser igual per a tots els 
concursants afectats.  
 
7. Reformulació de sol·licituds. Dins d’una mateixa convocatòria, els beneficiaris 
d’una subvenció, per raons justificades, podran sol·licitar la reformulació de les 
subvencions concedides, quan l’import de la subvenció de la proposta de resolució 
provisional sigui inferior a la que figura a la sol·licitud presentada. Aquesta 
reformulació haurà de ser aprovada pel mateix òrgan que va concedir la subvenció 
i, en tot cas, haurà de respectar l’objecte, els criteris de valoració i la resta de 
requisits previstos a les bases específiques. 
 
Article 15. Acceptació de la subvenció  
 
Les subvencions atorgades es consideren acceptades si no es produeix una 
renúncia expressa del beneficiari, en la forma i el termini que assenyalin la 
convocatòria i les bases específiques, o l’acord de concessió.  
 
Article 16. Resolució de la subvenció  
 
1. L’alcaldia resoldrà les sol·licituds de subvencions sens prejudici del règim de 
delegacions que s’estableixi. 
 
2. El procediment de concessió de les subvencions s’ha de resoldre en un termini 
màxim de 3 mesos a comptar des de l’acabament del termini de presentació de 
sol·licituds i la manca de resolució, dins d’aquest termini, tindrà caràcter de 
desestimació.  
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3. En la resolució de concessió, es fixaran, a més del beneficiari o beneficiaris i la 
quantia de la subvenció atorgada, l’objecte, el termini i la forma de justificació. 
També s’hi han de fer constar les sol·licituds que puguin haver estat denegades.  
 
4. L’acte de concessió exhaureix la via administrativa i es notificarà individualment 
als interessats.  
 
Article 17. Pagament de la subvenció  
 
1. Amb caràcter general, el pagament de les subvencions s’efectuarà contra 
presentació de les justificacions de l’activitat subvencionada.  
 
2. Ens els casos que ho prevegi les Bases Específiques es podrà realitzar pagaments 
anticipats o bestretes abans de la justificació de la subvenció.  
 
3. En tots els casos, quan el beneficiari sigui deutor de l’Ajuntament, es podrà 
efectuar la compensació del pagament de la subvenció amb els deutes del 
beneficiari.  
 
4. En els casos de pagaments a compte o de pagaments anticipats, es podran exigir 
garanties als perceptors per assegurar que s’efectua la totalitat de l’obra o activitat 
subvencionada i que es compleixen els objectius de la subvenció.  
 
5. Quan s’hagi satisfet una bestreta i la subvenció sigui revocada o reduïda a un 
import inferior al de la bestreta, el beneficiari restarà obligat a reintegrar a 
l’Ajuntament la totalitat o l’excés sobre el que li correspon en el termini d’un mes 
des de la notificació de la resolució oportuna, amb l’advertiment exprés que, un cop 
transcorregut el termini esmentat sense que es reintegrin les quantitats 
reclamades, es procedirà, si escau, a executar la garantia, en la forma i els terminis 
que preveu el reglament general de recaptació.  
 
Article 18. Publicitat de les subvencions concedides 
 
1. La publicitat de les subvencions es farà d’acord amb els articles 18 de la Llei 
General de Subvencions i 30 i 31 del Reglament General de Subvencions. També 
s’observarà allò que diu la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 
 
2. La Base de Dades Nacional de Subvencions operarà com a sistema nacional de 
publicitat de subvencions. 

 
3. A aquests efectes, les administracions atorgants han de remetre a la base de 
dades nacional de subvencions informació sobre les convocatòries i les resolucions 
de concessió recaigudes en els termes que estableix l'article 20. 
 
4. Els beneficiaris hauran de donar publicitat de les subvencions i ajuts percebuts 
en els termes i condicions establerts en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. En el cas que es faci ús 
de la previsió continguda en l'article 5.4 de l'esmentada Llei, la base de dades 
nacional de subvencions servirà de mitjà electrònic per al compliment de les 
obligacions de publicitat. 
 
5. Els beneficiaris hauran de donar l'adequada publicitat del caràcter públic del 
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finançament de programes, activitats, inversions o actuacions de qualsevol tipus 
que siguin objecte de subvenció, en els termes reglamentàriament establerts.  
 
Article 19. Justificació  
 
1. La justificació de les subvencions es realitzarà segons la modalitat de compte 
justificatiu, que contindrà, amb caràcter general, la documentació següent:  
 
a) Una memòria de l’activitat, justificativa del compliment de les condicions 
imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats 
realitzades i dels resultats obtinguts.  
b) Una memòria econòmica, justificativa del cost de les activitats realitzades, que 
contindrà:  
 

- Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb 
identificació del proveïdor o creditor i del document, el seu import, la data 
d’emissió i, si escau, la data de pagament. Quan escaigui, s’indicaran les 
desviacions sobre el pressupost inicial.  

- Originals o còpia compulsada de les factures o dels documents de valor 
probatori equivalent als que s’esmenten al punt anterior i, si escau, la 
documentació acreditativa del pagament.  

- Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat 
l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la procedència.  

- Si escau, la carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents 
no aplicats, així com dels interessos que se’n derivin.  

 
c) Un exemplar de la documentació i/o del material de difusió que s’hagi editat en 
relació amb l’activitat.  
 
2. Els justificants de despesa que es presentin seran marcats per l’Ajuntament, amb 
indicació de la subvenció per a la justificació de la qual han estat presentats, i si 
l’import del justificant s’imputa totalment o parcialment a la subvenció. En aquest 
darrer cas, s’indicarà la quantia exacta que resulti afectada per la subvenció.  
 
3. Quan la subvenció tingui per objecte el finançament general d’una entitat, sigui 
quin sigui el percentatge de la subvenció en relació amb el pressupost general de 
l’entitat, aquesta ha de presentar com a justificant una memòria de l’activitat i els 
seus comptes (balanç de situació i compte de resultats), l’informe d’auditoria, si és 
obligatori o si s’ha efectuat, la liquidació del pressupost, si és un ens públic, etc. 
Aquesta informació serà la corresponent a l’exercici a què es refereixi la subvenció.  
 
4. La justificació s’ha de presentar dins el termini que assenyalin les bases 
específiques o la resolució d’atorgament i, a falta de previsió expressa sobre això, 
en el termini de tres mesos des de l’acabament del termini per a la realització de 
l’actuació.  
 
5. L’òrgan que concedeix la subvenció podrà atorgar una ampliació del termini per a 
la presentació de la justificació, que no excedirà de la meitat del total del termini, i 
sempre que amb això no es perjudiquin els drets de tercers.  
 
6. Transcorregut el termini establert de justificació sense que s’hagi presentat 
davant de l’òrgan competent, aquest requerirà al beneficiari per tal ho faci en el 
termini improrrogable de quinze dies. La falta de presentació de la justificació en el 
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termini establert comportarà l’exigència del reintegrament de la subvenció i les 
altres responsabilitats establertes a la Llei 38/2003, general de subvencions. La 
presentació de la justificació en el termini addicional establert en aquest apartat no 
eximirà el beneficiari de les sancions que corresponguin segons la llei.  
 
Article 20. Despeses subvencionables  
 
1. Es consideren despeses subvencionables, a l’efecte que preveu aquesta 
Ordenança general, aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa 
de l’activitat subvencionada i s’efectuïn en el termini establert per les diferents 
bases reguladores de les subvencions. En cap cas el seu cost no podrà ser superior 
al valor de mercat.  
 
2. Llevat que hi hagi una disposició expressa en contra a les bases específiques de 
les subvencions, es considera despesa efectuada la que hagi estat efectivament 
pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació determinat per la 
normativa reguladora de la subvenció.  
 
3. Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 50.000,00 € en 
el cas de cost per execució d’obra, o de 18.000 € en el cas de subministrament de 
béns d’equip o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència 
tècnica, el beneficiari ha de sol·licitar, com a mínim, tres ofertes de diferents 
proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació 
del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques especials de les 
despeses subvencionables no hi hagi al mercat un nombre suficient d’entitats que el 
subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s’hagi efectuat abans de la 
sol·licitud de la subvenció. L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han 
d’aportar en la justificació, o, si escau, en la sol·licitud de la subvenció, s’ha de fer 
d’acord amb criteris d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament en 
una memòria la seva elecció, quan aquesta no recaigui en la proposta econòmica 
més avantatjosa.  
 
4. En el cas d’adquisició, construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables, 
s’han de seguir les regles següents:  
 

a) Les bases específiques han de fixar el període durant el qual el beneficiari ha 
de destinar els béns al fi concret per al qual es va concedir la subvenció, el 
qual no pot ser inferior a cinc anys, en el cas de béns inscriptibles en un 
registre públic, ni a dos anys per a la resta de béns. En el cas de béns 
inscriptibles en un registre públic, aquesta circumstància s’ha de fer constar 
en l’escriptura, així com l’import de la subvenció concedida, aspectes que 
han de ser objecte d’inscripció al registre públic corresponent.  

b) L’incompliment de l’obligació d’afectació esmentada al paràgraf anterior, que 
es produeix en tot cas amb l’alienació o el gravamen del bé, és causa de 
reintegrament, en els termes que estableix el capítol II del títol II de la Llei 
38/2003, general de subvencions, el qual quedarà subjecte al pagament del 
reintegrament, sigui quin sigui el posseïdor, llevat que sigui un tercer 
protegit per la fe pública registral o es justifiqui l’adquisició dels béns amb 
bona fe i títol just o en un establiment mercantil o industrial, en cas de béns 
mobles no inscriptibles.  

 
5. Es considera satisfeta l’obligació d’afectació a què es refereix l’apartat 4 anterior 
en els supòsits següents:  
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a) Si, tractant-se de béns no inscriptibles en un registre públic, són substituïts 

per d’altres que serveixin en condicions anàlogues a la finalitat per a la qual 
es va concedir la subvenció i aquest ús es manté fins a completar el període 
establert, sempre que la substitució hagi estat autoritzada per l’Ajuntament.  

b) Si, tractant-se de béns inscriptibles en un registre públic, el canvi 
d’afectació, alienació o gravamen és autoritzat per l’Ajuntament. En aquest 
cas, l’adquiridor assumeix l’obligació d’afectació dels béns per al període 
restant i, en cas d’incompliment d’aquesta obligació, del reintegrament de la 
subvenció.  

 
6. Les bases reguladores de les subvencions han d’establir, si escau, les regles 
especials que es considerin oportunes en matèria d’amortització dels béns 
inventariables. No obstant això, el caràcter subvencionable de la despesa 
d’amortització ha d’estar subjecte a les condicions següents:  
 

a) Que les subvencions no hagin contribuït a la compra dels béns.  
b) Que l’amortització es calculi de conformitat amb les normes de comptabilitat 

generalment acceptades.  
c) Que el cost es refereixi exclusivament al període subvencionable.  

 
7. Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les 
despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a l’execució del projecte 
subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan 
directament relacionades amb l’activitat subvencionada, i són indispensables per a 
la preparació o l’execució adequades d’aquesta activitat, i sempre que així ho 
prevegin les bases específiques. Amb caràcter excepcional, les despeses de 
garantia bancària poden ser subvencionades quan així ho prevegi la normativa 
reguladora de la subvenció.  
 
8. En cap cas no són despeses subvencionables:  
 

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris.  
b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.  
c) Les despeses de procediments judicials.  

 
9. Els tributs són despeses subvencionables quan el beneficiari de la subvenció els 
abona de manera efectiva. En cap cas no es consideren despeses subvencionables 
els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni 
els impostos personals sobre la renda.  
 
10. El beneficiari ha d’imputar els costos indirectes a l’activitat subvencionada en la 
part que raonablement correspongui, d’acord amb els principis i les normes de 
comptabilitat generalment admeses i, en tot cas, en la mesura que aquests costos 
corresponguin al període en el qual efectivament es du a terme l’activitat.  
 
Article 21. Comprovació de les justificacions  
 
1. El servei gestor que hagi tramitat la concessió de la subvenció comprovarà que 
les justificacions es presentin en els terminis fixats i les revisarà formalment, i 
podrà requerir al beneficiari perquè esmeni defectes, completi la documentació o 
ampliï la informació. Amb això analitzarà el compliment de la finalitat de la 
subvenció.  
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2. L’Ajuntament podrà comprovar el valor de mercat de les despeses 
subvencionades, utilitzant els criteris assenyalats a l’article 33 de la Llei 38/2003, 
general de subvencions.  
 
3. L’Ajuntament podrà comprovar directament l’execució de l’obra o activitat 
subvencionada, ja sigui mitjançant personal propi o bé a través de tercers 
contractats a aquest efecte.  
 
Article 22. Subcontractació d’activitats subvencionades  
 
El beneficiari de subvencions per a activitats podrà subcontractar l’execució total o 
parcial de l’activitat que constitueix l’objecte de la subvenció, de conformitat amb el 
que preveu l’article 29 de la Llei 38/2003, general de subvencions.  
 
TÍTOL III. NUL·LITAT, REVISIÓ I REINTEGRAMENT DE LES SUBVENCIONS  
 
Article 23. Nul·litat de les resolucions de concessió de subvencions  
 
1. Són causes de nul·litat de les resolucions de concessió:  
 
a) Les indicades a l’article 47 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les Administracions Públiques.  
 
b) La carència o insuficiència de crèdit pressupostari.  
 
2. Són causes d’anul·labilitat de la resolució de concessió les altres infraccions de 
l’ordenament jurídic i, en especial, de les regles contingudes a la Llei 38/2003, 
general de subvencions, de conformitat amb el que disposa l’article 48 de la Llei 
39/2015 esmentada.  
 
3. La tramitació i la declaració de nul·litat s’ajustarà al que disposa a l’article 106 i 
107 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques.  
 
Article 24. Revisió  
 
La resolució d’atorgament d’una subvenció pot ser revisada per l’Ajuntament, tot 
modificant-la, un cop transcorregut el termini d’audiència de 10 dies concedit al 
beneficiari, bé sigui en relació amb el seu contingut, bé sigui en relació amb 
l’import de la subvenció, en els supòsits següents:  
 

a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la 
concessió de la subvenció. En aquest cas pot arribar a ser revocada. 

b) Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres 
subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que 
sumats a la de l’Ajuntament superin el cost total de l’activitat subvencionada 
o el percentatge que s’hagi fixat en les bases específiques.  

c) Quan el beneficiari no hagi justificat degudament la totalitat de l’import de 
les despeses subvencionables previstes a les bases específiques o al conveni 
que les reguli.  
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Article 25. Reintegrament de subvencions ja satisfetes  
 
1. Quan, a conseqüència de la revocació, modificació o revisió de la subvenció, 
l’import definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el perceptor estarà obligat 
a reintegrar l’excés. Així mateix, estarà obligat al reintegrament el beneficiari que 
hagi percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que 
n’haguessin impedit la concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de 
l’activitat o del projecte; per incompliment de l’obligació de justificar en els terminis 
establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control 
financer, i en els altres supòsits previstos en la normativa de la Llei 38/2003, 
general de subvencions.  
 
2. A més, la persona o l’ens subvencionat ha d’ingressar els interessos de demora 
sobre l’import percebut en excés. Aquests interessos de demora s’acrediten des del 
moment del pagament fins a la data de l’acord de reintegrament.  
 
3. Aquests ingressos tindran el caràcter d’ingressos de dret públic. El període 
d’ingrés en via voluntària serà l’establert amb caràcter general per als ingressos 
directes. Si no s’ingressen dintre d’aquest període, es procedirà per via de 
compensació o de constrenyiment d’acord amb el Reglament general de recaptació.  
 
4. Quan el subvencionat sigui una persona jurídica, en seran responsables 
subsidiaris els administradors.  
 
5. En general, el reintegrament del pagament indegut de subvencions es regirà pel 
que disposen els articles 36 a 43 (ambdós inclosos) de la Llei 38/2003, general de 
subvencions.  
 
TÍTOL IV. INFRACCIONS, SANCIONS ADMINISTRATIVES I 
RESPONSABILITATS EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS  
 
Article 26. Infraccions i sancions administratives  
 
1. Constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions, les accions 
i omissions tipificades als articles 52 i següents de la Llei 38/2003, general de 
subvencions.  
 
2. Les infraccions es consideraran lleus, greus o molt greus d’acord amb els 
supòsits de la Llei esmentada i s’aplicaran als infractors les sancions tipificades en 
aquesta Llei.  
 
3. Les sancions podran consistir en una multa fixa o proporcional. La sanció 
pecuniària proporcional s’aplicarà sobre la quantitat indegudament obtinguda, 
aplicada o no justificada. Aquesta multa serà independent de l’obligació de 
reintegrament prevista a l’article 26, i per al seu cobrament es considerarà com un 
ingrés de dret públic i s’aplicarà el Reglament general de recaptació.  
 
4. En els supòsits que la conducta pugui ser constitutiva de delicte, l’Ajuntament 
passarà la denúncia a la jurisdicció competent i s’abstindrà de seguir el 
procediment sancionador mentre l’autoritat judicial no dicti sentència en ferm, 
tingui lloc el sobreseïment o l’arxiu de les actuacions, o es produeixi la devolució de 
l’expedient pel Ministeri Fiscal.  
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5. Les sancions es graduaran i es quantificaran d’acord amb el que disposen els 
articles 60 a 63 (ambdós inclosos) de la Llei 38/2003, general de subvencions.  
 
Article 27. Responsabilitats  
 
1. Els perceptors de subvencions concedides per l’Ajuntament de Canet de Mar 
s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis 
de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat.  
 
2. L’incompliment d’aquests principis originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció.  
 
3. La responsabilitat administrativa serà exigida de conformitat amb el que 
preveuen l’article 176 i següents de la Llei estatal 47/2003, de 26 de novembre, 
general pressupostària.  
 
4. Les responsabilitats comptables i penals seran exigides pels òrgans competents, 
de conformitat a la normativa que regula el Tribunal de Comptes (Llei orgànica 
2/1982, de 12 de maig) i el que disposa sobre aquesta matèria el Codi Penal 
(articles 308 i 309).  
 
TÍTOL V. CONTROL FINANCER DE LES SUBVENCIONS  
 
Article 28. Control financer de les subvencions  
 
1. A més de la fiscalització prèvia que s’ha de fer en matèria de subvencions, de 
conformitat amb allò que preveuen els articles 213 i següents del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, es podrà exercir un control financer d’aquestes subvencions 
d’acord amb el que preveu l’article 44 de la Llei 38/2003, general de subvencions.  
 
2. El control financer serà efectuat per la Intervenció de l’Ajuntament, de 
conformitat amb el que disposen els articles 220 a 222 del text refós esmentat; el 
títol III de la Llei 38/2003, general de subvencions; el títol VI de la Llei general 
pressupostària i altres normes concordants. Es podrà demanar per a aquesta tasca 
la col·laboració de la Diputació de Barcelona o d’altres entitats públiques amb 
competència per fer-ho.  
 
3. Els beneficiaris i tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o de la seva 
justificació estan obligats a prestar col·laboració i a facilitar la documentació que els 
sigui requerida pel personal que efectuï el control financer.  
 
TÍTOL VI. BASES ESPECÍFIQUES  
 
Article 29. Bases específiques  
 
1. Per a totes les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant concurrència 
competitiva s’han d’aprovar les bases específiques corresponents, que s’aprovaran 
conjuntament o prèviament a la convocatòria i que no podran contradir aquesta 
Ordenança general.  
 
2. La competència per a l’aprovació de les bases específiques correspon a la Junta 
de Govern.  
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3. Es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona un anunci del 
contingut de les bases i de la convocatòria en el qual es determinarà el termini de 
presentació de sol·licituds. A més, es podrà publicar, si es considera necessari, a la 
premsa local i al lloc web de l’Ajuntament. En cas d’aprovació simultània, l’eficàcia 
de la convocatòria s’ajornarà el temps que calgui quan es formulin reclamacions 
contra les bases específiques per a l’atorgament.  
 
4. El contingut de les bases específiques serà, com a mínim, el que segueix:  
 

a) Objecte i finalitat de la subvenció, definint el període en què s’executarà 
l’activitat per a la qual se sol·licita la subvenció.  

b) Termini de presentació de sol·licituds així com documentació i informació 
que cal aportar.  

c) Requisits que han de reunir els beneficiaris i forma d’acreditar-los.  
d) Import màxim de les subvencions i percentatge d’aquestes subvencions 

respecte al cost de l’activitat subvencionada.  
e) Possibilitat, o no, de compatibilitzar altres subvencions amb la mateixa 

finalitat.  
f) Criteris objectius de valoració per a l’atorgament de la subvenció i, si escau, 

la seva ponderació.  
g) Composició de l’òrgan competent per valorar les sol·licituds a què fa esment 

l’article 10 d’aquesta Ordenança, i identificació dels òrgans encarregats de la 
instrucció i la resolució.  

h) Termini per al seu atorgament, que no ha d’excedir els tres mesos des de 
l’acabament del termini de presentació de sol·licituds, i l’advertència que la 
manca de resolució dins d’aquest termini produeix efectes desestimatoris.  

i) Forma de pagament i, si escau, possibilitat d’efectuar pagaments parcials o 
bestretes.  

j) Termini i forma de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es 
concedeix la subvenció.  

k) Partida pressupostària on s’imputa l’import de la subvenció.  
l) La forma i la quantia de les garanties a favor de l’òrgan atorgant que han 

d’aportar els beneficiaris, si escau.  
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL  
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança general que, per sistemàtica, incorporen 
aspectes de la normativa directament aplicables a les subvencions que atorgui 
l’Ajuntament s’entén que són automàticament modificats en el moment en què es 
produeixi la modificació o derogació de la normativa esmentada.  
 
En el supòsit de modificació normativa, continuaran sent vigents els seus preceptes 
que siguin compatibles o permetin una interpretació harmònica amb els nous 
principis de la normativa resultant de la modificació practicada, mentre no hi hagi 
una adaptació expressa d’aquesta Ordenança.  
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA  
 
Als procediments de concessió de subvencions ja iniciats a l’entrada en vigor 
d’aquesta Ordenança, els seran d’aplicació els acords adoptats en el moment del 
seu inici.  
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA  
 
Queden sense efecte totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al 
contingut d’aquesta Ordenança general. Específicament, es deroguen les Bases 
reguladores de la concessió de subvencions de l’Ajuntament del Canet de Mar 
modificades per acord del Ple municipal de data de 25 de març de 2004. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 18 de gener de 
2018, 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,  de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, 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, M. 
Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Quirze Planet Rovira i Marc 
Jiménez Torres, i cinc abstencions dels regidors Jesús Marín Hernández, Àngel 
López Solà, Ester Agulló Renau, Toni Romero Carbonell i Cristina Soler Vílchez: 
 
PRIMER.- Estimar en la seva totalitat les al·legacions presentades per l’Oficina 
Antifrau de Catalunya, en data 14 de desembre, al registre de l’Ajuntament de 
Canet de Mar (registre d’entrada número 7845) i introduir-les al text definitiu de 
l’Ordenança. 
 
SEGON.- Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança municipal de 
subvencions de l’Ajuntament de Canet de Mar, amb la introducció de les 
modificacions, tal i com s’ha transcrit en el cos d’aquest acord. 
 
TERCER.- Publicar íntegrament en el BOP la modificació d’aquesta Ordenança que 
entrarà en vigor l’endemà d’aquesta publicació. Així mateix, s’inserirà l’anunci en el 
tauler de la corporació i al web municipal 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. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde de Participació Ciutadana, Igualtat 
i Noves Tecnologies, explica que en el Ple del passat mes d’octubre es va aprovar 
inicialment aquesta Ordenança i durant el període d’exposició pública l’Oficina 
Antifrau de Catalunya va entrar un escrit d’al·legacions al text. Aquestes 
al·legacions fan referència a tres vessants. La primera és sobre l’adequació de la 
normativa, és a dir, s’actualitza la normativa a què fa referència; la segona fa 
referència a l’eliminació en alguns paràgrafs que es regulava que s’atorgarien 
algunes subvencions discrecionalment i que, en realitat, s’haurien d’atorgar per 
concurrència competitiva, perquè si no es feia així podia induir a l’afavoriment de 
l’atorgament directe d’algunes subvencions. I la tercera fa referència a la comissió 
de seguiment, d’on s’elimina la presència de polítics. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que 
els ha sorprès que l’exposició l’hagi feta la senyora Serra, quan en la constitució de 
la comissió redactora i a l’acta d’aquesta comissió hi consten el senyor Lluís Llovet 
Bayer i el senyor Pere Xirau i Espàrrech. A banda d’això, han trobat a faltar que el 
govern no volgués incorporar ningú de l’oposició en l’elaboració d’aquesta 
ordenança, ja que és una ordenança que afecta a tothom en algun moment. Troba 
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que hauria estat, com a mínim, elegant que l’oposició hagués tingut coneixement, 
primer, d’aquesta comissió redactora i, segon, que els haguessin donat una mica de 
marge per participar-hi. Pel que fa a l’ordenança, consideren que tot el que tingui a 
veure a donar més claredat i a haver-hi menys participació política és benvingut, 
però els sobta, per exemple, que hagin desaparegut dos dels criteris de ponderació 
que són l’interès general de la vila i la transcendència que tingui l’activitat més 
enllà de la vila. Està convençut que això ja s’ha parlat a la comissió redactora, però 
al seu grup municipal els hauria agradat poder participar-hi. 
 
La senyora Serra explica que aquesta Ordenança està proposada per part de l’Àrea 
d’Intervenció i encara que l’Àrea de Participació Ciutadana, Igualtat i Noves 
Tecnologies no la redacti, hi participa i la debat. El fet és que si el senyor Romero 
vol debatre-la i tenir-la en les properes redaccions que se’n facin, ho celebren i 
intentaran fer-ho de la manera que ha proposat, fer-la arribar a l’oposició perquè 
aquesta pugui fer també les seves aportacions. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que l’ha 
presentada la senyora Serra perquè és la tinenta d’alcalde de Participació Ciutadana 
i perquè és la persona que ha coordinat totes les entitats del poble. Per tant, és 
lògic que si es fan unes bases d’atorgament de subvencions sigui aquesta Àrea la 
que porti endavant aquest projecte. Una altra cosa és l’aspecte tècnic de la 
comissió que ha treballat aquesta Ordenança i si s’han suprimit aquests apartats és 
perquè s’han suprimit a nivell tècnic i a requeriment de l’Oficina Antifrau ja que 
manifestava que no es podia constatar o donar una ponderació indicada de cada un 
d’aquests criteris. Així, doncs, les últimes rectificacions que s’han fet al text són les 
que ha demanat aquesta Oficina a través del seu escrit d’al·legacions. L’Oficina 
Antifrau mesura molt estrictament totes les bases de subvencions perquè els 
criteris siguin molt objectivables. 
 
4.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL 
DEL MARESME PER A LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER L’ÚS I LA 
GESTIÓ DE LES BORSES DE PERSONAL D’ÀMBIT COMARCAL PER OCUPAR 
LLOCS DE TREBALL DE CARÀCTER CONJUNTURAL, NO ESTRUCTURAL 
 
Atès que en el Consell d’Alcaldes celebrat en data 22 de desembre de 2015, es va 
presentar el projecte “BORSA COMARCAL DE PERSONAL”, en el marc del servei 
“Maresme Capacita”, motivat per la necessitat copsada en diversos ajuntaments de 
tenir una borsa de personal d’àmbit comarcal que pugui ajudar, en moments 
puntuals, a cobrir necessitats de personal no permanent a l’ens local, de forma àgil 
i complint la legalitat vigent. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Maresme, a través del Servei “Maresme Capacita”, 
va realitzar una enquesta a tots els municipis de la comarca, per detectar la 
necessitat de personal no permanent. Els perfils professionals més demanats pels 
ajuntaments han estat per ordre de més a menys demanda els següents: Treball 
social, Administratiu, Promoció Econòmica, Informàtica, Manteniment i Consergeria. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Maresme elabora bases de selecció de personal no 
permanent, a les quals se li ha donat el tractament de comarcal, amb subjecció a la 
normativa vigent de personal, i respectant i garantint els principis constitucionals 
d’igualtat, mèrit i capacitat; així com de publicitat de les convocatòries i de les 
seves bases, de transparència, imparcialitat i professionalitat dels membres dels 
òrgans de selecció, independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació d’aquests, 
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adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques que 
s’han de desenvolupar, i agilitat, sens perjudici de l’objectivitat, tots ells establerts 
per la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP). 
 
Atès que en termes legals, el Consell Comarcal podrà exercir les funcions 
d’assistència i cooperació, tenint en compte les necessitats dels diferents municipis, 
a l’empara d’allò previst a l’article 28 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de 
Catalunya.  
 
Atès que l’objectiu que es pretén és donar assistència a la part de selecció dels 
processos de contractació de personal no permanent als ajuntaments de la 
comarca.   
 
Atès que per la seva part, l’Ajuntament de Canet de Mar té la necessitat de 
contractar personal per cobrir llocs de treball de caràcter conjuntural, no 
estructural. 
 
Vista la memòria justificativa elaborada per la cap de Recursos Humans de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, que es transcriu a continuació: 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ RELATIU A LA 
COORDINACIÓ D’ACTIVITAT EMPRESARIALS  
 
I. DADES DEL SERVEI PROMOTOR 
Servei promotor: Àrea de Recursos Humans  

Dades de contacte del servei promotor: M. Àngels Isart Falceto, regidora de 
Règim Intern. 

 
II. PROPOSTA DE CONVENI 
Entitat/s amb la/les qual/s se celebra el conveni: CONSELL COMARCAL DEL 
MARESME  
 

 
Objecte del conveni: Ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal. 
 

 
III. INTERÈS DE L’ACTIVITAT 
Necessitat i oportunitat de la subscripció del conveni:  Agilitzar els tràmits per 
a la contractació de personal temporal.  
 
Punts de coincidència de l’activitat a convenir amb els objectius del servei 
promotor: L’Ajuntament de Canet de Mar, puntualment, necessita cobrir llocs de 
treball de manera temporal, potser de curta durada, no obstant això, el procés de 
selecció d’aquest personal és el mateix que per cobrir llocs fixes, la qual cosa suposa 
una gran inversió de temps i recursos del personal propi de l’Ajuntament i també un 
termini mínim de 3 mesos des de l’inici del procés fins al moment en què es pot 
contractar la persona seleccionada, en canvi, el Consell Comarcal, ja té les seleccions 
fetes i l’adhesió a aquest conveni, permetrà reduir els terminis necessaris per cobrir 
aquests llocs de treball.  
 
Objectius d’interès comú a complir:  Reduir els terminis d’incorporació de 
personal i estalvi de recursos.  
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IV. ACTUACIONS A DESENVOLUPAR PER AL COMPLIMENT DEL CONVENI 
Actuacions a escometre per l’Ajuntament de Canet de Mar:  Sol·licitar 
formalment al Consell Comarcal l’accés a  les borses, en cada ocasió, concretant a 
quina borsa es vol accedir, les funcions i les condicions del lloc de treball a cobrir. 
 
Actuacions a escometre per la/ les entitat/s concertant/s: El Consell 
Comarcal, facilitarà a l’Ajuntament de Canet de Mar, en cada ocasió que se sol·liciti 
accés a la borsa: 
- Les dades necessàries de les persones aspirants interessades en l’oferta de 
treball que realitzi. 
- El disseny de l’entrevista, amb l’objectiu d’assegurar l’homogeneïtat dels 
criteris de selecció utilitzats per tots els ajuntament. 
 

 
V. COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI: 
Representant/s de l’Ajuntament de Canet de Mar: Secretari municipal i tècnica 
de RH. 
Representant/s de la/es entitat/s concertant/s: Secretari del Consell Comarcal 
i tècnica de RH. 

 
VI. RECURSOS I APORTACIONS DEL CONVENI / IMPACTE ECONÒMIC: 
Recursos necessaris per al desenvolupament del conveni: 
 
a) Aportació de mitjans materials, en el seu cas: 
 
Ajuntament de Canet de Mar:  
 
Entitat/s concertant/s:  
 
b) Aportació de mitjans personals, en el seu cas: 
 
Ajuntament de Canet de Mar: Tècnica de RH 
 
Entitat/s concertant/s:  Personal propi encarregat de la gestió de les borses de 
personal.  
 

 
c) Pressupost total de l’activitat: L’adhesió al conveni no té cost econòmica. 
El cost es concreta en l’ús de les borses, que té un cost de 259,00 €, cada vegada 
que se’n faci ús. 
 
d) Aportació de recursos financers: 
 
Ajuntament de Canet de Mar: 
 
 
Entitat/s concertant/s:  
 
e) Impacte econòmic: Disminueix la despesa econòmica derivada de la 
selecció de personal.   
 
 

 
VII. ALTRES REQUERIMENTS: 
Les prestacions que constitueixen l’objecte del conveni no tenen caràcter 
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contractual. 
 
El conveni compleix els requeriments de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic i resta de la normativa aplicable. 
 

 
Vist l’informe conjunt emès per la Secretaria i la Intervenció municipals que es 
transcriu a continuació: 

 
Informe 001/2018 de la Secretaria i la Intervenció en relació al procediment 
a seguir en l’aprovació del conveni de col·laboració per a la delegació de 
competències per a l’ús i la gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal 
per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural 
 
Bernat Costas i Castilla, secretari de l’Ajuntament de Canet de Mar, i Lluís Viñas 
Peitabí, interventor municipal, en relació amb la proposta d’acord d’aprovació d’una 
addenda al conveni entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Canet de 
Mar per a la delegació de competències per a l’ús i la gestió de les borses de personal 
d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural, i 
en compliment del que es disposa a l’article 3.a) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de 
setembre, pel que es regula el Règim jurídic dels funcionaris amb habilitació de 
caràcter estatal, emetem el següent 
 

INFORME 
 
I.-ANTECEDENTS DE FET 
 
I. El Consell d’Alcaldes celebrat en data 22 de desembre de 2015, es va presentar el 
projecte “BORSA COMARCAL DE PERSONAL”, en el marc del servei “Maresme 
Capacita”, motivat per la necessitat copsada en diversos ajuntaments de tenir una 
borsa de personal d’àmbit comarcal que pugui ajudar, en moments puntuals, a cobrir 
necessitats de personal no permanent a l’ens local, de forma àgil i complint la legalitat 
vigent. 
 
II. El Consell Comarcal del Maresme, a través del Servei “Maresme Capacita”, va 
realitzar una enquesta a tots els municipis de la comarca, per detectar la necessitat de 
personal no permanent. Els perfils professionals més demanats pels ajuntaments han 
estat per ordre de més a menys demanda els següents: Treball social, Administratiu, 
Promoció Econòmica, Informàtica, Manteniment i Consergeria. 
 
III. El Consell Comarcal del Maresme elabora bases de selecció de personal no 
permanent, a les quals se li ha donat el tractament de comarcal, amb subjecció a la 
normativa vigent de personal, i respectant i garantint els principis constitucionals 
d’igualtat, mèrit i capacitat; així com de publicitat de les convocatòries i de les seves 
bases, de transparència, imparcialitat i professionalitat dels membres dels òrgans de 
selecció, independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació d’aquests, adequació 
entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques que s’han de 
desenvolupar, i agilitat, sens perjudici de l’objectivitat, tots ells establerts per la Llei 
7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP). 
 
IV. L’objectiu que es pretén és donar assistència a la part de selecció dels processos de 
contractació de personal no permanent als ajuntaments de la comarca.   
 
V. L’Ajuntament de Canet de Mar té la necessitat de contractar personal per cobrir 
llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural. 
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II.-LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
La legislació aplicable ve determinada per la següent: 
 
- 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). 
 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL). 
 

- Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques (LPACAP). 
 

- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les Administracions Públiques 
(LRJAP). 
 

- Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local (TRRL). 
 

- Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF). 
 

- Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de l’organització comarcal de Catalunya 

 
III.- FONAMENTS JURÍDICS 
 
Primer.- En primer lloc cal aclarir que, per imperatiu de la disposició addicional 
vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, reguladora del règim jurídic de les 
Administracions Públiques (en endavant LRJAP), per tant, és aquesta norma la que li 
haurà de ser d’aplicació. 
 
Segon.- Pel que fa a la durada del conveni, de conformitat amb el que disposa l’art. 
49.h) LRJAP, els convenis han de tenir una durada determinada que no podrà ser 
superior a 4 anys, excepte quan normativament se’n prevegi un de superior. Aquesta 
durada inicial podrà ser objecte d’una única pròrroga per un termini de fins a 4 anys 
addicionals, sempre que s’acordi de forma expressa pels signants abans que finalitzi el 
seu termini. 
 
Per altra banda, l’esmentada disposició addicional vuitena LRJAP, també preveu que 
l’adaptació dels convenis a les seves previsions serà automàtica pel que fa al seu 
termini de vigència per aplicació directa de les regles previstes a l’article 49.h).1º, per 
aquells convenis que no tinguessin determinat un termini de vigència o, existint, 
s’hagués establert una pròrroga tàcita per temps indefinit en el moment d’entrada en 
vigor d’aquesta Llei. En aquests casos el termini de vigència del conveni serà de 4 
anys a comptar des de l’entrada en vigor de la LRJAP. 
 
En el conveni objecte del present informe, la durada no és indeterminada ja que es va 
fixar per un any, i tampoc s’hi van establir pròrrogues tàcites, ja que aquestes s’han 
d’acordar de forma expressa per períodes successius d’igual durada i per un màxim de 
quatre anys. 
 
Tercer.- Pel que fa a l’objecte del conveni, això és la delegació de competències  per a 
l’ús i la gestió de les borses de personal que convoqui el Consell Comarcal del 
Maresme per cobrir llocs de treball de caràcter conjuntural, no permanent, l’aprovació 
de la transferència de funcions o activitats a altres Administracions Públiques requereix 
un quòrum d’aprovació per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació conforme allò previst a l’art. 114.3.3) del TRLMRLC. En el present cas, 
aquest número és de 9 conforme a l’article 179 de la Llei orgànica de règim electoral 
general. 
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L’article 54.1.b del TRRL determina el caràcter preceptiu de l’assessorament legal de la 
Secretaria municipal en aquells supòsits en què l’acord requereixi la majoria absoluta, 
com és el cas. 
 
L’informe de la Secretaria s’emetrà en l’àmbit de l’assessorament legal preceptiu i 
coexistirà amb el que ha d’emetre, en virtut del mateix mandat indicat al paràgraf 
precedent, l’interventor municipal, en exercici de la seva  funció interventora. 
 
Aquest informe s’emetrà en els termes institucionals dels articles 79 i 80 de la LPACAP, 
amb les especialitats derivades del desenvolupament que s’efectua a l’article 173.1.b) 
del ROF. 
 
Quart.- La delegació que es pretén aprovar no té la consideració de delegació 
interorgànica de les regulades a l’art. 9.1. LRJAP, és a dir, entre òrgans de la mateixa 
Administració. 
 
Tampoc pot considerar-se una delegació de competències de les regulades a l’article 
27 de la LRBRL, la legislació vigent no conté un règim per a les delegacions entre 
entitats locals amb caràcter general, sinó només per a àrees de l’activitat 
administrativa, com succeeix amb l’article 7 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 
 
Per tant, la delegació plantejada s’ha de qualificar jurídicament  com una delegació 
interadministrativa a favor d’una entitat territorial de dret públic, amb personalitat 
jurídica pròpia, el Consell Comarcal del Maresme, i que troba el seu fonament legal en 
els articles 114.3.e) del TRLMRLC, i 47.2.h) de la LRBRL. 
 
Cinquè.- Els articles 52.2.q), en concordança amb l’art. 114.3.e) del TRLMLC i 
22.2.p), en concordança amb l’art. 47.2.h) de la LRBRL, reserven al Ple de la 
corporació la competència orgànica per aprovar l’esmentada delegació. 
 
Es requereix el quòrum especial de la majoria absoluta legal del nombre de membres 
de la corporació, tal i com s’ha dit en el fonament jurídic primer. 
 
L’acord que s’adopti haurà de fixar l’abast i el contingut de la delegació. A aquest 
efecte, en cap cas podran ser objecte de delegació les competències relatives a (art. 
9.2 LRJAP): 
 

• Els assumptes que es refereixin a relacions amb la prefectura de l’Estat, 
presidència del govern de la nació, corts generals, presidències dels Consells de 
Govern de les Comunitats Autònomes i Assemblees Legislatives de les Comunitats 
Autònomes. 

• L’adopció de disposicions de caràcter general. 
• La resolució de recursos en els òrgans administratius que hagin dictat els actes 

objecte de recurs. 
• Les matèries en què així es determini per normes amb rang de Llei.  

 
A no ser que ho autoritzi una Llei de forma expressa no es podran delegar les 
competències que s’exerceixin per delegació (art. 9.5 LRJAP). 
 
La delegació d’atribucions s’entendrà feta de forma indefinida, a no ser que l’acord de 
delegació disposi una altra cosa, o la temporalitat d’aquesta derivi de la pròpia 
naturalesa de la delegació (art. 118 ROF). 
 
Sisè.- La delegació serà revocable en qualsevol moment per l’òrgan que l’ha conferit 
(art. 9.6 LRJAP).  
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La revocació o la modificació de les delegacions s’haurà d’adoptar amb les mateixes 
formalitats exigides per al seu atorgament. (art. 114.3 ROF) 
 
En el cas de revocar la delegació, l’òrgan que ostenti la competència originària podrà 
revisar les resolucions preses per l’òrgan o autoritat delegada en els mateixos casos  i 
condicions establertes per a la revisió d’ofici dels actes administratius (art. 116 ROF). 
 
Si no es disposa altra cosa, l’òrgan delegant conservarà les facultats següents en 
relació a la competència delegada (art. 115 ROF): 
 

• la de rebre informació detallada de la gestió de la competència delegada i dels 
actes o disposicions emanats en virtut de la delegació. 

• La de ser informat prèviament a l’adopció de decisions de transcendència. 
• Els actes dictats per l’òrgan delegat en l’exercici de les atribucions delegades 

s’entenen dictats per l’òrgan delegant, corresponent, en conseqüència, a aquest la 
resolució dels recursos de reposició que es puguin interposar, a no ser que en 
l’acord de delegació expressament es confereixi la resolució dels recursos de 
reposició contra els actes dictats per l’òrgan delegat. 

 
L’òrgan delegant podrà avocar en qualsevol moment la competència delegada de 
conformitat amb la legislació vigent sobre procediment administratiu comú (art. 116 
ROF). 
 
L’avocació es farà mitjançant acord motivat que haurà de ser notificat als interessats 
en el procediment, si n’hi haguessin, amb anterioritat a la resolució final que es dicti. 
 
Contra l’acord d’avocació no hi cap recurs, encara que es podrà impugnar en el recurs 
que, en el seu cas, s’interposi contra la resolució del procediment (art. 10 LRJAP). 
 
Setè.- La delegació d’atribucions requerirà, per tal que sigui eficaç, la seva acceptació 
per part del delegat, de conformitat amb el que es disposa a l’article 22.2.g) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificat per la llei 
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.  
 
La delegació de competències s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, 
tenint en compte l’òrgan delegant i l’àmbit territorial de competència d’aquest (art. 9.3 
LRJAP). 
 
D’acord amb el paràgraf segon de l’article 57 de la LRBRL la delegació es comunicarà a 
aquelles altres administracions interessades que no hagin intervingut a fi i efecte de 
garantir una recíproca i constant informació. 
 
Vuitè.- De conformitat amb el previst en l'article 53 de Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Publico en relació amb la instrucció relativa a la remissió 
telemàtica al Tribunal de Comptes de convenis i de relacions anuals dels celebrats per 
les entitats del sector públic local, aprovada per Resolució de 2 de desembre de 2016, 
de la Presidència del Tribunal de Comptes, dins del termini dels tres mesos següents a 
la subscripció de qualsevol conveni els compromisos econòmics del qual superin els 
600.000 euros, s'haurà de remetre al Tribunal de Comptes o òrgan extern de 
fiscalització de la Comunitat Autònoma, còpia del document de formalització del 
conveni, acompanyada de la corresponent memòria justificativa.  

 
S'entén per compromisos econòmics assumits, l'import total de les aportacions 
financeres que es comprometin a realitzar el conjunt dels subjectes que subscriuen el 
conveni, independentment de l'aportació que correspongui a l'entitat local remitent de 
la documentació. 

 
Així mateix, les entitats locals hauran de remetre anualment una relació certificada 
comprensiva dels convenis formalitzats, amb independència de la seva quantia, en 
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aplicació de l'article 53.3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic i la instrucció relativa a la remissió telemàtica al Tribunal de Comptes de 
convenis i de relacions anuals dels celebrats per les entitats del sector públic local, 
aprovada per Resolució de 2 de desembre de 2016, de la Presidència del Tribunal de 
Comptes. 
 
Novè.- Amb caràcter general, l’aprovació dels convenis de col·laboració comporta 
l’adopció dels corresponents acords d’autorització i disposició de despesa per les 
aportacions dineràries que s’hi contemplin.  
 
No obstant l’anterior, vist el contingut del conveni proposat, constatem que la seva 
aprovació no comporta per ell mateix l’autorització i disposició de despesa, ja que , si 
bé el tercer es troba perfectament identificat (el Consell Comarcal), l’import total de la 
despesa no s’ha fixat de manera exacta ni aproximada.  
 
Per tant, entenem que l’autorització i disposició de la despesa es produirà en cadascun 
dels actes administratius mitjançant els quals s’acordi sol·licitar al Consell Comarcal la 
participació en les borses de personal que s’escaiguin, a quin efecte caldrà obtenir de 
la Intervenció el corresponent certificat d’existència de crèdit adequat i suficient 
(document RC). 
 
Desè.- Les previsions contingudes en el present conveni, en raó de la qual es delega 
l’execució de determinades fases del procés de selecció de personal temporal o interí, 
no poden limitar les facultats de control que té atribuïdes la Intervenció municipal en 
el moment de fiscalitzar les propostes de contractació de personal laboral temporal o 
nomenament de personal funcionari interí.  
 
En aquest sentit, l’òrgan gestor haurà de vetllar per tal en els corresponents 
expedients administratius s’acrediti, com a mínim: 
 
 Que la selecció del personal s'hagi realitzat mitjançant convocatòria pública i a 

través del sistema de concurs, oposició o concurs-oposició lliure en què es 
garanteixin, en tot cas, els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, 
així com el de publicitat. 

 Acreditació dels resultats del procés selectiu expedida per l’òrgan competent. 
La clàusula sisena del conveni referida al “Mecanisme de seguiment, vigilància i 
control, estableix”: 

 
«Les parts poden constituir una comissió de seguiment, vigilància i control del present 
conveni, que ha d’estar integrada per dos membres designats per cadascuna de les 
parts signants, o, en el seu defecte, designar una persona responsable del mecanisme 
de seguiment, vigilància i control, essent els encarregats de portar a terme els 
convenis específics. 
Aquest mecanisme té com a funció: 
1. El seguiment i el control de les accions que es derivin de l’aplicació d’aquest 
conveni, així com la seva interpretació i la proposta de possible modificació, si escau. 
2. Resoldre els problemes de compliment d’aquest conveni. 
Les decisions i els acords de la comissió han de tenir la conformitat de les dues parts. 
La comissió o, en el seu defecte, la persona responsable del mecanisme de seguiment, 
vigilància i control, es consideraran el mecanisme de seguiment, vigilància i control de 
l’execució del conveni als efectes de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic.» 
 
Aquesta clàusula fora la indicada per concretar la forma i els mitjans pels qual el 
Consell Comarcal acreditarà el compliment de obligacions previstes en el Conveni 
quant als requisits de selecció de personal de conformitat amb la normativa aplicable.  
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IV.-CONCLUSIONS 
 
Per tot el que s’ha exposat, i a criteri dels funcionaris signants, el procediment per a 
l’aprovació del conveni de col·laboració per a la delegació de competències per a l’ús i 
la gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de 
caràcter conjuntural, no estructural, s’ajusta a dret en els termes exposats, si bé 
caldrà tenir en compte les OBSERVACIONS formulades en l’apartat III, punts novè i 
desè: 

 
 Les sol·licituds de participació en les borses de treball del Consell Comarcal 

s’hauran d’instrumentar mitjançant acte administratiu adoptat per òrgan 
municipal competent i prèvia obtenció de document RC expedit per Intervenció. 

 Els mecanismes de control i seguiment del conveni hauran de garantir que, amb 
anterioritat a la contractació de personal laboral temporal o el nomenament de 
funcionari interí, es puguin verificar el compliment dels requisits legalment 
exigibles en el procés de selecció. 

 
Aquest és l’informe que emeten els qui subscriuen a la vila de Canet de Mar, a 15 de 
gener de 2018. 

 
Vist el conveni a signar amb el Consell Comarcal del Maresme, que es transcriu a 
continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME I 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER L’ÚS I GESTIÓ DE LES BORSES DE 
PERSONAL D’ÀMBIT COMARCAL PER OCUPAR LLOCS DE TREBALL DE 
CARÀCTER CONJUNTURAL, NO ESTRUCTURAL. 
 
A __________, XX de ___________ de 201__ 
 
REUNITS: 
 
D’una part el Sr. Miquel Àngel Martínez Camarasa, president del Consell Comarcal del 
Maresme, amb domicili a Mataró, Plaça Miquel Biada número 1. 
 
D’altra part la Sra. Blanca Arbell Bruagorla, alcaldessa de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, amb domicili al carr3er Ample, 11.  
 
MANIFESTEN: 
 
I.- Que en el Consell d’Alcaldes celebrat en data 22 de desembre de 2015, es va 
presentar el projecte “BORSA COMARCAL DE PERSONAL”, en el marc del servei 
“Maresme Capacita”, motivat per la necessitat copsada en diversos ajuntaments de 
tenir una borsa de personal d’àmbit comarcal que pugui ajudar, en moments puntuals, 
a cobrir necessitats de personal no permanent a l’ens local, de forma àgil i complint la 
legalitat vigent. 
 
II.- Que el Consell Comarcal del Maresme, a través del Servei “Maresme Capacita”, va 
realitzar una enquesta a tots els municipis de la comarca, per detectar la necessitat de 
personal no permanent. Els perfils professionals més demanats pels ajuntaments han 
estat per ordre de més a menys demanda els següents: Treball social, Administratiu, 
Promoció Econòmica, Informàtica, Manteniment i Consergeria. 
 
III.- Que el Consell Comarcal del Maresme elabora bases de selecció de personal no 
permanent, a les quals se li ha donat el tractament de comarcal, amb subjecció a la 
normativa vigent de personal, i respectant i garantint els principis constitucionals 
d’igualtat, mèrit i capacitat; així com de publicitat de les convocatòries i de les seves 
bases, de transparència, imparcialitat i professionalitat dels membres dels òrgans de 
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selecció, independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació d’aquests, adequació 
entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques que s’han de 
desenvolupar, i agilitat, sens perjudici de l’objectivitat, tots ells establerts per la Llei 
7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP). 
 
IV.- Que en termes legals, el Consell Comarcal podrà exercir les funcions d’assistència 
i cooperació, tenint en compte les necessitats dels diferents municipis, a l’empara 
d’allò previst a l’article 28 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya.  
 
V.- L’objectiu que es pretén és donar assistència a la part de selecció dels processos 
de contractació de personal no permanent als ajuntaments de la comarca.   
 
VI.- Que per la seva part, l’Ajuntament de Canet de Mar té la necessitat de contractar 
personal per cobrir llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural. 
 
En virtut de tot el que precedeix, i a l’empara d’allò previst a l’article 303 i ss. del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya, ambdues parts, reconeixent-se mútuament plena 
capacitat per aquest acte i de comú acord, estableixen el present conveni de 
col·laboració que es regirà per les següents 
 
CLÀUSULES: 
 
PRIMERA.- Objecte. 
 
L’objecte d’aquest conveni és la col·laboració d'ambdues administracions en el projecte 
de "Borsa comarcal de personal", i establir les condicions d’ús i gestió de les borses de 
personal que convoqui el CCM, per a cobrir llocs de treball de caràcter conjuntural, no 
permanent. 
 
Amb la signatura d’aquest conveni l’Ajuntament manifesta la voluntat de contractació 
d’una de les persones aspirants de la borsa comarcal que el Consell Comarcal li faciliti, 
i el Consell Comarcal del Maresme es compromet a oferir tot el suport tècnic necessari 
per fer més àgil el procés de selecció. 
 
Durant el temps de vigència d’aquest conveni, l’Ajuntament podrà sol·licitar fer ús de 
les borses de personal que el Consell Comarcal tingui actives, amb subjecció de les 
instruccions d’ús i gestió d’aquestes, sempre i quan li sigui necessari cobrir llocs de 
treball conjunturals, no permanents. No obstant això, l’Ajuntament podrà decidir 
lliurement utilitzar la seva/es borsa/es pròpia/es, en cas de tenir-ne, o utilitzar la que 
el Consell Comarcal del Maresme posa a la seva disposició. 
 
SEGONA.- Procés de creació de la borsa i selecció de candidats. 
 
El Consell Comarcal del Maresme per tal d’assolir l’objecte d’aquest conveni, haurà 
realitzat les convocatòries corresponents, i elaborat bases de selecció de personal de 
caràcter comarcal, les quals segueixen la normativa vigent en matèria de personal; 
aquesta informació estarà a disposició dels Ajuntaments en l’espai habilitat a l’efecte. 
 
Per construir les borses de caràcter comarcal, el Consell Comarcal del Maresme haurà 
convocat el procés, valorat la prova de coneixements professionals i tots els mèrits 
al·legats pels candidats/es. 
 
TERCERA.- Sol·licitud d’utilització de les borses. 
 
Cada vegada que l’Ajuntament vulgui accedir a una de les borses, aquest ho sol·licitarà 
formalment al Consell Comarcal del Maresme, concretant a quina borsa de personal vol 
accedir i les funcions i condicions que ha establert pel lloc de treball a cobrir. 
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El Consell Comarcal del Maresme atendrà sempre la petició de l’Ajuntament en el 
temps més breu possible, tenint en compte que en cas de rebre sol·licituds de varis 
ajuntaments, aquestes sempre se li donaran sortida seguint l’ordre de registre 
d'entrada de les sol·licituds. 
 
QUARTA.- Fase d’entrevista i “Instruccions d’accés i gestió de les borses”. 
 
L’Ajuntament realitzarà l’entrevista personal a cada una de les persones candidates 
que li faciliti el Consell Comarcal. 
 
El compromís del Consell Comarcal del Maresme en la realització d’aquesta entrevista, 
és concreta en: 
 
1. Facilitar a l’ajuntament les dades necessàries de les persones aspirants 

interessades en la oferta de treball que realitzi, previ consentiment d’aquests. 
2. Proporcionar el disseny de l’entrevista amb l’objectiu d’assegurar la homogeneïtat 

de criteris de selecció que utilitzen els ajuntaments  
3. Vetllar perquè s’apliquin els principis rectors dels processos de selecció, d’acord 

amb l’EBEP.  
 

No obstant, l’Ajuntament serà el responsable final del resultat de l’entrevista als/les 
candidats/es. 
 
Amb l’objectiu d’ordenar tot el procediment, des de la sol·licitud d’accés i fins la 
contractació de l’aspirant, s’han establert unes instruccions d’accés i gestió de les 
borses, que les dues administracions es comprometen a complir i que figuren a l’annex 
1 d’aquest conveni. 
 
CINQUENA.- Aportació econòmica 
 
Amb l’objectiu de fer front a les despeses de gestió que és derivin cada vegada que 
l’Ajuntament faci ús d’una de les borses, el CCM ha establert un import econòmic que 
resulta de l’aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 5, d’1 de juny de 2017, reguladora del 
preu públic per a la dedicació del personal del Consell Comarcal del Maresme en 
l'assistència tècnica i formativa. 
 
Aquest import és de 259,00 euros, que serà liquidat a l’Ajuntament en el mateix 
moment en que es trameti la llista de persones candidates.  
 
En cas que l’Ajuntament finalment decideixi no seleccionar cap candidat, aquest no 
queda eximit de liquidar l’import pactat en aquest conveni. 
 
SISENA.- Mecanisme de seguiment, vigilància i control. 
 
Les parts poden constituir una comissió de seguiment, vigilància i control del present 
conveni, que ha d’estar integrada per dos membres designats per cadascuna de les 
parts signants, o, en el seu defecte, designar una persona responsable del mecanisme 
de seguiment, vigilància i control, essent els encarregats de portar a terme els 
convenis específics. 
 
Aquest mecanisme té com a funció: 
 
1. El seguiment i el control de les accions que es derivin de l’aplicació d’aquest 
conveni, així com la seva interpretació i la proposta de possible modificació, si escau. 
 
2. Resoldre els problemes de compliment d’aquest conveni. 
 
Les decisions i els acords de la comissió han de tenir la conformitat de les dues parts. 
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La comissió o, en el seu defecte, la persona responsable del mecanisme de seguiment, 
vigilància i control, es consideraran el mecanisme de seguiment, vigilància i control de 
l’execució del conveni als efectes de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic. 
 
SETENA.- Vigència. 
 
Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura. La seva 
durada és d’un any, prorrogable mitjançant acord exprés, per períodes successius 
d’igual durada i per un màxim de quatre anys. 
 
VUITENA.- Causes d’extinció. 
 
1.El present conveni s’extingirà per l’expiració del temps de vigència i, a més a més, 
en els supòsits següents: 
 
a) Per la no realització del seu objecte.  
b) Per denúncia de qualsevol de les parts signatàries. 
c) Per incompliment per qualsevol de les parts signatàries. En aquest cas, la 
resolució del conveni requereix que la part interessada o que es consideri lesionada 
formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altra part.  
d) Per avinença de les parts signatàries. 
e) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes 
administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que 
presideixen les relacions interadministratives i de cooperació. 
f) Per aquelles altres previstes legalment. 
 
2. La part que proposi resoldre el present conveni ho ha de comunicar a l’altra part per 
escrit amb dos mesos d’antelació. Aquest procés l’ha de controlar la comissió o, en el 
seu defecte, la persona responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control, 
havent de garantir la correcta finalització de les accions pendents d’execució, d’acord 
amb l’article 52.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
En defecte de constitució formal de la comissió, la persona responsable del mecanisme 
de seguiment, vigilància i control, en decidirà el més convenient, tenint en compte, 
entre d’altres, els supòsits anteriors. 
 
NOVENA.- Jurisdicció competent.  
 
Les parts es comprometen a resoldre de forma amistosa en un primer moment a 
través de la comissió o, en el seu defecte, de la persona responsable del mecanisme 
de seguiment, vigilància i control, les possibles controvèrsies que poguessin originar-se 
en la interpretació o aplicació del present conveni. 
 
Si no fos possible, les qüestions litigioses que puguin sorgir de l’aplicació o 
interpretació i compliment d’aquest conveni, seran de coneixement i competència de 
l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu.  
 
I perquè així consti i en senyal de conformitat, ambdues parts ho signen per duplicat al 
lloc i data assenyalats en l’encapçalament. 
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Annex 1.  
 
INSTRUCCIONS D’ÚS I GESTIÓ DE LES BORSES DE PERSONAL D’ÀMBIT 
COMARCAL PER A COBRIR LLOCS DE TREBALL DE CARÀCTER CONJUNTURAL I 
NO ESTRUCTURAL: 
 
 
1.-L’Ajuntament farà arribar al registre d’entrada del CCM una sol·licitud d’accés on es 
concreti: 
-El nom de la borsa de personal que en vol fer ús.   
-El període de temps i tipus de jornada que ha previst de contractació. 
-Les funcions i tasques del lloc de treball ofert. 
 
2.- El Consell Comarcal del Maresme atendrà les sol·licituds dels ajuntaments per 
rigorós ordre d’entrada de les seves sol·licituds al registre, i en un període màxim 10 
d’hàbils per donar resposta a la sol·licitud rebuda per l’ Ajuntament (a excepció dels 
períodes de vacances, que es podrà ampliar el període de resposta). 
 
3.- El Consell Comarcal del Maresme contactarà, mitjançant els canals establerts en les 
bases de creació de les borses, amb les persones que han quedat seleccionades a la 
borsa, seguint escrupolosament l’ordre establert, per informar-les del lloc de treball 
que pretén cobrir l’ajuntament. La persona seleccionada ha de respondre en un temps 
màxim de 24 hores la seva decisió de participar a l’entrevista.  
 
4.- El Consell Comarcal del Maresme farà arribar a l’Ajuntament el Currículum Vitae 
juntament amb la puntuació obtinguda a la borsa de personal de 5 persones 
candidates interessades que es trobin ocupant les primeres posicions a la borsa 
corresponent en aquell moment. 
 
5.- El CCM informarà als interessats del dia, hora i lloc on es realitzarà l’entrevista. 
 
6.- L’Ajuntament comunicarà al CCM l’acord de nomenament dels 3 membres que 
formaran part de l’òrgan de selecció que qualificarà la fase d’entrevista, i que s’haurà 
de regir segons les condicions fixades en l’Art.60.2 de l’EBEP. També li comunicarà, si 
s’escau, si sol·licita la presència d’un representant del CCM, que serà amb veu però 
sense vot. 
 
7.- Les entrevistes es realitzaran prioritàriament a les dependències de l’Ajuntament, 
tot i que s’ofereix també la possibilitat de realitzar-se a la seu del Consell Comarcal del 
Maresme (Pl. Miquel Biada, nº1 de Mataró), si així ho sol·licita explícitament 
l’Ajuntament. 
 
8.- La puntuació que l’Ajuntament aplicarà en aquesta fase serà d’un màxim de 2 
punts. El total obtingut es sumarà a la puntuació obtinguda per cada aspirant a les 
fases anteriors i que el CCM haurà facilitat a l’Ajuntament. 
 
9.- D’acord amb el perfil del lloc de treball a cobrir i per assegurar que s’estableixi 
homogeneïtat de criteris de selecció en tots els òrgans que valoraran aquesta fase, el 
Consell Comarcal del Maresme facilitarà a l’Ajuntament un model d’estructura per a 
realitzar l’entrevista. En aquest model hi figuraran aquells aspectes i competències 
personals i professionals adients per a ser valorats. La puntuació obtinguda en aquesta 
fase d’entrevista serà sumada a la puntuació obtinguda per cada candidat/a en la fase 
anterior. 
 
10.- Un cop acabada la fase d’entrevista, l’Ajuntament farà arribar al Consell Comarcal 
del Maresme una còpia del resultat de les entrevistes (segons model proporcionat) i 
una còpia de l’acta final realitzada per l’òrgan de selecció. 
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11.- La persona finalment contractada passarà a l’estat de “no disponible per altres 
ofertes” de la borsa de personal, mentrestant duri la relació laboral del/la treballador/a 
amb l’Ajuntament. 
 
12.- Si la persona contractada no superés el període de prova establert en la relació 
laboral amb l’Ajuntament, aquest podrà disposar, prèvia notificació al Consell Comarcal 
del Maresme, del/la candidat/a que hagi quedat en segon lloc en el procés de selecció, 
i així successivament fins a esgotar els/les 5 candidats/es presentats/des. 
 
14.- En el cas que cap dels candidats/es estigués ja disponible o no superés el període 
de prova establert, el Consell Comarcal del Maresme sense cap cost addicional, 
tornaria a presentar a 5 candidats/des més, segons aquest protocol.  
 

Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 18 de gener de 
2018, 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, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Benestar 
Social, Gent Gran i Règim Intern, s’acorda per unanimitat dels quinze membres 
presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del 
Maresme per a la delegació de competències per a l’ús i la gestió de les borses de 
personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no 
estructural que es transcriu en el cos d’aquest acord. 
 
SEGON.- Nomenar com a membres de la comissió de seguiment d’aquest conveni 
el secretari de la corporació municipal i la tècnica municipal de Recursos Humans, 
tal i com estableix la memòria justificativa que consta a la part expositiva d’aquest 
acord. 
 
TERCER.- Facultar la senyora alcaldessa, per signar tots els documents que siguin 
necessaris per fer efectius aquest acords. 
 
QUART.- En tractar-se d’una delegació de competències de l’Ajuntament de Canet 
de Mar en favor del Consell Comarcal del Maresme, publicar aquest acord en el 
Butlletí Oficial de la Província, tenint en compte l’òrgan delegant i l’àmbit territorial 
de competència d’aquest (art. 9.3 LRJAP). 
 
CINQUÈ.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal del Maresme i a la 
Intervenció i la Tresoreria municipals, a tots els efectes. 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Benestar Social, Gent 
Gran i Règim Intern, explica que aquest conveni forma part del marc del servei 
Maresme Capacita, motivat per la necessitat que tenen diversos ajuntaments en 
moments puntuals de manca de professionals. Aquesta borsa, doncs, els pot ajudar 
de forma àgil i és una forma d’optimitzar recursos. Els perfils d’aquestes borses són 
de personal especial, administratiu, informàtic, promoció econòmica i de 
consergeria. 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que 
tot i que el seu grup està a favor d’aquest assumpte, vol fer dues puntualitzacions. 
A la Comissió Assessora se’ls va explicar que es duia a terme la signatura d’aquest 
conveni per cobrir les mancances que l’Ajuntament tenia amb les borses de 
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personal, però el dubte que els ve al cap és si es deixaran d’alimentar les borses 
municipals ara que s’ha decidit treballar amb el Consell Comarcal i, per altra banda, 
també creuen que estaria bé, tant si es continua utilitzant les borses municipals 
com no, que es faci publicitat a la població de l’existència d’aquesta borsa del 
Consell igual que de les municipals. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que, 
en la línia del que ha comentat el senyor Jiménez, és important que els canetencs 
coneguin les borses del Consell Comarcal perquè s’hi puguin apuntar, ja que seria 
interessant que la gent de Canet pogués optar a treballar a l’Ajuntament. 
 
La senyora Isart explica que la intenció és utilitzar les dues opcions, les borses 
municipals i les comarcals. És a dir, tenen pla A i pla B, per si de cas algun falla. 
Evidentment intentaran fer publicitat al màxim d’aquesta borsa del Consell 
Comarcal. Per exemple, ha sortit la borsa d’assistent social i fins al 5 de febrer es 
poden presentar les instàncies per formar-ne part. Està penjat al web de 
l’Ajuntament. 
 
5.- SOL.LICITUD RECONEIXEMENT COMPATIBILITAT D’UN EMPLEAT 
PÚBLIC PER A L’EXERCICI D’UNA ACTIVITAT PRIVADA 
 
Vista la instància presentada per l’empleat públic Sr. BCC, registrat d’entrada en 
aquest Ajuntament amb el núm. 7954/2017, en data 19 de desembre, on sol·licita 
li sigui atorgat el reconeixement per a l’exercici de la docència per a la preparació 
d’oposicions,  de forma externa a l’Ajuntament de Canet de Mar, dins del marc de la 
normativa d’incompatibilitats vigent. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, que es transcriu a 
continuació: 
 

Informe  de Recursos Humans  sobre la concessió de compatibilitat a un 
empleat municipal per a l’exercici d’una activitat privada. 
 
Montserrat Carbonell Vila, tècnica de Recursos Humans de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, en relació amb la sol·licitud de compatibilitat presentada per un empleat 
municipal, mitjançant registre d’entrada núm. 7954/2017 per a l’exercici de forma 
privada de l’activitat docència per a la preparació d’oposicions, de forma externa a 
l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el següent : 
 

INFORME 
 
I.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
El règim d’incompatibilitats del personal al servei de l’administració local, per a 
l’exercici d’activitats privades ve regulat, amb caràcter bàsic,  als articles de l’11 al 20 
de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, modificada per la disposició final tercera de la Llei 7/2007, 
de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic; el caràcter bàsic d’aquesta norma 
ve determinat per la seva pròpia disposició final primera. 
 
Aquesta norma estableix que el personal al servei de l’administració pública no podrà 
exercir, activitats privades incloses les de caràcter professional, siguin per compte 
propi o sota la dependència o al servei d’entitats o particulars que es relacionin 
directament amb les que desenvolupi al Departament, Organisme o Entitat on estigui 
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destinat, amb excepció de les activitats particulars que, en exercici d’un dret legalment 
reconegut, duguin a terme per a sí les persones interessades. 
 
Amb caràcter supletori, puix que així ho declarà el Tribunal Constitucional en les seves 
sentències 172/1996, de 31 d’octubre i 73/1997, d’11 d’abril, s’aplicaran les  normes 
estatals reglamentàries de desenvolupament, en especial el Reial decret 598/1985, de 
30 d’abril. Abans, però caldrà acudir a les normes autonòmiques de desenvolupament, 
en concret, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al 
servei de l’Administració de la Generalitat i el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals (RPEL), en 
especial pel que es refereix als articles 330 i  331 d’aquest darrer. 
 
II.- RÈGIM JURÍDIC D’APLICACIÓ 
 
En tot cas, el personal comprès en l’àmbit d’aplicació de la Llei 53/1984, que inclou tot 
el personal, qualsevol que sigui la naturalesa jurídica de la relació de treball (art. 2.2), 
no podrà exercir les activitats següents: 
 
a) Activitats privades, incloses les de caràcter professional, sigui per compte pròpia o 

sota la dependència o al servei d’Entitats o particulars o en els assumptes en els 
que estigui intervenint, hagi intervingut en els darrers dos anys o hagi d’intervenir 
per raó del lloc públic. S’inclouen en especial en aquesta incompatibilitat les 
activitats professionals prestada a persones a les que s’estigui obligat a atendre en 
el desenvolupament del lloc públic. 
 

b) La pertinença a Consell d’Administració o òrgans rectors d’Empreses o Entitats 
privades, sempre que la seva activitat estigui directament relacionada amb les  que 
gestioni el Departament, Organisme o Entitat en la que presti servei el personal 
afectat. 
 

c) El desenvolupament per si o per persona interposada, de qualsevol càrrec en 
Empreses o Societats concessionàries, contractistes d’obres, serveis o 
subministraments, arrendatàries o administradores de monopolis, o amb 
participació o aval del sector públic, qualsevol que sigui la seva configuració 
jurídica. 
 

d) La participació superior al 10 per 100 en el capital de les Empreses o Societats  a 
que es refereix l’apartat anterior. 

 
Les activitats privades que corresponguin a llocs de treball  que requereixin la 
presència efectiva de l’interessat durant un horari igual o superior a la meitat de la 
jornada setmanal ordinària de treball a les Administracions Públiques, només es 
podran autoritzar quan l’activitat pública sigui una de les esmentades a la llei com de 
prestació a temps parcial. 
 
No es podrà reconèixer cap mena de compatibilitat per a activitats privades a les 
persones  a les que se’ls hagués autoritzat la compatibilitat per a un segon lloc o 
activitat públics, sempre que la suma de jornades d’ambdós llocs sigui igual o superior 
a la màxima a les Administracions Públiques (art. 13 Llei 53/1984 i art. 10 RD 
598/1985). 
 
L’exercici d’activitats professionals, laborals, mercantils o industrials fora de les 
Administracions Públiques requerirà el previ reconeixement de compatibilitat. La 
resolució motivada reconeixent la compatibilitat o declarant la incompatibilitat, que es 
dictarà en el termini de dos mesos, correspon al Ple de la Corporació Local, previ 
informe, si és el cas. 
 
Els reconeixements de compatibilitat no podran modificar la jornada de treball i l’horari 
de l’interessat i quedaran automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el 
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sector públic (art. 14 Llei 53/1984). Els que estiguin autoritzats per  al 
desenvolupament d’un segon lloc o activitat públics, hauran d’instar el reconeixement 
de compatibilitat en ambdós llocs. 
 
El personal al que es refereix la Llei 53/1984, de 26 de desembre, no podrà invocar o 
fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de l’activitat mercantil, industrial o 
professional. 
 
Segons l’article 16 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, no es podrà autoritzar ni 
reconèixer compatibilitat al personal funcionari, al personal eventual i al personal 
laboral quan les retribucions complementàries a que tinguin dret a percebre incloguin 
el factor d’incompatibilitat.  
 
Als efectes del que es disposa en aquest article 16, la dedicació del professorat 
universitari a temps complert, té la consideració d’especial dedicació. S’exceptuen de 
l’anterior prohibició, les autoritzacions de compatibilitat per exercir de professor 
universitari associat en règim de dedicació no superior a la de temps parcial i amb 
durada determinada, així com les activitats d’investigació i assessorament, llevat per al 
personal docent universitari a temps complert. 
 
Així mateix, per excepció i sens perjudici de les limitacions establertes en els articles 
1, 3, 11, 12 i 13 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,  es podrà reconèixer 
compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades al personal que tingui llocs de treball 
que comportin la percepció de complements específics o conceptes equiparables, la 
quantia dels quals no superi el 30% de la seva retribució bàsica exclosos els conceptes 
relacionats amb l’antiguitat (art. 16.4 Llei 53/1984). 
 
Totes les resolucions de compatibilitat per al desenvolupament d’un segon lloc o 
activitat en el sector públic o exercici d’activitats privades s’inscriuran en els registres 
de personal corresponents. Aquest requisit serà indispensable, en el primer cas, per tal 
que es puguin acreditar havers als afectats per aquest lloc o activitat (art. 18 Llei 
53/1984). 
 
Queden exceptuades del règim d’incompatibilitats les activitats següents (art. 19 Llei 
53/1984): 
 
a) Les derivades de l’administració del patrimoni personal o familiar, sens perjudici del 

que s’estableix a l’article 12 de la llei 53/1984. 
 

b) La direcció de seminaris o el dictat de cursos o conferències en  centres oficials 
destinats a la formació de funcionaris o professorat, quan no tinguin caràcter 
permanent o habitual ni suposin més de setanta-cinc hores a l’any, així com la 
preparació per a l’accés a la funció públic en els casos i formes que es determini de 
forma reglamentària. 
 

c) La participació en tribunals qualificadors de proves selectives per a l’ingrés a les 
administracions públiques. 
 

d) La participació del personal docent en exàmens, proves o avaluacions diferents de 
les que habitualment els corresponguin, en la forma reglamentàriament establerta. 
 

e) L’exercici del càrrec de President, Vocal o membre de Juntes rectores de Mutualitats 
o Patronats de funcionaris, sempre que no sigui retribuït. 
 

f)    La producció i creació literària, artística, científica i tècnica, així com les 
publicacions derivades d’aquelles, sempre que no s’originin com a conseqüència 
d’una relació d’ocupació o de prestació de serveis. 
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g) La participació ocasional en col·loquis i programes en qualsevol mitjà de 
comunicació social; i 
 

h) La col·laboració i l’assistència ocasional a Congressos, seminaris, conferències o 
cursos de caràcter professional. 

 
L’incompliment del que s’ha expressat anteriorment, serà sancionat conforme al règim 
disciplinari d’aplicació, sens perjudici de l’executivitat de la incompatibilitat en que 
s’hagi incorregut. 
 
L’exercici de qualsevol activitat compatible no servirà d’excusa al deure de residència, 
a l’assistència al lloc de treball que requereixi el lloc o càrrec, ni al retard, negligència 
o oblit en el desenvolupament de les funcions (art. 20.2 Llei 53/1984).  
 
Les faltes seran qualificades i sancionades d’acord amb les normes que conté el règim 
disciplinari aplicable, quedant automàticament  revocada l’autorització o 
reconeixement de compatibilitat si a la resolució corresponent es qualifica de falta greu 
o molt greu. 
 
Els òrgans que tinguin la competència sobre la direcció, inspecció o prefectura dels 
diversos serveis tindran cura, sota la seva responsabilitat de prevenir o corregir, si és 
el cas, les incompatibilitats en les que pugui incorre el personal.  
 
Així s’estableix que no és possible el reconeixement de compatibilitat amb activitats 
privades, incloses les de caràcter professional en els supòsits següents: 
 
a) Quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser sotmès a autorització, 

llicència, permís, ajuda financera o control de l’entitat local en què presti serveis el 
personal. 
 

b) Quan l’activitat professional es relacioni directament amb la que realitza en la unitat 
o servei a què estigui adscrit el personal. 
 

c) Quant l’activitat professional requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari o la 
presència física del personal amb el que tingui atribuït a l’entitat local. 
 

d) La pertinença a consell d’administració o òrgans rectors d’empreses o entitats 
privades si l’activitat d’aquestes està directament relacionada amb les que realitzi 
en la dependència, servei o organisme en què presti els seus serveis en l’entitat 
local. 
 

e) La realització d’activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja sigui pel 
seu compte o sota la dependència o al servei d’entitats o de particulars, en els 
assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els dos darrers anys o en les 
que hagi d’intervenir per raó del lloc públic. 
 

f) L’exercici de càrrecs de tot ordre en empreses o en societats concessionàries, 
contractistes d’obres, serveis o subministraments, arrendatàries o administradores 
de monopolis o amb participació o aval de l’entitat local, sigui quina sigui la 
configuració jurídica d’aquelles. 
 

g) La participació superior al 10% del capital de les empreses o societats a què es 
refereix l’apartat anterior. 
 

h) Les activitats de gestoria, mediació, representació i defensa d’interessos de 
particulars davant l’entitat local o els seus organismes. 
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La mateixa norma estableix que no es pot autoritzar ni reconèixer compatibilitat al 
persona que ocupi llocs de treball que tinguin incorporat de forma expressa com a 
component del complement específic el factor d’incompatibilitat.  
 
Aquest és l’informe que lliuro a Canet de Mar, a la data de signatura electrònica. 

 
Vista la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitat del personal al servei 
de les Administracions Públiques, modificada per la disposició final tercera de la Llei 
7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic  i normes 
reglamentàries de desenvolupament, en especial el Reial decret 598/1985, de 30 
d’abril. 
 
Vista la Llei 21/1987, de 27 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei 
de l’Administració pública de Catalunya. 
 
Vistos els articles 329 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que 
estableixen els límits a l’exercici d’activitats privades, límits, d’altra banda que com 
s’ha dit, queden acotats i subsumits en la sol·licitud de l’interessat. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 18 de gener de 
2018, 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 amb la 
proposta de la Regidoria delegada de Benestar Social, Gent Gran i Règim Intern, 
s’acorda per unanimitat dels quinze membres presents dels disset que integren el 
nombre de dret del Ple municipal:  
 
ÚNIC.- Atorgar a l’empleat públic Sr. BCC, el reconeixement de la compatibilitat de 
la funció pública amb per a l’exercici de docència per a la preparació d’oposicions, 
de forma externa a l’Ajuntament de Canet de Mar, per compte d'altri, dins dels 
estrictes límits determinats per la normativa referenciada o la que en cada moment 
es trobi vigent, així com dels que es deriven de la pròpia sol·licitud de la persona 
interessada. 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Benestar Social, Gent 
Gran i Règim Intern, explica que aquest assumpte, com ja han fet altres vegades, 
és el reconeixement de la compatibilitat per a un treballador de l’Ajuntament per 
exercir una activitat privada, en aquest cas la docència, d’acord amb la normativa 
vigent. 
 
6.- NOMENAMENT NOU MEMBRE DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ ELS 
GARROFERS 
 
Atès que, constituïda la nova corporació el 13.06.15, calia nomenar els 
representants municipals en la Fundació Els Garrofers. 
 
Atès que l’article 8 dels estatuts de la Fundació Els Garrofers estableix que l’alcalde 
de l’Ajuntament de Canet de Mar serà el president del patronat, en el qual s’hi 
integraran un mínim de tres i un màxim de 7 patrons. 
 
Atès que el Ple municipal, en sessió ordinària de data 30 de juliol de 2015, va 
prendre, entre d’altres, l’acord següent: 
 

[...] 
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TERCER.- Designar els regidors següents com a membres del patronat de la fundació 
Els Garrofers, en qualitat de patrons municipals: 
 
- Senyora Roser Utzet, com a titular, i senyora Coia Tenas Martínez, com a suplent, 
del grup municipal d’ERC 
- Senyora Esther Agulló Renau, com a titular, i senyor Laureà Gregori Fraxedas, 
com a suplent, del grup municipal de CiU 
- Senyora M. Àngels Isart Falceto, com a titular i senyor Pere Xirau Espàrrech, com 
a suplent, del grup municipal de Canetencs Independents 
- Senyor Santiago López Adan, com a titular, i senyora Cristina Soler Vílchez, com a 
suplent, del grup municipal del PP 
- Senyor Ricard Molins, com a titular, i el senyor Jordi Rojo, com a suplent, del grup 
municipal de Som Canet 
- Senyora Samanta Peláez Pomares, del grup municipal del PSC, com a titular, i 
senyora Sílvia Tamayo Mata, com a suplent. 
- Senyora Agnès Cortés Mas, del grup municipal de la CUP, que assumeix les 
funcions de secretària, i el senyor Xavier Juan, com a suplent. 
- El senyor Jesús López Sánchez, per tal que assumeixi les funcions de tresorer. 
 
[...] 
 

Vista la comunicació presentada pel senyor Ricard Molins, mitjançant la qual 
renuncia al càrrec de patró titular de la Fundació Els Garrofers, en representació del 
grup municipal de Som Canet. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 18 de gener de 
2018, 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, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, en ús de les atribucions 
que legalment té conferides, s’acorda per dotze 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, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. 
Àngels Isart Falceto, Quirze Planet Rovira, Toni Romero Carbonell, Cristina Soler 
Vílchez i Marc Jiménez torres i tres abstencions dels regidors Jesús Marín i 
Hernàndez, Àngel López Solà i Esther Agulló Renau: 
 
PRIMER.- Deixar sense efecte els nomenaments del senyor Ricard Molins, com a 
patró titular del grup municipal de Som Canet i el de la senyora Samanta Peláez, 
com a patrona titular del grup municipal del PSC, del Patronat de la Fundació Els 
Garrofers. 
 
SEGON.- Nomenar el senyor José Luís Cuba Valenzuela i el senyor Antonio 
Hernández Luna, com a patrons titulars del grup municipal de Som Canet i del PSC, 
respectivament del Patronat de la Fundació Els Garrofers. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
La senyora alcaldessa explica que es proposa una modificació a aquest punt per 
introduir un nou canvi en aquest Patronat, per part del grup municipal del PSC i 
demana a la senyora Sílvia Tamayo que proposi els noms de les persones 
afectades. 
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La senyora Tamayo explica que la senyora Samanta Peláez, representant titular del 
grup municipal del PSC serà substituïda pel senyor Antonio Hernández Luna. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, explica 
que només volen fer una pregunta amb relació a l’última reunió del Patronat el dia 
15 de gener d’enguany. En aquesta reunió es va acceptar la renúncia del tresorer 
del Patronat, el senyor Laureà Gregori Fraxedas, i es va proposar el senyor Pere 
Xirau i Espàrrech com a nou tresorer, proposta que va quedar aprovada. Demana si 
aquest nou nomenament de tresorer no s’ha de passar pel Ple. 
 
La senyora alcaldessa explica que es van consultar els serveis jurídics de 
l’Ajuntament i van manifestar que no calia. 
 
7.- MOCIO PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DEL PP I DEL PSC PER A 
LA RECLAMACIÓ DEL FINANÇAMENT DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL. 
 
Atès que en l’àmbit educatiu, amb els darrers Governs de la Generalitat de 
Catalunya, el més rellevant han estat les retallades econòmiques, essent l’anul·lació 
de l’aportació econòmica del Govern de la Generalitat al sosteniment de les escoles 
bressol de les més contraproduents per preservar el dret a l’educació, la igualtat 
d’oportunitats, la convivència i la diversitat. 
 
Atès que segons l’article 84.2 i 131 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’article 
198 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, recullen que l’ensenyament de 
0-3 anys és de competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya, obligació que 
s’ha d’articular mitjançant convenis amb els ens locals. 
 
Atès que des de l’any 2011 la Generalitat de Catalunya ha anat reduint el 
finançament de les llars d’infants de Catalunya, inclòs la de Canet de Mar. 
Progressivament es va reduir la aportació de la Generalitat de 1800 € per plaça fins 
a 1300 € fins suprimir el finançament a partir de 2014 passant a ser els 
ajuntaments, amb l’ajut de les famílies, qui estan suportant  el sosteniment del 
servei d’escoles bressol municipals. (Actualment, les famílies i els ajuntaments 
costegen un 83% del cost, mentre que els 17% restant es finança a través de les 
diputacions). 
 
Atès que la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupost de la Generalitat de 
Catalunya per al 2017 recollia a la Disposició Addicional 49 que el Govern de la 
Generalitat havia de garantir un finançament de les escoles bressol que cobrís, com 
a mínim, un mòdul econòmic de 1.600 euros per plaça i any, i s’havia de 
comprometre a augmentar-lo progressivament fins als 1.800 euros per plaça i any i 
aquest mandat no s’ha complert per part del Govern de la Generalitat. 
 
Atès que en els darrers dies hem conegut que el TSJC ha condemnat per primer cop 
a la Generalitat de Catalunya per no finançar el cost de la gestió de les escoles 
bressol, donant la raó a un seguit de municipis que havien interposat demanda 
individual i una de col.lectiva (amb 30 consistoris) contra la Generalitat de 
Catalunya, exigint el pagament del deute contret amb les escoles bressol. Unes 
inversions que el Departament d’Ensenyament no va abonar, tot i haver-s’hi 
compromès, entre els anys 2012 i 2015. 
 
Per tot l’exposat, s’acorda per cinc vots a favor dels regidors Toni Romero 
Carbonell, Cristina Soler Vílchez, Raquel Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata i Marc 
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Jiménez Torres, sis abstencions dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Àngel López 
Solà, Esther Agulló Renau, Pere Xirau i Espàrrech, Josep M. Masvidal Serra i M. 
Àngels Isart Falceto i quatre vots en contra dels regidors Blanca Arbell Brugarola, 
Lluís Llovet Bayer, M. Assumpta Revoltós Vaquer i Quirze Planet Rovira: 
 
PRIMER.- Demanar estudi d’Intervenció i Secretaria de l’import no rebut 
l’Ajuntament de Canet de Mar en concepte d’Escola Bressol per part de la 
Generalitat. 
 
SEGON.- Demanar estudi de Secretaria per interposar contenciós per la reclamació 
d’aquests imports. 
 
TERCER.- Requerir a la Generalitat de Catalunya, mitjançant una reclamació 
prèvia, que faci efectiu el pagament de totes les quantitats que deu a aquest 
Ajuntament pel funcionament i escolarització de l’escola bressol municipal més els 
interessos legals que corresponguin. 
 
QUART.- En el cas de no rebre comunicació per part de la Generalitat en el primer 
semestre del 2018, interposar un contenciós contra la Generalitat. 
 
CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament 
de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de 
Catalunya i a les escoles bressol del municipi. 
 
La senyora Cristina Soler Vílchez, regidora del grup municipal del PP, llegeix la 
moció. 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que, 
veient els punts d’aquesta moció, el seu grup no pot estar-hi en contra, ja que 
defensen l’escola pública del municipi i uns diners que a priori es deuen al poble. 
Això, però, no vol dir que els sobta el moment en què es presenta aquesta moció 
oportunista i pensen que els partits que la presenten no són precisament els 
garants de l’ensenyament públic, gratuït i de qualitat. De tota manera, el seu grup 
municipal hi votarà a favor. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 
aquesta moció es presenta conjuntament, el seu grup i el del PP. Es dirigeix al 
senyor Jiménez i li comenta que la seva intervenció que els grups que la presenten 
no són precisament garants de la defensa d’una escola pública, gratuïta i de 
qualitat, pel que fa al PSC és molt lluny de la realitat. De fet, el model implantat 
d’escoles bressol es va desplegar quan hi havia el PSC governant. A més a més, 
aquesta moció ha estat presentada en molts municipis a iniciativa del PSC i en 
molts hi està governant actualment. 
 
Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, explica que el seu 
grup ha fet una esmena en aquesta moció al punt número quatre, d’interposar un 
contenciós contra la Generalitat, més que res perquè si des dels serveis jurídics de 
l’Ajuntament no els ho recomanen, consideren que no cal fer-ho. També consideren 
que ara potser no era el moment de marcar-se un termini, més que res perquè ara 
mateix tampoc no se sap si hi haurà govern a la Generalitat. Però també és veritat 
que el seu grup no hi pot estar en contra, ja que sempre estaran a favor de lluitar 
per unes escoles bressol de qualitat, a favor d’un ensenyament de qualitat i a favor 
de garantir el dret de les famílies a poder portar els seus nadons a les escoles 
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bressol. Hi votaran a favor, però no consideren oportú marcar un semestre per a la 
interposició d’un contenciós si la Generalitat no compleix amb el deute. 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, regidor del grup municipal de Canetencs 
Independents, explica que el seu grup està d’acord amb el fons de la qüestió, però 
no troben de rebut que es faci aquesta moció en aquest sentit i que no se’n faci 
cap, que també podria venir del mateix grup municipal que ha presentat aquesta, 
que demani a Madrid que també pagui tot el que deu a la Generalitat. Comenta 
que, en principi, el seu grup s’abstindrà. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, explica 
que el seu grup municipal s’abstindrà en aquesta moció, per dos motius. Un és un 
tema legal i l’altre és una qüestió de concepte. La Generalitat ha presentat un 
recurs de cassació per la qual cosa no es pot demanar una moció de retorn 
d’aquests diners perquè no hi ha una sentència ferma i, per tant, aquesta moció no 
es pot aplicar. Comenta que és evident que l’ensenyament és una prioritat pel 
govern de la Generalitat i per qualsevol govern normal d’Europa. Recorda que 
l’educació de zero a tres anys és una etapa d’escolarització no obligatòria. També 
vol recordar que, durant la legislatura 2011-2015 aquí a Canet, amb un govern 
compost per la Convergència del moment, l’aleshores Canetencs Independents i el 
PP, van rebre crítiques de l’oposició, en aquells moments ERC, de per què no 
reclamaven aquests imports a la Generalitat, per poder finançar l’escola bressol. 
Per tant, no els deixa de sobtar que ara el PP reclami una cosa que no fa ni tres 
anys defensava el contrari. Així, doncs, com que els recursos de la Generalitat són 
escassos i s’han de prioritzar, es va optar per garantir una qualitat en 
l’ensenyament obligatori, millorar l’oferta de les places dels mòduls professionals, 
incrementar els horaris en algunes matèries, com matemàtiques o lectura, i lluitar 
contra el fracàs escolar, per donar alguns exemples. Repeteix que els sorprèn que 
el PP presenti aquesta moció quan el govern de l’Estat és un de tots els països 
d’Europa que destinen menys diners en educació i en investigació i 
desenvolupament. Han presentat una moció política per continuar erosionant la 
Generalitat i els sembla que no és correcte. Per altra banda, la Generalitat ha tingut 
i té aquests últims anys serioses dificultats per mantenir l’oferta de llar d’infants, 
fruit precisament de l’incompliment d’aquest Estat espanyol que ara li exigeix més. 
També podria continuar amb més arguments d’aquest tipus que han passat aquests 
darrers anys i per totes aquestes raons, el grup municipal del PDeCAT s’abstindrà 
en aquesta moció. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que va ser 
en l’època del senyor Òscar Figuerola Bernal al govern, quan es va obrir l’escola 
bressol municipal i la va tirar endavant. Per tant, el seu grup municipal se sent 
hereu de l’escola bressol i de la feina que s’ha de fer a nivell educatiu en aquesta 
etapa de zero a tres anys. En aquella època recorda que algun partit polític deia 
que es feia perquè a algú del govern li interessava per a un fill del regidor i no pas 
per a un interès general, la qual cosa es va demostrar que era falsa i, amb els 
anys, també s’ha demostrat que no ha estat així. Suposa que, tots aquells que en 
aquell moment van fer aquella afirmació, ara veuen clar que l’escola bressol 
municipal és una eina primordial per desenvolupar l’educació en els infants. En 
aquell moment es va tirar endavant una escola bressol municipal i a nivell de 
Catalunya es va rebre la competència de l’educació dels zero als tres anys per part 
de l’Estat espanyol, juntament amb l’import econòmic adjunt a aquesta 
competència, sorgit dels impostos de tots els catalans. Amb el pas del temps, 
aquest import es va reduir dràsticament fins arribar a un ajut de les arques estatals 
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de zero euros. En aquell moment, la Generalitat es va haver de plantejar com podia 
subvencionar unes llars d’infants sense els impostos dels catalans que anaven a 
Madrid però que no tornaven. Va ser un temps complicat, en el qual es va haver de 
fer mans i mànigues per mantenir la llar d’infants. Va ser en temps del senyor 
Marín com a alcalde. Es va haver de fer una nova licitació amb moltes dificultats 
econòmiques, on l’Ajuntament havia d’invertir més del que tocava i va ser 
aleshores quan van dir que era interessant que des de les administracions 
públiques s’invertís més diner. Ara es troben que aquells mateixos que neguen el 
traspàs econòmic, juntament amb el traspàs de la competència, demanen que la 
Generalitat pagui als ajuntaments aquesta despesa econòmica. I, a més a més, no 
ho fan en un moment àlgid de la Generalitat, sinó en un moment en el qual ells 
mateixos han perpetrat un cop d’estat contra la Generalitat, amb l’article 155, i que 
amb quatre diputats al Parlament de Catalunya estan manant a la Generalitat. 
Troba si més no curiós que es tirin endavant propostes com aquesta quan, mentre 
ells estaven a govern municipal no ho van proposar mai. Evidentment, el grup 
municipal d’ERC no pot de cap manera votar a favor d’aquesta proposta. El que sí 
que faran és demanar a Secretaria i Intervenció que calculin els costos econòmics 
que, en algun moment, s’hauran de reclamar a qui calgui, segurament a l’Estat 
espanyol, import que hauria d’acompanyar la transferència d’una competència com 
és l’educació dels zero als tres anys. 
 
El senyor Marín vol fer un petit matís a la intervenció del senyor Llovet, la qual li ha 
semblat del tot correcta, ja que ell mateix era regidor de l’Ajuntament quan es va 
dur a terme l’escola bressol, però entén que ningú no s’hauria de patrimonialitzar 
l’èxit de l’escola bressol i ho creu així perquè, després que el senyor Figuerola 
impulsés aquest projecte, tots els governs que han passat després per l’Ajuntament 
de Canet de Mar, fins i tot el PP, han continuat mantenint l’escola bressol. 
Considera que és bo recordar que tots els partits que han passat pel govern han 
mantingut l’escola bressol pública a Canet de Mar. 
 
El senyor Romero explica que el seu grup no ha presentat aquesta moció com una 
moció política, sinó per defensar els interessos dels canetencs, ja que això és 
primordial. Si el senyor Masvidal considera que s’ha de fer una altra moció per 
reclamar alguna altra cosa, que la faci. El seu grup ha vist una oportunitat de 
reclamar uns diners que han pagat durant uns anys els canetencs a través dels 
seus impostos, amb un esforç financer important, i que es poden veure retornats 
perquè hi ha una sentència que així ho estableix. Explica que la moció ja demana 
fer un estudi tant d’Intervenció com de Secretaria. Si aquests estudis estableixen 
que no ha lugar, doncs evidentment no es reclamaran, però si hi ha causa, 
consideren que s’hauria de fer, ja que s’està parlant d’uns diners que poden ser 
importants fins i tot per al pressupost del 2018 o del 2019. Recorda que s’està 
parlant de més de 100.000 euros. Es dirigeix al grup municipal de Canetencs 
Independents per dir-los que si són un grup municipalista, el primer que han de fer 
és defensar els interessos dels canetencs i no pas dir que s’han de fer mocions 
contra Espanya. Ja que ho diuen tantes vegades, que són un grup municipalista, 
avui tenen l’oportunitat de demostrar-ho amb aquesta moció. Ell, si fos d’un grup 
municipalista no s’abstindria. Pel que fa a la intervenció del senyor Marín, comenta 
que està fent aquesta intervenció com a portaveu d’un grup que es diu PDeCAT, 
però ell realment és un regidor no adscrit a cap grup, si no ho té malentès. 
Evidentment, durant el 2011 i el 2012 el que es va fer fou subsistir i es van haver 
de fer accions d’urgència. En aquell moment, és possible que no haguessin tingut 
l’oportunitat de reclamar a la Generalitat aquests diners, però si ara hi ha alguna 
possibilitat de fer-ho, creu que els canetencs, perquè no s’ha d’oblidar que els han 
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escollit els canetencs, el que els interessa és que es defensin els seus drets i per 
això presenten aquesta moció que defensa els canetencs i cal deixar estar si es 
tracta de Catalunya o Espanya, ara cal defensar els canetencs. Es dirigeix al senyor 
Llovet i li comenta que si considera que la Generalitat ha de fer el mateix amb 
l’Estat, doncs que ho faci, que interposi un recurs contenciós administratiu a l’Estat 
espanyol. Cada administració ha de fer la seva feina. A l’Ajuntament han de fer la 
seva feina i el Parlament de Catalunya, també. Repeteix que aquesta moció està 
presentada per intentar recuperar uns diners que creuen que poden ser recuperats 
per part de l’Ajuntament de Canet i també donen un termini a la Generalitat perquè 
respongui, però si no s’obté cap resposta, es proposa presentar un recurs. 
 
La senyora alcaldessa comenta que ja els agradaria que totes les administracions 
poguessin fer la seva feina i no estiguessin intervingudes. 
 
El senyor Marín demana poder fer un aclariment a les paraules del senyor Romero i 
és que no pot ser un regidor no adscrit pel simple fet que forma part del grup 
municipal del PDeCAT. Una cosa diferent és si és militant d’aquest partit o no ho és. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs 
Independents, comenta que qui diu que el seu grup és un grup municipalista no és 
el senyor Romero, sinó que ho diuen ells mateixos i no cal que ningú els ho recordi. 
En segon lloc, li vol comentar que el grup municipal del PP no els ha de dir què han 
de fer. En tot cas, es pot parlar i debatre, però donar instruccions del que s’ha de 
fer està fora de lloc, però potser no és així, ja que és el que sol fer el partit del PP. 
Per últim, comenta que si anar a favor del poble vol dir anar en contra del país, 
tampoc no ho acaben de veure correcte. El senyor Masvidal ho ha deixat molt clar, 
no es pot reclamar a la Generalitat que pagui a Canet el que no li paga Madrid. 
 
El senyor Llovet explica que, en primer lloc, avaluaran quants diners són i decidiran 
a qui s’han de reclamar aquests diners. En segon lloc, comenta que el recurs encara 
està en marxa, per tant, encara no hi ha cap sentència; i, en tercer lloc, li demana 
al senyor Romero que no exigeixi que facin feina en un assumpte que l’hauria pogut 
fer el mateix senyor Romero entre els anys 2012 i 2015 igual que ha fet ara, 
presentar una moció i reclamar aquest deute a qui calia. Per últim, recorda que 
s’han fet moltes mocions reclamant al govern espanyol molt diners que deu a 
l’Ajuntament de Canet de Mar i el grup municipal del PP no hi ha votat mai a favor. 
 
8.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DEL PP I DEL PSC EN 
CONTRA DE L’INCREMENT DE TARIFES DEL TRANSPORT PÚBLIC.  
 
El desembre del 2017, el Consell d’administració de l’Autoritat del Transport 
Metropolità (ATM) ha aprovat la revisió de la política tarifària del sistema integral 
de l’àrea de Barcelona per l’any 2018. Les tarifes del transport públic en l’àrea de 
Barcelona pujaran aquest any una mitjana del 2% després d’estar dos anys 
congelades. 
 
Creiem que aquesta pujada és un perjudici pels usuaris finals, treballadors, 
estudiants i en particular, veïns de Canet de Mar.  
 
Per tot això, s’acorda per onze vots a favor dels regidors Jesús Marín i Hernández, 
Àngel López Solà, Esther Agulló Renau, Pere Xirau i Espàrrech, Josep M. Masvidal 
Serra, M. Àngels Isart Falceto, Toni Romero Carbonell, Cristina Soler Vílchez, 
Raquel Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata i Marc Jiménez Torres, i quatre vots en 
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contra dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Lluís Llovet Bayer, M. Assumpta 
Revoltós Vaquer i Quirze Planet Rovira: 
 
PRIMER.- Traslladar a l’Autoritat del Transport Metropolità, el desacord amb 
l’increment de tarifes del transport públic aprovades pel exercici 2018. 
 
SEGON.- Sol·licitar a la ATM que es treballi en un model tarifari que no contempli 
increments per sobre de l’IPC. 
 
TERCER.- Sol·licitar la creació d’una mesa social del transport que estableixi 
l’aplicació de noves bonificacions socials, ampliant la cobertura dels títols de 
transport més usats i pels col·lectius ens situació de vulnerabilitat social, famílies 
nombroses, persones en situació d’atur o amb ingressos inferiors al SMI. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, llegeix la 
moció. 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que 
el seu punt de vista és similar al que han exposat en el punt anterior. També hi 
votaran a favor, però també vol recordar que s’han produït unes retallades en 
aquest assumpte per part de l’Estat espanyol que causen que s’encareixi el preu del 
transport públic, però això no treu que el seu grup no consideri que s’hagi de 
reclamar que no s’augmentin les tarifes. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que el seu 
grup està a favor d’un transport públic econòmic, però quan s’utilitza aquest 
transport hi ha dues maneres de pagar-lo. Es paga per part de tothom, els que el 
fan servir i els que no, o només es paga per part de les persones que l’utilitzen. 
Evidentment, els agradaria que for més barat, però en aquest cas, un augment del 
2% els sembla que està dins de la regularitat. Tampoc no poden donar suport a 
aquesta moció perquè en el segon punt se sol·licita a l’ATM que es treballi en un 
model tarifari que no contempli increments per sobre de l’IPC i en la mateixa moció 
també s’explica que aquests augments han estat congelats durant dos anys. L’any 
2016, l’IPC va pujar un 1,6%, al 2017, un 1,8% i aquest any, pujarà un 1 i escaig. 
Per tant, l’IPC respecte l’última vegada que es van incrementar les tarifes del 
transport públic s’ha apujat un 3,4%, i ara les tarifes s’apugen un 2%. Així, doncs, 
hi ha una contradicció, perquè ja s’està apujant per sota de l’IPC si es té en compte 
que durant dos anys s’ha congelat aquest increment i, per tant, l’IPC ha crescut 
més que l’augment del transport públic. Per aquest motiu, no hi poden donar 
suport. 
 
9.- PRECS I PREGUNTES 
 
1.- Pla de mobilitat internacional de joves del Maresme 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que 
al consell Comarcal del Maresme els van parlar d’un conveni sobre la mobilitat 
internacional de joves del Maresme. El Consell els va explicar que l’Ajuntament de 
Canet de Mar els va dir que s’hi adheriria, però que encara falta alguna confirmació 
final i, com a conseqüència, està aturat. La consellera li ha demanat que ho 
comenti per veure què està passant. 
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La senyora M. Assumpta Revoltós Vaquer, regidora delegada de Festes i Joventut, 
explica que l’expedient està a punt per al proper Ple que es dugui a terme, si és 
l’extraordinari millor i, si no, a l’ordinari. Explica que hi ha cinc pobles que tenen 
assessories per a la mobilitat internacional presencials, però Canet no és un 
d’aquests pobles. Tot i així, des del 2016 fins ara s’ha fet molta feina amb aquest 
projecte i la seva voluntat és continuar amb aquest conveni. Aquest any hi ha 
hagut aquest impàs perquè hi ha hagut problemes amb la partida, però tot està a 
punt de solucionar-se. 
 
2.- Auditoria de la gestió de l’aigua i de la gestió de residus 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que 
en la Comissió de l’Aigua es van comprometre a fer una auditoria de la gestió de 
l’aigua. El quadre de serveis de la Diputació ja ha sortit i volia comentar si se l’han 
estudiat per veure si poden accedir a aquesta auditoria. De passada també vol 
comentar que aquest mateix quadre de serveis també inclou una auditoria per a la 
gestió de residus. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que li 
agraeix al senyor Jiménez que li recordi que han de fer la sol·licitud d’elaboració de 
l’auditoria del funcionament del servei de gestió de l’aigua i li fa saber que ho tenen 
en compte. També aprofita per dir-li que tenen pendent una altra reunió amb 
l’enginyer municipal, ja que en aquella última reunió es va dir que fóra interessant 
que tothom sabés l’estat de la xarxa, però s’han trobat que l’enginyera municipal 
està de baixa per maternitat i, per tant, potser és millor fer-la més endavant. 
 
3.- Plantilla de la Policia Local amb sis caporals i serveis de cap de torn 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que hi 
ha sis caporals a la plantilla de la Policia Local, però es continuen pagant serveis de 
cap de torn i pregunta com pot ser això. Explica que al mes de juliol es van pagar 
1.269 euros. 
 
La senyora alcaldessa explica que, efectivament, a la plantilla hi ha sis caporals de 
Policia, però l’oposició és coneixedora de la manca de personal de la Policia Local i 
està previst que aquest any hi puguin aportar dues persones més. 
 
4.- Acord sobre les hores extres de la Policia Local 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, pregunta si 
s’ha arribat a algun acord pel que fa a la borsa d’hores extres de la Policia Local i 
quines són les condicions que s’han adoptat. 
 
La senyora alcaldessa contesta aquesta pregunta juntament amb la següent, sobre 
la Comissió Informativa Especial de la Policia Local. 
 
5.- Convocatòria de la Comissió Informativa Especial de la Policia Local 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que fa 
molt de temps que no es convoca la Comissió Informativa Especial de la Policia 
Local i demana que expliquin si és que no hi ha cap novetat per comentar o si el 
govern no té intenció de convocar-la. 
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La senyora alcaldessa explica que esperen aprovar els pressupostos per a l’any 
2018 i convocar la Comissió per poder informar l’oposició de quins són els acords a 
que s’han arribat pel que fa a la borsa d’hores extres, ja que depenen que hi hagi el 
líquid necessari per poder dotar aquesta borsa. 
 
6.- Convocatòria d’una plaça de sergent 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que la 
Junta de Govern Local en data 31 d’octubre de 2017, convoca una plaça de sergent 
i demana que expliquin si és així. 
 
La senyora alcaldessa explica que és cert i que ja es troba en la seva última fase. 
 
7.- Contracte de patrocini per al Canet Rock 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que el 
10 de juliol del 2017 va entrar una factura d’un contracte de patrocini del Canet 
Rock, per un valor de 10.800 euros. Demana que expliqui a què es deu aquest 
patrocini i quina és la contrapartida que té per al poble de Canet. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que el 
senyor Romero ha dirigit aquesta pregunta a la senyora alcaldessa, però li 
contestarà ell. Aquests diners que ha esmentat el senyor Romero són els diners que 
l’Ajuntament entén que ha d’aportar per la difusió a l’exterior que es fa del poble de 
Canet. 
 
8.- Advertiment de multa coercitiva per al Col·legi Yglesias 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que el 
Decret 1137/2017, resol un advertiment de multa coercitiva per al Col·legi Yglesias 
i li agradaria saber per què. Fa un parell de plens li van preguntar al senyor Planet 
si hi havia algun problema amb aquest col·legi i va contestar que no, que estava tot 
solucionat. 
 
El senyor Quirze Planet Rovira, regidor delegat d’Obres i Serveis, explica que en el 
Ple anterior li va explicar que van tenir una reunió amb el Col·legi Yglesias perquè 
volien fer unes obres i també volien sol·licitar l’exempció de l’impost que es paga 
per aquestes obres. Ell els va explicar que aquest assumpte l’havia de consultar 
perquè no era competència seva. Això és el que va passar i el senyor Romero va 
insinuar que hi havia hagut algun problema, a la qual cosa li va contestar que no. 
Més tard, quan va preguntar com s’havia solucionat aquest assumpte, Disciplina 
Urbanística va explicar-li que havien imposat una sanció al col·legi perquè havien 
començat les obres sense permís. 
 
9.- Subvenció 2017 per a l’IBI 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que al 
novembre del 2017 es va aprovar, per urgència en Junta, la subvenció de l’IBI al 
contribuent en situació econòmica desfavorable. En primer lloc, considera que 
aprovar-ho al novembre per al mateix any 2017 és una mica tard i no entenen per 
què s’ha fet tan tard i, en segon lloc, veuen que tornen a baremar un màxim per 
atorgar aquesta subvenció, però no expliquen què faran si no s’esgota aquesta 
subvenció. Com va passar l’any 2016, no es preveu que aquests diners es puguin 
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donar a persones que, tot i que no estiguin en el marge de tolerància, s’hi trobin a 
prop. Demana al senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, 
que expliqui la situació d’aquesta subvenció. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, explica que el 
senyor Xirau, com a tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, ampliarà la informació 
sobre aquest assumpte. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que és 
cert que aquesta subvenció es va aprovar tard. Tenien la intenció d’avançar el 
termini de la subvenció, que l’any passat va ser a finals de setembre, si no recorda 
malament, però finalment va acabar sent a principis d’octubre. Aquest any hi ha 
hagut menys sol·licituds que l’any passat i ja li farà arribar tota la documentació. En 
qualsevol cas, aquest any, com l’any passat, el repartiment de l’excedent no s’ha 
fet, com tampoc no es va fer l’any passat. 
 
10.- Situació de l’expedient d’aprovació del POUM 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, pregunta al 
senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, en quin punt es 
troba l’aprovació del POUM, perquè fa molt de temps que no en tenen notícies. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, explica que el 
7 de novembre de 2017 es va reunir la Comissió Territorial d’Urbanisme per tractar 
el POUM de Canet i ja han arribat totes les propostes d’al·legacions que hi han fet. 
Actualment, els projectes dels POUM s’encarreguen a empreses externes a 
l’Ajuntament, amb un contracte que sol costar entre 250.000 i 300.000 euros. Des 
de fa anys, a Canet s’ha intentat assumir gairebé la totalitat d’aquesta elaboració 
des de Serveis Tècnics, amb l’ajut extern d’assessorament amb uns costos molt 
baixos en comparació amb el que costa un POUM. Ara mateix, Serveis Tècnics està 
treballant en el text refós del POUM, incorporant les propostes de la Comissió. 
Dijous de la setmana vinent tenen una reunió amb l’assessor extern i cap a mitjans 
de febrer es convocarà la Comissió per plantejar els primers resultats d’aquest nou 
articulat i dels nous plànols que elaboraran a partir de les modificacions que 
demana la Comissió d’Urbanisme. Intentaran que l’aprovació provisional pugui 
introduir-se en l’ordre del dia del Ple de març, tot i que consideren que serà una 
mica just. 
 
11.- Contractació del servei de dinamització de la Masoveria 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que a 
l’octubre del 2017 es va incoar la contractació del servei de dinamització de la 
Masoveria. És un contracte per dos anys de 14 hores a la setmana amb un cost 
d’uns 11.000 euros i pregunta a la senyora M. Assumpta Revoltós Vaquer, regidora 
delegada de Festes i Joventut, si aquest contracte no es podria incloure dins les 
tasques del tècnic de Joventut i si no hi estan incloses aquestes tasques, per què 
s’ha optat per fer una contractació i no s’ha fet a través del Consell Comarcal com 
un servei per hores i capítol 2, per veure com funciona i després, en tot cas, si és 
un èxit contractar a algú. 
 
La senyora M. Assumpta Revoltós Vaquer, regidora delegada de Festes i Joventut, 
explica que quan ella va arribar l’any 2015, la Masoveria disposava d’un 
dinamitzador fins a finals d’aquell mateix any. Després, es va estar sense 
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dinamitzador durant dos anys i ara s’ha decidit tornar-lo a tenir. El tècnic municipal 
de Joventut té molta feina i no és un dinamitzador, que és el que necessita aquest 
espai, ell es dedica a fer la feina pròpia de la seva plaça. Finalment, doncs, s’ha 
aconseguit aquest dinamitzador i, a més a més, han aconseguit un pla ocupacional 
que, malauradament, s’acaba aquest mes de maig i ja estan pregant perquè en 
puguin aconseguir un altre, ja que això ha fet que es tingui presència a l’institut, 
per exemple, i que la Masoveria estigui plena i s’aprofiti. 
 
12.- Contractació per pintar les pistes poliesportives 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que 
han vist una factura per un import de 6.676 euros per pintar les pistes 
poliesportives. En aquest moment, passa a parlar en castellà. Explica que lo han 
contratado a través de un procedimiento negociado con una empresa multinacional 
del sector y por experiència pueden decir que, al ser un negociado, hay cierto 
margen de negociación, y las empresas locales siempre han sido más competitivas 
que la multinacionales. Pregunta si la negociación se ha llevado a cabo a través de 
la senyora Sílvia Tamayo Mata, teniente de alcalde de Deportes o por el técnico 
municipal. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde d’Esports i adjunta a l’Àrea de 
Comunicació, explica que el seu tarannà, i considera que ha de ser així, és el de no 
participar en les negociacions amb les empreses. Aquestes empreses presenten les 
seves ofertes, es valoren tècnicament i el contracte s’adjudica a la millor proposta. 
Sí que és veritat que hi ha empreses locals que també podrien fer aquesta feina, ja 
que és necessari que les pintures siguin especials per aquests tipus d’instal·lacions, 
tal i com el senyor Romero sap, perquè va ser regidor d’Esports i també com a 
persona esportista que és. Ara mateix no recorda a quina empresa se li va 
adjudicar el contracte, però si li interessa saber-ho ja li farà arribar la informació. 
Repeteix que considera que no ha de ser el tarannà de cap regidor intervenir en les 
negociacions amb les empreses que opten a fer alguna feina per l’Ajuntament. No 
sap si aquest era el tarannà del senyor Romero, però per descomptat no és el seu. 
 
El senyor Romero demana la paraula per al·lusions perquè no li ha agradat el 
comentari que ha fet la senyora Tamayo sobre el tarannà del senyor Romero. El 
senyor Romero ha volgut explicar quin és el procediment d’un contracte negociat i 
és que primer s’han de convidar unes empreses i si no es conviden aquestes 
empreses des de l’Ajuntament, no es presentaran al procediment. Només es referia 
a això i al fet que hi ha empreses a Canet que ja han fet aquesta feina altres 
vegades i que en aquell moment van ser més barates que la que ho ha fet aquest 
cop. 
 
La senyora Tamayo explica que li pot preguntar al tècnic municipal quines són les 
empreses que es van convidar per participar en aquest contracte. 
 
13.- Situació laboral del director de Ràdio Canet 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que 
tornarà a preguntar, com gairebé a cada ple, pel perfil del director de Ràdio Canet, 
ara que la Ràdio ja està integrada a l’Ajuntament. Demana que expliquin si ja té un 
nou perfil laboral. 
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La senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde d’Esports i adjunta a l’Àrea de 
Comunicació, explica que, com molt bé ha dit el senyor Romero, l’Organisme 
Autònom ja s’ha dissolt, amb efectes a 31 de desembre de 2017. Ara s’està 
treballant en un nou model de ràdio i ben aviat els convocaran a una comissió per 
discutir-ho. Ja tenen algunes propostes que quan estiguin més treballades les 
presentaran a l’oposició perquè hi diguin el seu parer. La regidora de Recursos 
Humans ha explicat més d’un cop que s’està treballat en les fitxes de treball del 
personal i, en aquest cas, hi haurà la modificació d’aquesta fitxa de treball. 
Comenta que potser la senyora Isart li podrà donar més detall d’aquesta 
modificació. 
 
14.- Pressupost per a l’exercici 2018 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que 
avui han tingut una primera presa de contacte amb el pressupost per a l’exercici 
2018, la qual cosa els fa pensar que hi haurà un ple extraordinari en breu. 
 
15.- Informació sobre un programa d’adhesió 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que a 
la senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i 
Sanitat, li farà arribar una informació sobre un programa al qual l’Ajuntament s’hi 
podria haver adherit i no ha fet. Un cop la regidora tingui la informació ja li 
preguntarà per què no s’hi han acollit. 
 
16.- Ampliació pati IES Sunsi Móra 
 
La senyora Cristina Soler Vílchez, regidora del grup municipal del PP,  explica que 
s’ha posat en contacte amb ella un grup de joves preocupats pel pati de l’institut 
Sunsi Móra. Comenta que s’ha incrementat molt el nombre de mòduls en aquest 
institut i pregunten si hi ha previst alguna mena de cessió d’espais per ampliar el 
pati. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, explica que 
han parlat d’aquest assumpte amb el director de l’institut i és ben cert que s’ha 
ocupat extensivament el pati d’aquesta instal·lació. També és cert que s’ha ofert a 
la direcció del centre un annex a l’institut. S’ha de tenir present que és un institut 
de mòduls, per tant, la seva situació és provisional i no tenien previst fer una cessió 
àmplia d’espais perquè la idea és que quan el POUM estigui aprovat definitivament, 
aquest institut es traslladi a la seva ubicació definitiva. Ara bé, al costat de l’institut 
hi ha un espai públic que s’ha ofert a l’institut perquè el pugui utilitzar mentre 
aquesta ubicació definitiva no arribi a materialitzar-se i l’institut està molt agraït 
d’aquesta cessió. Tot i així, el Departament d’Ensenyament ha manifestat que 
tenen espai suficient. 
 
17.- Valoració de la Cavalcada de Reis 
 
La senyora Cristina Soler Vílchez, regidora del grup municipal del PP, demana a la 
senyora M. Assumpta Revoltós Vaquer, regidora delegada de Festes i Joventut, que 
faci una valoració de la Cavalcada de Reis. 
 
La senyora M. Assumpta Revoltós Vaquer, regidora delegada de Festes i Joventut, 
explica que han elaborat un informe individualment i ara falta exposar en comú les 
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conclusions amb tots els actors que hi han tingut a veure, des de la Policia Local 
fins a la Colla de Reis, que li consta que ja ha fet la seva valoració. El que li pot dir 
és que des de vestuari s’ha valorat molt positivament sortir des de la Masoveria, ja 
que cada any és el lloc on es preparen per baixar amb les carrosses i aquest any no 
ha calgut traslladar-se per començar a baixar amb la rua. En el proper Ple explicarà 
les valoracions col·lectives de la Cavalcada de Reis. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 21:42 hores 
de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari       L’alcaldessa, 
 
 
 
Bernat Costas i Castilla     Blanca Arbell Brugarola 


