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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 

28 DE FEBRER DE 2019 
 

         Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter   

            personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de 
dades. 

 
 

Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20:30 
Hora que acaba: 22:44 
Lloc: Sala de Sessions 

 
PRESIDEIX 

 
Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa 

 
ASSISTENTS 

 
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 
M. Àngels Isart Falceto 
Jesús Marín i Hernàndez 
Laureà Gregori Fraxedas 
Àngel López Solà 
Esther Agulló Renau 
Josep Antoni Romero Carbonell 
Cristina Soler Vílchez 
Marc Jiménez Torres 

 
NO ASSISTENTS 

 
Quirze Planet Rovira 

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

 
Clara  Pérez  González,  secretària.  També  hi  assisteix  Joan  Méndez  Martínez, 
interventor municipal. 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior del Ple municipal de data 
20.12.18 

 
2. Propostes 
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2.2. Serveis Econòmics 

 
2.2.1. Proposta al Ple restar assabentat de l'informe de l'Interventor previst a l’article 
218.1 TRLHL referit a l'exercici 2017 
2.2.2. Proposta d'acord al Ple de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 002/2019 
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2.2.3. Aprovació inicial exp.de modificació 06/2019 de suplements de crèdits i crèdits 
extraordinaris 
2.2.4. Proposta de modificació de l'ordenança general de preus públics 

 
2.3. Urbanisme 

 
2.3.1. Resolució recurs de reposició interposat per SAREB contra primer punt de 
l'acord plenari de 20 de desembre de 2018 
2.3.2. Aprovació liquidació definitiva del contracte de concessió d'obra pública per a la 
construcció i explotació d'un aparcament subterrani a la riera Gavarra 
2.3.3. Proposta d'aprovació inicial del Projecte de reparació i rehabilitació d'elements 
de coberta de l'edifici Vil·la Flora 
2.3.4. Proposta d'aprovació inicial del Projecte de substitució del paviment i millora de 
les infraestructures del carrer Clausell 

 
2.4. Medi Ambient 

 
2.4.1. Proposta aprovació Pla Simple Gestió Forestal finques publiques Canet de Mar 

 
2.5. Educació 

 
2.5.1. Proposta d'adhesió al Pacte contra la segregació escolar 
2.5.2. Proposta d'adhesió de l'Ajuntament de Canet de Mar al Consorci Universitari de 
la UNED de la província de Barcelona. 

 
2.6. Recursos Humans i Organització 

 
2.6.1. Proposta al Ple d'aprovació dels increments retributius del personal, segons 
RDL 24/2018, de 21 de desembre 

 
2.7. Secretaria 

 
2.7.1. Aprovació inicial Reglament participació ciutadana i col·laboració 

 
3. Propostes per via d’urgència 

 
4. Mocions 

 
4.1. Moció de la CUP per declarar Canet de Mar municipi antifeixista 
4.1. Moció del PP contra l'ocupació il·legal 

 
5. Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
La senyora alcaldessa obre la sessió i dona la benvinguda als assistents, els regidors, 
les regidores, el públic i els radiooients que segueixen el Ple a través de Ràdio Canet, 
gràcies a la feina dels tècnics. Aprofita per excusar l’assistència del senyor Quirze 
Planet Rovira, regidor delegat d’Obres i Serveis per motius personals. 
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1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL PLE 
MUNICIPAL DE DATA 20.12.18 

 
La senyora alcaldessa demana si hi ha alguna observació a fer a aquesta acta. Cap 
regidor en fa i, per tant, queda aprovada per unanimitat dels setze membres presents 
dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal. 

 
2. Propostes 

 
2.1. Serveis Econòmics 

 
2.2.1. ASSABENTAT DE L’INFORME DE L’INTERVENTOR PREVIST A L’ARTICLE 
218.1 TRLHL REFERIT A L’EXERCICI 2017 

 
Fets: 

 
Vist  l’informe  d’Intervenció  núm.  024/2019,  de  15  de  febrer,  que  es  transcriu  a 
continuació: 

 
“D’acord amb allò previst a l’article 218, apartat 1r, del Text refós de la Llei d’Hisendes 
Locals (TRLHL), aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 de març, el funcionari sotasignat, 
Interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, eleva al Ple el següent: 

 
INFORME 

I.-FONAMENTS DE DRET 

PRIMER.- La normativa aplicable ve fonamentalment definida per: 
• Text refós de la Llei d'Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 

de març, articles 214 i ss. 
•    Bases d'execució del pressupost de l'exercici 2017 
• Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de l’Administració de 

l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 
2008, pel qual es dona aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei 
General Pressupostària, respecte a l’exercici de la funció interventora en règim de 
requisits bàsics. 

 
SEGON.-L’article 218, apartat 1r, del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), 
en redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local, estableix el següent: 

 
“1. El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones 
adoptadas  por  el  Presidente  de  la  Entidad  Local  contrarias  a  los  reparos 
efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en 
materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos 
propios  del  ejercicio  de  la  función  fiscalizadora,  sin  incluir  cuestiones  de 
oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice. 
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Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del 
día de la correspondiente sesión plenaria. 
El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de 
su actuación. 
2. Sin perjuicio de lo anterior, cuando existan discrepancias, el Presidente de la 
Entidad Local podrá elevar su resolución al órgano de control competente por 
razón de la materia de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera. 
3. El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las 
resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el 
Pleno de la Corporación contrarios a los reparos formulados, así como un resumen 
de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. A la citada 
documentación   deberá   acompañar,   en   su   caso,   los   informes   justificativos 
presentados por la Corporación local.” 

 
TERCER.- En virtut d’allò previst en l’article 219, apartats 2n i i 3r   del TRLHL, el Ple de 
la corporació, mitjançant article 48, apartat 2n, de les Bases d’execució del pressupost, 
tenia establert el règim de fiscalització prèvia de les despeses limitada a requisits 
d’essencial comprovació,  amb control ple posterior mitjançant tècniques de mostreig i 
auditoria. 

 
“2.- La fiscalització dels expedients de despesa de l’Ajuntament de Canet de Mar i 
l’Organisme  Autònom  Ràdio  Canet  es  subjectarà  al  règim  de  fiscalització  prèvia 
limitada regulat en l’article 219, apartats 2n i 3r, del TRLHL. 

 
-         L’existència de crèdit pressupostari i que el crèdit proposat és l’adequat a la 
naturalesa de la despesa i a l’obligació que es proposi contraure. 
-          En els casos en que es tracti de contraure compromisos de despeses de 
caràcter  plurianual  es  comprovarà,  a  més,  que  es  compleixi  el  preceptuat  en  la 
normativa vigent. 
-          Que les obligacions o despeses es generin per l’òrgan competent. 
-          Addicionalment a l’anterior, es comprovaran aquells aspectes que es recullen 
en la Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres, mitjançant el qual es 
dóna aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària 
respecte de l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics. 

 
L’òrgan interventor podrà formular les observacions complementàries que consideri 
convenients, sense que aquestes tinguin, en cap cas, efectes suspensius en la 
tramitació dels expedients corresponents. 

 
Les obligacions o despeses sotmeses a la fiscalització limitada seran objecte d’una 
altra plena amb posterioritat, exercida sobre una mostra representativa dels actes, 
documents o expedients que donaren origen a la referida fiscalització, mitjançant 
l’aplicació  de  tècniques  de  mostreig  o  auditoria,  amb  la  finalitat  de  verificar  que 
s’ajusten a les disposicions aplicables en cada cas i determinar el grau del compliment 
de la legalitat en la gestió dels crèdits. 

 
Els òrgans de control intern que realitzin les fiscalitzacions amb posterioritat hauran 
d’emetre un informe escrit en el que facin constar totes les observacions i conclusions 
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que se’n dedueixin. Aquests informes es trametran al Ple amb les observacions que 
haguessin efectuat els òrgans gestors. “ 

 
QUART.- Igualment, el Ple de la corporació, en virtut de l’article 219, apartat 4t, del 
TRLHL, i mitjançant article 48, apartat 3r, de les Bases d’execució del pressupost, ha 
substituït la fiscalització prèvia dels ingressos pel control inherent a la pressa de raó en 
comptabilitat i control ple posterior mitjançant tècniques de mostreig i auditoria. 

 
“3.- La fiscalització prèvia dels drets queda substituïda per la inherent a la presa de raó 
en comptabilitat, establint-se les actuacions de comprovació posteriors que es 
determinen en les bases següents.” 

 
II.- RESUM DELS ACORDS I RESOLUCIONS ADOPTATS AMB OBJECCIÓ FISCAL 

 
En  l’Annex es detallen els acords de Junta de Govern i les resolucions d’Alcaldia que 
s’han adoptat durant l’exercici 2017 amb objecció fiscal de la Intervenció. 

 
Per a la seva classificació en matèries i tipus d’expedients s’han seguit les indicacions 
de la Guia de remissió d’objeccions fiscals de l’interventor a la Sindicatura de Comptes 
de Catalunya. 

 
L’ordenació dels expedients s’ha fet per número d’informe d’Intervenció. 

 
No  s’inclouen  en  aquesta  relació  les  resolucions  d’Alcaldia  i  acords  de  Junta  de 
Govern Local adoptats amb informe de fiscalització favorable o amb observacions, ni 
els acords del Ple, amb independència del sentit de l’informe, atès que queden fora de 
l’àmbit de l’informe previst a l’article 218.1 TRLHL. 

 
III.- ANOMALIES D’INGRESSOS 

 
En la relació numerada d’informes d’intervenció de l’exercici 2017 no consten informes 
ad hoc sobre anomalies d’ingressos. 

 
No obstant això, en l’exercici 2017 s’han mantingut les anomalies ja assenyalades en 
l’informe de l’article 218.1 TRLHL corresponent a l’exercici 2016, apartats II.6.2 i II.6.3 
quant a la taxa de clavegueram, i que es donen per reproduïdes. 

 
Això, sense perjudici dels resultats del control posterior mitjançant tècniques de 
mostreig i auditoria. 

 
Tot això és el que es té a bé informar, llevat d’error o omissió. 

 
A Canet de Mar, la data de signatura electrònica. 
L’INTERVENTOR 

 
 

ANNEX 

núm. 
informe 

Data 
informe 

assumpte Subprogr. Matèria Tipus 
d'expedient 

Fase import 
expedient 

acord/decret 

2017/001 18/01/2017 Contractació de 
personal laboral 
temporal        per 

34200 Personal Contractació 
de personal 

AD 24.295,44 decret 
29/2017 de 
19 de gener 
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ANNEX 

núm. 
informe 

Data 
informe 

assumpte Subprogr. Matèria Tipus 
d'expedient 

Fase import 
expedient 

acord/decret 

  cobrir 
vacant jubilació – 
conserge 
instal·lacions 
esportives 

      

2017/003 23/01/2017 Serveis 
extraordinaris del 
període   15   de 
desembre de 
2016   a   15   de 
gener de 2017 

Diversos Personal Altres ADO 14.524,13 JGL   25   de 
gener 2017 

2017/005 27/01/2017 Nòmina de gener 
2017. 

Diversos Personal Altres ADO 228.940,85 decret 
47/2017 de 
27 de gener 

2017/006 31/01/2017 Relació de 
factures 
F/2017/02. 

Diversos Contractació Contractes 
de serveis 

ADO 2.238,49 decret 
71/2017 de 
31 de gener 

2017/009 10/02/2017 Relació de 
factures 
F/2017/001,  dels 
col·laboradors de 
Ràdio Canet. 

Diversos Contractació Contractes 
de serveis 

ADO 4.940,03 decret 
126/2017  de 
13 de febrer 

2017/012 20/02/2017 Serveis 
extraordinaris del 
període   15   de 
gener de 2017 a 
15  de  febrer  de 
2017 

Diversos Personal Altres ADO 7.135,05 JGL   22   de 
febrer de 
2017 

2017/014 24/02/2017 Nòmina de febrer 
2017. 

Diversos Personal Altres ADO 221.954,58 decret 
235/2017  de 
24 de febrer 

2017/016 10/03/2017 Relació de 
factures 
F/2017/002,  dels 
col·laboradors de 
Ràdio Canet. 

Diversos Contractació Contractes 
de serveis 

ADO 4.884,54 decret 
315/2017  de 
14 de març 

2017/020 10/03/2017 Relació de 
factures 
F/2017/8. 

Diversos Contractació Contractes 
de serveis 

ADO 1.228,50 decret 
314/2017  de 
14 de març 

2017/025 21/03/2017 Serveis 
extraordinaris del 
període   16   de 
febrer de 2017 a 
15  de  març  de 
2017 

Diversos Personal Altres ADO 8.395,12 JGL de 22 de 
març de 
2017 

2017/026 21/03/2017 Justificació de 
lliuraments a 
justificar 

15320 Determinats 
procediments 
gestió 
despeses 

Pagaments 
a justificar 

ADOJ 300,00 decret 
358/2017  de 
22 de març 

2017/027 21/03/2017 Justificació de 
lliuraments a 
justificar 

33400 Determinats 
procediments 
gestió 
despeses 

Pagaments 
a justificar 

ADOJ 150,00 decret 
359/2017  de 
22 de març 

2017/028 10/04/2017 Relació de 
factures 
F/2017/004,  dels 
col·laboradors de 
Ràdio Canet. 

Diversos Contractació Contractes 
de serveis 

ADO 15.934,40 decret 
441/2017  de 
11 d'abril 

2017/030 27/03/2017 Nòmina de març 
2017. 

Diversos Personal Altres ADO 226.078,13 decret 
387/2017  de 
27 de març 

2017/031 04/04/2017 Certificació 
números 1, 2 i 3 
de  les  obres  de 

16000 Contractació Contractes 
d'obres 

O 85.599,14 decret 
420/2017  de 
4 d'abril 
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ANNEX 

núm. 
informe 

Data 
informe 

assumpte Subprogr. Matèria Tipus 
d'expedient 

Fase import 
expedient 

acord/decret 

  construcció de 
pous de la xarxa 
de clavegueram 

      

2017/032 04/04/2017 Certificació 
números 1, 2 i 3 
de les obres 
d’arranjament 
dels   jardins   de 
Vil·la Flora 

17100 Contractació Contractes 
d'obres 

O 73.842,35 decret 
419/2017  de 
4 d'abril 

2017/033 03/04/2017 Relació de 
factures 
F/2017/12. 

Diversos Contractació Contractes 
de serveis 

ADO 2.289,82 decret 
418/2017  de 
4 d'abril 

2017/038 25/04/2017 Relació de 
factures 
F/2017/16. 

Diversos Contractació Contractes 
de serveis 

ADO 2.667,85 decret 
492/2017  de 
24 d'abril 

2017/045 25/04/2017 Serveis 
extraordinaris del 
període   16   de 
març  de 2017  a 
15 d’abril de 
2017 

Diversos Personal Altres ADO 8.949,36 JGL 26 
d'abril de 
2017 

2017/049 27/04/2017 Nòmina d’abril 
2017. 

Diversos Personal Altres ADO 232.326,59 decret 
489/2017  de 
27 d'abril 

2017/051 05/05/2017 Certificació 
números 1 de les 
obres 
d’enllumenat i 
arranjament    del 
camí del Cavaió 

15310 Contractació Contractes 
d'obres 

O 31.953,08 decret 
518/2017  de 
8 de maig 

2017/052 05/05/2017 Liquidació de les 
subvencions de 
esports, 
convocatòria 
1/2016. 

15310 Subvencions Subvencions 
de 
concurrència 
competitiva 

O 15.637,50 decret 
515/2017  de 
5 de maig 

2017/054 12/05/2017 Relació de 
factures 
F/2017/005,  dels 
col·laboradors de 
Ràdio Canet. 

49100 Contractació Contractes 
de serveis 

ADO 4.331,21 decret 
556/2017  de 
12 de maig 

2017/058 24/05/2017 Liquidació  de  la 
subvenció 
nominativa  a  la 
Fundació   Canet 
Promúsica de 
l’exercici 2016. 

32600 Subvencions Subvencions 
de 
concessió 
directa 

O 10.160,00 JGL   24   de 
maig de 
2017 

2017/059 24/05/2017 Serveis 
extraordinaris del 
període 16 d’abril 
de 2017 a 15 de 
maig de 2017 

Diversos Personal Altres ADO 11.516,55 JGL   24   de 
maig de 
2017 

2017/060 24/05/2017 Relació de 
factures 
F/2017/21. 

Diversos Contractació Contractes 
de serveis 

ADO 26.043,88 decret 
608/2018  de 
25 de maig 

2017/062 26/05/2017 Nòmina de maig 
2017. 

Diversos Personal Altres ADO 226.401,22 decret 
629/2017  de 
26  de  maig 
de 2017 

2017/065 26/06/2017 Relació  de 
factures 
F006/2017  de 
l’Organisme 
autònom Ràdio 
Canet 

49100 Contractació Contractes 
de serveis 

ADO 4.373,56 decret 
775/2017  de 
27 de juny 
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ANNEX 

núm. 
informe 

Data 
informe 

assumpte Subprogr. Matèria Tipus 
d'expedient 

Fase import 
expedient 

acord/decret 

2017/067 14/06/2017 Paga 
extraordinària  de 
juny 2017. 

Diversos Personal Altres ADO 196.486,92 decret 
701/2017  de 
14 de juny 

2017/069 19/06/2017 Certificació 
número 2 de les 
obres 
d’enllumenat i 
arranjament    del 
camí del Cavaió 

15310 Contractació Contractes 
d'obres 

O 42.225,38 decret 
719/2017  de 
20 de juny 

2017/070 26/06/2017 Relació de 
factures 
F25/2017 de 
l’Ajuntament    de 
Canet de Mar 

Diversos Contractació Contractes 
de serveis 

ADO 3.147,87 decret 
769/2017  26 
de juny 

2017/072 21/06/2017 Serveis 
extraordinaris del 
període   16   de 
maig  de  2017  a 
31  de  maig  de 
2017 

Diversos Personal Altres ADO 5.272,44 JGL  21  juny 
de 2017 

2017/073 26/06/2017 Nòmina  de  juny 
2017 

Diversos Personal Altres ADO 219.649,88 decret 
774/2017  de 
27 de juny 

2017/074 13/07/2017 Relació de 
factures 
F30/2017 de 
l’Ajuntament    de 
Canet de Mar 

Diversos Contractació Contractes 
de serveis 

ADO 6.031,50 decret 
874/2017  de 
14 juliol 

2017/075 03/07/2017 Contractació   de 
personal   laboral 
temporal per 
obra  i  servei  – 
auxiliar 
administratiu 
Biblioteca 

24100 Personal Contractació 
de personal 

AD 6.164,67 decret 
804/2017  de 
3 juliol 

2017/076 13/07/2017 Relació de 
factures 
F32/2017 de 
l’Ajuntament    de 
Canet de Mar 

Diversos Contractació Contractes 
de serveis 

ADO 49.066,65 decret 
866/2017  de 
14 juliol 

2017/078 24/07/2017 Contractació   de 
personal   laboral 
temporal per 
obra  i  servei  – 
auxiliar 
administratiu 
Serveis Socials 

24100 Personal Contractació 
de personal 

AD 19.264,58 decret 
919/2017  de 
25 de juliol 

2017/079 24/07/2017 Contractació de 
personal laboral 
temporal   per 
obra i servei – 
tècnic auxiliar de 
turisme 

24100 Personal Contractació 
de personal 

AD 10.179,40 decret 
912/2017  de 
25 de juliol 

2017/080 26/07/2017 Serveis 
extraordinaris del 
període  del  1  al 
30   de   juny   de 
2017 

Diversos Personal Altres ADO 24.866,89 JGL   26   de 
juliol de 2017 

2017/081 27/07/2017 Relació  de 
factures 
F007/2017  de 
l’Organisme 
autònom Ràdio 
Canet 

Diversos Contractació Contractes 
de serveis 

ADO 4.288,86 decret 
927/2017  de 
27 de juliol 
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acord/decret 

2017/082 27/07/2017 Relació de 
factures 
F37/2017 de 
l’Ajuntament    de 
Canet de Mar 

32310 Contractació Contractes 
de serveis 

ADO 9.813,33 decret 
938/2017  de 
28 de juliol 

2017/084 28/07/2017 Nòmina  de  juliol 
de 2017 

Diversos Personal Altres ADO 233.373,09 decret 
941/2017  de 
28 de juny 

2017/085 31/07/2017 Contractació de 
personal laboral 
temporal   per 
obra i servei – 
educador/a 
social, oficials 
primera i peó 

24100 Personal Contractació 
de personal 

AD 47.783,73 decret 
952/2017  de 
31 de juliol 

2017/088 01/08/2017 Relació de 
factures 
F/2017/36 de 
data   27/072017/ 
mitjançant 
acumulació de 
fases A-D-O. 

Diverses Contractació Contractes 
de serveis 

ADO 5.396,02 decret 
962/2017  de 
2 d'agost 

2017/091 01/08/2017 Reconeixement 
premi antiguitat 
25 anys  a 
membre del 
personal 
funcionari, Sr. 
xxx 

92000 Personal Altres ADO 2.574,87 decret 
963/2017  de 
3 d'agost 

2017/095 22/08/2017 Serveis 
extraordinaris del 
període  del  1  al 
31  de  juliol  de 
2017 

Diversos Personal Altres ADO 11.408,81 decret 
1012/2017 
de 24 d'agost 

2017/096 25/08/2017 Nòmina    d’agost 
de 2017. 

Diversos Personal Altres ADO 232.196,53 decret 
1013/2017 
de 28 d'agost 

2017/097 25/08/2017 Relació de 
factures F/2017/8 
de                 data 
03/08/2017 de 
l’Organisme 
Autònom    Ràdio 
Canet 

49100 Contractació Contractes 
de serveis 

ADO 4.288,86 decret 
1019/2017 
de 28 d'agost 

2017/104 31/08/2017 Relació de 
factures 
F42/2017 de 
l’Ajuntament de 
Canet de Mar 

Diversos Contractació Contractes 
de serveis 

ADO 665,00 decret 
1030/2017 
de 31 d'agost 

2017/105 31/08/2017 Relació de 
factures 
F/2017/44, de 
data   31/08/2017 
mitjançant 
acumulació de 
fases A-D-O. 

Diversos Contractació Contractes 
de serveis 

ADO 14.470,75 decret 
1031/2018 
de 31 d'agost 

2017/106 31/08/2017 Relació de 
factures F/2017/3 
de                 data 
22/08/2017 de 
l’Organisme 
Autònom    Ràdio 
Canet, mitjançant 
acumulació de 
fases A-D-O. 

49100 Contractació Contractes 
de serveis 

ADO 5.992,17 decret 
1032/2018 
de 31 d'agost 
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2017/107 31/08/2017 Relació de 
factures 
F009/2017 de 
l’Organisme 
autònom Ràdio 
Canet 

49100 Contractació Contractes 
de serveis 

ADO 1.028,50 decret 
1036/2018 
de 31 d'agost 

2017/110 06/09/2017 Atorgament de 
premis 
comparses 
carnaval 2017 

33800 Subvencions Altres 
subvencions 

D 3.990,50 JGL   13   de 
setembre  de 
2017 

2017/113 18/09/2017 Contractació de 
personal laboral 
temporal        per 
obra  i  servei  – 
dos llocs 
d’auxiliar 
administratiu i un 
de conserge 

24100 Personal Contractació 
de personal 

AD 23.199,16 decret 
1080/2017 
de 19 de 
setembre 

2017/115 19/09/2017 Relació de 
factures 
F/2017/10 de 
data   14/09/2017 
de l’Organisme 
Autònom    Ràdio 
Canet, mitjançant 
acumulació de 
fases A-D-O. 

Diversos Contractació Contractes 
de serveis 

ADO 4.288,86 decret 
1086/2017 
de 19 de 
setembre 

2017/117 19/09/2017 Relació  de 
factures 
F/2017/47, de 
data 19 de 
setembre de 
2017 

Diversos Contractació Contractes 
de serveis 

ADO 12.423,58 decret 
1085/2017 
de 19 de 
setembre 

2017/119 20/09/2017 Relació de 
factures 
F/2017/51, de 
data   19/09/2017 
mitjançant 
acumulació de 
fases A-D-O. 

Diversos Contractació Contractes 
de serveis 

ADO 3.855,94 decret 
1098/2017 
de 21 de 
setembre 

2017/120 21/09/2017 Liquidació  de  la 
subvenció  del 
conveni que 
instrumenta  la 
subvenció 
nominativa   a 
l’Associació   de 
Venedors  de  la 
Plaça del Mercat 
corresponent   a 
l’exercici 2016 

Diversos Subvencions Subvencions 
de 
concessió 
directa 

O 920,00 JGL   27   de 
setembre  de 
2017 

2017/122 22/09/2017 Contractació de 
personal laboral 
temporal   per 
obra i servei – un 
lloc d’auxiliar 
administratiu 

24100 Personal Contractació 
de personal 

AD 7.705,83 decret 
1100/2017 
de 25 de 
setembre 

2017/123 27/09/2017 Relació de 
factures 
F/2017/49, de 
data   19/09/2017 
mitjançant 
acumulació de 
fases A-D-O. 

Diversos Contractació Contractes 
de serveis 

ADO 582.385,07 decret 
1117/2017 
de 27 de 
setembre 
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2017/124 27/09/2017 Distribució 
complement de 
productivitat  – 
període 
setembre   2016- 
agost 2017. 

Diversos Personal Productivitat ADO 38.627,84 decret 
1112/2017 
de 27 de 
setembre 

2017/125 27/09/2017 Serveis 
extraordinaris del 
període  del  1  al 
31    d’agost    de 
2017 

Diversos Personal Altres ADO 9.671,66 decret 
1115/2017 
de 27 de 
setembre 

2017/126 27/09/2017 Nòmina de 
setembre de 
2017. 

Diversos Personal Altres ADO 257.335,72 decret 
1116/2017 
de 27 de 
setembre 

2017/127 27/09/2017 Liquidació  de  la 
subvenció   del 
conveni amb 
l’Escola 
Misericòrdia   pel 
projecte 
EURONET  50 X 
50   corresponent 
al curs 
2015/2016. 

17230 Subvencions Subvencions 
de 
concessió 
directa 

O 1.500,00 JGL 24 
d'octubre  de 
2017 

2017/131 09/10/2017 Contracte laboral 
temporal 
d’interinitat – 
delineant 

15100 Personal Contractació 
de personal 

AD 7.061,68 decret 
1160/2017 
de 10 
d'octubre 

2017/133 10/10/2017 Relació de 
factures 
F/2017/11 de 
data   05/10/2017 
de l’Organisme 
Autònom Ràdio 
Canet, mitjançant 
acumulació de 
fases A-D-O. 

Diversos Contractació Contractes 
de serveis 

ADO 4.340,64 decret 
1183/2017 
de 13 
d'octubre 

2017/134 11/10/2017 Bases 
específiques i 
convocatòria   de 
subvencions   IBI 
2017 

23100 Subvencions Subvencions 
de 
concurrència 
competitiva 

A 20.000,00 JGL 11 
d'octubre  de 
2017 

2017/135 16/10/2017 Liquidació  de  la 
subvenció  del 
conveni  que 
instrumenta  la 
subvenció 
nominativa   a 
l’Associació Colla 
de Reis de Canet 
de Mar 
corresponent   a 
l’exercici 2016. 

33800 Subvencions Subvencions 
de 
concessió 
directa 

O 11.000,00 JGL 25 
d'octubre  de 
2017 

2017/136 20/10/2017 Liquidació  de  la 
subvenció  del 
conveni  amb  el 
Consorci 
Universitari 
Centre    Associat 
a la UNED 
corresponent    al 
curs 2014/2015. 

43100 Subvencions Subvencions 
de 
concessió 
directa 

O 13.933,92 JGL 31 
d'octubre  de 
2017 

2017/137 16/10/2017 Certificació   4a    i 
última de les 

17100 Contractació Contractes 
d'obres 

O 1.138,14 JGL 18 
d'octubre  de 
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  obres 
d’arranjament 
dels   jardins   de 
Vil·la Flora 

     2017 

2017/144 25/10/2017 Premi especial 
de jubilació   i 
incentiu  a la 
jubilació 
anticipada. 

92000 Personal Altres ADO 9.000,00 decret 
1236/2017 
de 25 
d'octubre 

2017/146 24/10/2017 Relació de 
factures 
F/2017/54, de 
data   06/10/2017 
mitjançant 
acumulació de 
fases A-D-O. 

Diversos Contractació Contractes 
de serveis 

ADO 6.752,68 decret 
1239/2017 
de 25 
d'octubre 

2017/148 26/10/2017 Bestreta  a 
membre del 
personal 
funcionari 

N/A Personal Altres NP 4.183,68 decret 
1256/2017 
de 27 
d'octubre 

2017/149 26/10/2017 Serveis 
extraordinaris del 
període  del  1  al 
30  de  setembre 
de 2017 

Diversos Personal Altres ADO 20.653,62 decret 
1254/2017 
de 27 
d'octubre 

2017/150 27/10/2017 Nòmina 
d’octubre de 
2017. 

Diversos Personal Altres ADO 245.148,57 decret 
1259/2017 
de 27 
d'octubre 

2017/153 03/11/2017 Conveni de 
cooperació   amb 
el Consell 
Comarcal del 
Maresme i els 
municipis que 
participin en la 
XXXIV Mostra 
Literaria del 
Maresme. 

33400 Altres 
procediments 

Convenis de 
col·laboració 

AD 600,00 JGL   15   de 
novembre de 
2017 

2017/155 06/11/2017 Liquidació de les 
subvencions del 
programa 
d’educació, 
convocatòria 
1/2016. 

32000 Subvencions Subvencions 
de 
concurrència 
competitiva 

O 5.449,00 JGL   15   de 
novembre de 
2017 

2017/158 15/11/2017 Contracte laboral 
temporal 
d’interinitat – 
locutor  ràdio  C2 
–O.A.Ràdio 
Canet 

49100 Personal Contractació 
de personal 

AD 2.613,60 decret 
4/2017  de  9 
de novembre 

2017/159 16/11/2017 Contracte laboral 
temporal per 
substitució 
transitòria  de 
titular – arxiver/a. 

33220 Personal Contractació 
de personal 

AD 7.689,38 decret 
1322/2017 
de 16 de 
novembre 

2017/161 16/11/2017 Relació  de 
factures 
F012/2017  de 
l’Organisme 
autònom Ràdio 
Canet 

Diversos Contractació Contractes 
de serveis 

ADO 6.729,65 decret 
6/2017 (O.A. 
Ràdio) de 20 
de novembre 

2017/164 21/11/2017 Relació de 
factures 
F/2017/58, de 

Diversos Contractació Contractes 
de serveis 

ADO 112.881,31 decret 
1357/2017 
de 21 de 
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mitjançant 
acumulació de 
fases A-D-O. 

     novembre 

2017/165 22/11/2017 Preus 
contradictoris 
núm. 1, del 
contracte d’obres 
de  reconstrucció 
estructural  de  la 
sala Odeón 

15100 Contractació Contractes 
d'obres 

AD 12.677,85 JGL   22   de 
novembre de 
2017 

2017/166 22/11/2017 Liquidació de les 
subvencions    de 
cultura, 
convocatòria 
1/2016. 

Diversos Subvencions Subvencions 
de 
concurrència 
competitiva 

O 5.565,80 JGL   20   de 
desembre de 
2017 

2017/167 27/11/2017 Serveis 
extraordinaris del 
període  del  1  al 
31  d’octubre  de 
2017 

Diversos Personal Altres ADO 14.459,80 decret 
1398/2017 
de 28 de 
novembre 

2017/168 27/11/2017 Nòmina de 
novembre de 
2017. 

Diversos Personal Altres ADO 311.138,98 decret 
1399/2017 
de 20 de 
novembre 

2017/170 13/12/2017 Relació  de 
factures 
F013/2017  de 
l’Organisme 
autònom Ràdio 
Canet 

Diversos Contractació Contractes 
de serveis 

ADO 4.529,50 decret 
9/2017 
O.A.Ràdio 

2017/171 20/12/2017 Atorgament de 
subvencions per 
concurrència 
1/2017 

Diversos Subvencions Subvencions 
de 
concurrència 
competitiva 

D 84.800,00 JGL   20   de 
desembre de 
2017 

2017/175 13/12/2017 Certificació  6a  i 
última de les 
obres   de 
reconstrucció 
estructural  de  la 
Sala Odèon 

15100 Contractació Contractes 
d'obres 

O 164.600,06 JGL   20   de 
desembre de 
2017 

2017/176 20/12/2017 Atorgament de 
subvencions 
sobre IBI 2017 

23100 Subvencions Subvencions 
de 
concurrència 
competitiva 

D 20.000,00 JGL   20   de 
desembre de 
2017 

2017/181 21/12/2017 Relació de 
factures 
F/2017/63, de 
data 24/11/2017 

Diversos Contractació Contractes 
de serveis 

ADO 44.535,88 decret 
1528/2017 
de 20 de 
desembre 

2017/182 20/12/2017 Relació de 
factures 
F/2017/66, de 
data   12/12/2017 
mitjançant 
acumulació de 
fases A-D-O. 

Diversos Contractació Contractes 
de serveis 

ADO 31.506,03 decret 
1532/2017 
de 20 de 
desembre 

2017/184 21/12/2017 Serveis 
extraordinaris del 
període  del  1  al 
31  de  novembre 
de 2017 

Diversos Personal Altres ADO 12.360,34 decret 
1543/2017 
de 22 de 
desembre 

2017/186 21/12/2017 Nòmina de 
desembre de 
2017 

Diversos Personal Altres ADO 246.517,12 decret 
1547/2017 
de 22 de 
desembre 
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2017/187 28/12/2017 Certificació final 
de les obres 
d’enllumenat      i 
arranjament    del 
camí del Cavaió 

15310 Contractació Contractes 
d'obres 

O 75.339,99 decret 
1555/2017 
de 29 de 
desembre 

2017/189 29/12/2017 Relació de 
factures 
F069/2017 de 
l’Ajuntament    de 
Canet de Mar 

Diversos Contractació Contractes 
de serveis 

ADO 114.147,88 decret 
1559/2017 
de 29 de 
desembre 

2017/191 29/12/2017 Relació de 
factures 
F/2017/68, de 
data 18/12/2017 

Diversos Contractació Contractes 
de serveis 

ADO 5.678,44 decret 
1568/2017 
de 29 de 
desembre 

2017/191 
2 

29/12/2017 Relacions de 
factures 
F068/2017  i 
F/075/2017 de 
l’Ajuntament    de 
Canet de Mar 

Diversos Contractació Contractes 
de serveis 

ADO 14.464,68 decret 
1561/2017 
de 29 de 
desembre 

2017/192 29/12/2017 Conveni de 
col·laboració 
amb el 
Departament 
d’Ensenyament  i 
Comediants    SA 
per  la  utilització 
de les 
instal·lacions   de 
la Cúpula per dur 
a terme activitats 
docents de 
l’alumnat de 
Batxillerat de la 
modalitat d’Arts 
escèniques. 

32400 Altres 
procediments 

Convenis de 
col·laboració 

AD 6.050,00 decret 
1569/2017 
de 29 de 
desembre 

2017/193 29/12/2017 Relació  de 
factures 
F014/2017  de 
l’Organisme 
autònom Ràdio 
Canet 

49100 Contractació Contractes 
de serveis 

ADO 4.539,42 decret 
12/2017 
O.A.Ràdio 

“ 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, aquest òrgan es dona 
per assabentat dels acords següents: 

 
Primer.- Restar assabentat de l’informe d’Intervenció, previst a l’article 218.1 del Text 
refós de la Llei d’Hisendes Locals, sobre les resolucions d’Alcaldia i acords de Junta 
de Govern Local adoptats amb objecció fiscal i resum d’anomalies d’ingressos durant 
l’exercici 2017. 

 
Segon.- Comunicar el present acord a la Intervenció. 

 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que 
aquest informe anteriorment s’incloïa al compte general. De fet, la Llei d’hisendes 
locals estableix que aquest informe s’ha de tractar de forma independent i, a més a 
més, el Ple municipal se n’ha de donar per assabentat. Aquest informe és una relació 
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d’informes negatius que s’han elaborat al llarg de l’any que, evidentment, no agrada ni 
a la senyora alcaldessa, ni a ell mateix ni al govern i suposa que tampoc agrada al 
senyor  interventor.  Aquest  informe  fa  esment  a  assumptes  de  contractació  i  de 
personal. Pel que fa a contractació, es fa un esforç per regularitzar la confecció dels 
contractes i, pel que fa al personal, sovint es troben que el conveni en vigor topa amb 
la legalitat, però també pot dir que estan fent un esforç per elaborar un nou conveni. 
Volen aconseguir que aquest informe tendeixi a zero, aquesta seria la realitat ideal. 

 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que 
volen posar de manifest que no veuen que aquests informes tinguin una orientació 
decreixent, sinó més aviat al contrari, cada any n’hi ha més. Aquest any 2017 en veuen 
100, un nombre molt  alt.  Entre aquests 100, 30 fan referència a contractació de 
serveis, 9 a contractes d’obres i 5 a contractació de personal. Ho comenta per fer un 
recordatori al grup municipal d’ERC que, quan va entrar a l’Ajuntament va explicar que 
volia solucionar aquest problema i que volien aconseguir un Ajuntament que tingués 
les parets de vidre. La realitat no demostra aquesta feina que van dir que farien, 
almenys durant el 2017. Veuran què han fet al 2018 en el seu moment. 

 
El senyor Xirau comenta que ell no ha comptat els informes que hi ha però el que sí 
que veu és que en les paraules del senyor Romero hi ha una obvietat. L’Administració 
no es pot parar i els agradaria que aquests informes anessin desapareixent, però 
moltes vegades el dia a dia demana prendre decisions que produeixen informes 
d’aquestes característiques. 

 
2.2.2. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT 02/2019 

 
Fets 

 
En el saldo del compte 413 creditors per despeses pendents d’aplicació a 31/12/2018 
s’integren les operacions incloses en la següent relació, comprensiva de 3 factures i 
amb un import total de 5.282,31 euros corresponent a despeses realitzades durant 
l’exercici 2018 per les quals no existia consignació pressupostària adequada i suficient. 

 
Num. 
Operació 
OPA 

 
Aplicació 

 
Tercer 

 
Nom 

 
Text Explicatiu 

 
Import total 
(en euros) 

 
220180015371 

 
2018 33 49110 22799 

 
xxxxxxx 

 
PLA I ARTAU, 
LOURDES 

TASQUES DE PRODUCCIÓ, 
LOCUCIÓ I REALITZACIÓ 
DEL PROGRAMA ONA 
MARESME 

 
1.760,77€ 

 
220180015373 

 
2018 33 49110 22799 

 
xxxxxxx 

 

MEDINA 
CLOPES, 
FERRAN 

TASQUES DE PRODUCCIÓ, 
LOCUCIÓ I REALITZACIÓ 
DEL PROGRAMA ELS 4 
CANTONS 

 
1.760,77 

 
220180015374 

 
2018 33 49110 22799 

 
xxxxxxx 

 

GRAO RUIZ, 
DANIEL 
ENRIQUE 

TASQUES DE PRODUCCIÓ, 
LOCUCIÓ I REALITZACIÓ 
DEL PROGRAMA ELS 4 
CANTONS 

 
1.760,77 

 

TOTAL      
5.282,31€ 
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Les factures i documents justificatius han estat conformats pels tècnics responsables, 
manifestant que es tracta d’obres, serveis o subministraments efectivament realitzats, 

 
En l’expedient consten les memòries subscrites pels tècnics responsables, de 
conformitat amb allò que disposa l’article 30 de les Bases d’execució del pressupost. 

 
S’han expedit els documents comptables RC que posen de manifest que en l’exercici 
2019 existeix consignació adequada i suficient per aplicar aquestes despeses. 

 
Fonaments de dret: 

 
La normativa aplicable ve determinada per: 

 
- Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 

2/2004, de 5 de març. 
- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer 

del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora d’Hisendes 
Locals, article 60.2. 

- Bases d’execució del pressupost per l’exercici 2018, article 30. 
 

Vist l’informe de l’interventor núm. 23/2019, amb resultat d’objecció fiscal suspensiva, 
per tractar-se de despeses que es van realitzar incomplint article 216.2.a del TRLHL. 

 
Atès que es tracta de despeses efectivament realitzades pels tercers proveïdors de les 
obres, serveis o subministraments, i per tal d’evitar un enriquiment injust de 
l’Administració. 

 
De conformitat amb allò previst en l’article 217.2 del TRLHL, 

 
En virtut de les atribucions que em confereix l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, s’acorda per deu vots a favor dels regidors 
Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel Serra 
Lerga, Sílvia Tamayo Mata, Josep M. Masvidal Serra, Coia Tenas Martínez, M. Àngels 
Isart Falceto, M. Assumpta Revoltós Vaquer i Marc Jiménez Torres, i sis abstencions 
dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel López Solà, 
Esther Agulló Renau, Toni Romero Carbonell i Cristina Soler Vílchez: 

 
Primer.- Resoldre la discrepància i aixecar l’objecció fiscal formulada per l’Interventor, 
de conformitat amb allò previst en l’article 217.2 TRLHL. 

 
Segon.- Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per despeses 
realitzades per l’Ajuntament de Canet de Mar en l’exercici 2018 sense consignació 
pressupostària adequada i suficient, pendents d’aplicació al pressupost, per un import 
total de 5.282,31€ euros, que comprèn 3 operacions, amb el detall contingut en la 
relació annexa. 
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Num. 
Operació OPA 

 
Aplicació 

 
Tercer 

 
Nom 

 
Text Explicatiu 

 
Import total 
(en euros) 

 
 
220180015371 

 
 

2018 33 49110 22799 

 
 

xxxxxx 

 
PLA I 
ARTAU, 
LOURDES 

TASQUES DE 
PRODUCCIÓ, LOCUCIÓ I 
REALITZACIÓ DEL 
PROGRAMA ONA 
MARESME 

 
 

1.760,77€ 

 
 
220180015373 

 
 

2018 33 49110 22799 

 
 

xxxxxx 

 
MEDINA 
CLOPES, 
FERRAN 

TASQUES DE 
PRODUCCIÓ, LOCUCIÓ I 
REALITZACIÓ DEL 
PROGRAMA ELS 4 
CANTONS 

 
 

1.760,77€ 

 
 
220180015374 

 
 

2018 33 49110 22799 

 
 

xxxxxx 

 
GRAO RUIZ, 
DANIEL 
ENRIQUE 

TASQUES DE 
PRODUCCIÓ, LOCUCIÓ I 
REALITZACIÓ DEL 
PROGRAMA ELS 4 
CANTONS 

 
 

1.760,77€ 

 
TOTAL      

5.282,31€ 
 

Tercer.- Comunicar els acords al departament d’Intervenció, als efectes oportuns. 
 

El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura i Hisenda, explica que 
aquests diners, 5.282, 31 euros són tots per un mateix concepte, pel qual no hi havia 
consignació pressupostària i això fa que, tot i ser factures emeses dins el 2018 i 
registrades dins del mateix any, per no tenir consignació, cal aprovar-les per Ple. 

 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que tot 
són factures de col·laboradors de Ràdio Canet i no entenen que si són col·laboradors 
de tot l’any, com és que aquestes factures no tenien consignació pressupostària i 
aprofita  aquest  punt  per  preguntar  com  evoluciona  el  tema  de  Ràdio  Canet, 
precisament com està aquest assumpte dels col·laboradors i quina és la solució que 
ha pensat el govern. 

 
El senyor Xirau explica que Ràdio Canet es troba en el funcional 4, on també hi ha 
Promoció Econòmica i Comunicació i on no hi ha un pressupost dels més potents. A 
més a més, aquestes factures són totes del mes de desembre i no és estrany que a 
finals d’any hi hagi una partida que, com que està vinculada amb d’altres, pugui haver 
quedat sense provisió. El que seria preocupant és que passés abans del mes de 
desembre. Procuraran que en el proper pressupost aquest funcional 4 compti amb una 
partida més important. 

 
2.2.3. APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 06/2019 DE 
SUPLEMENTS DE CRÈDITS I CRÈDITS EXTRAORDINARIS 

 
Fets: 

 
De conformitat al que disposa  els article 177.2 del RDLeg. 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i els articles 
10, 11 i 12 de les Bases d’execució del pressupost vigent en aquest exercici, 

 
Vist l’expedient núm. 06/2019, de modificació de crèdits en la modalitat de suplements 
de crèdits i crèdits extraordinaris. 
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Vista  les  memòries  justificatives  del  departament  de  Recursos  Humans  de  data 
20/02/2019 relatives a la necessitat de tramitar l’expedient de modificació de crèdits. 

Vist l’informe favorable de l’interventor número 25/2019. 

En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, s’acorda per unanimitat 
dels setze membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal: 

 
Primer.- Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de crèdit, en la modalitat 
de crèdit extraordinari, núm. 06/2019, amb el següent detall: 

 
 

PRESSUPOST DE DESPESES 
 

ALTES 

Aplicació Descripció Import 

     
 

31 
 

33210 
 

15100 
 

GRATIFICACIONS BIBLIOTECA 
 

300,00 € 

   

Total   

300,00 € 

 
Pressupost de despeses 
Baixes   
Aplicació Descripció Import 

   
31  33210  12003 SOU BASE C1 BIBLIOTECA 300,00 € 

   
Total  300,00 € 

 
Segon.- Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de crèdit, en la modalitat 
de suplement de crèdit, número 06/2019, amb el següent detall: 

 
 

PRESSUPOST DE DESPESES 
 

ALTES 
 

Aplicació 
 

Descripció 
 

Import 

     
 

11 
 

92000 
 

12000 
 

SOUS GRUP A1 – SERVEIS GENERALS 
 

725,24 
 

11 
 

92000 
 

12003 
 

SOUS GRUP C1 – SERVEIS GENERALS 
 

706,26 
 

11 
 

92000 
 

12006 
 

TRIENNIS – SERVEIS GENERALS 
 

345,46 

11 92000 12100 COMPL. DESTINACIÓ – SERVEIS GENERALS 870,70 
 

11 
 

92000 
 

12101 
 

COMPL. ESPECÍFIC – SERVEIS GENERALS 
 

1.841,63 
 

11 
 

92000 
 

13000 
 

PERSONAL LABORAL – SERVEIS GENERALS 
 

1.020,95 
 

11 
 

92000 
 

13100 
 

PER. LAB. TEMPORAL – SERVEIS GENERALS 
 

848,10 
 

11 
 

92000 
 

15000 
 

PRODUCTIVITAT 
 

117,93 
 

11 
 

92000 
 

16000 
 

QUOTES SOCIALS -FUNCIONARIS – SERV. GENERALS 
 

959,03 
 

11 
 

92000 
 

16001 
 

QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – SERV. GENERALS 
 

314,86 
 

11 
 

92000 
 

16002 
 

QUOTES SOCIALS – LABORALS TEMPORALS – SERV. GENERALS 
 

274,30 
 

12 
 

93400 
 

12000 
 

SOUS GRUP A1 – SERVEIS ECONÒMICS 
 

725,24 



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

20 
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 

 

 

 

 
 

12 
 

93400 
 

12003 
 

SOUS GRUP C1 – SERVEIS ECONÒMICS 
 

470,84 
 

12 
 

93400 
 

12004 
 

SOUS GRUP C2 – SERVEIS ECONÒMICS 
 

195,93 
 

12 
 

93400 
 

12006 
 

TRIENNIS – SERVEIS ECONÒMICS 
 

189,49 
 

12 
 

93400 
 

12100 
 

COMPL. DESTINACIÓ – SERVEIS ECONÒMICS 
 

1.006,14 
 

12 
 

93400 
 

12101 
 

COMPL. ESPECÍFIC – SERVEIS ECONÒMICS 
 

2.002,62 

12 93400 13000 PERSONAL LABORAL – SERVEIS ECONÒMICS 536,46 
 

12 
 

93400 
 

15000 
 

PRODUCTIVITAT – SERVEUS ECONOMICS 
 

34,73 
 

12 
 

93400 
 

16000 
 

QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS – SERVEIS ECONÒMICS 
 

989,51 
 

12 
 

93400 
 

16001 
 

QUOTES SOCIALS -LABORAL FIX – SERV. ECONÒMICS 
 

161,15 
 

13 
 

92000 
 

12000 
 

SOU GRUP A1 – RÈGIM INTERN 
 

362,62 
 

13 
 

92000 
 

12006 
 

TRIENNIS – RÈGIM INTERN 
 

125,47 
 

13 
 

92000 
 

12100 
 

COMPL. DESTINACIÓ – RÈGIM INTERN 
 

166,70 
 

13 
 

92000 
 

12101 
 

COMPL. ESPECÍFIC – RÈGIM INTERN 
 

283,70 
 

13 
 

92000 
 

13100 
 

PER. LAB. TEMPORAL – RÈGIM INTERN 
 

518,84 
 

13 
 

92000 
 

15000 
 

PRODUCTIVITAT – RÈGIM INTERN 
 

6,95 
 

13 
 

92000 
 

16001 
 

QUOTES SOCIALS -FUNCIONARIS – RÈGIM INTERN 
 

215,31 
 

13 
 

92000 
 

16002 
 

QUOTES SOCIALS -LABORAL TEMPORAL – RÈGIM INTERN 
 

165,84 

14 92000 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – INFORMÀTICA 641,76 
 

14 
 

92000 
 

16001 
 

QUOTES SOCIALS -LABORAL FIX- NOVES TECNOLOGIES 
 

191,56 
 

15 
 

92400 
 

13000 
 

RETRIBUCIONS BÀSIQUES – PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 

559,25 
 

15 
 

92400 
 

16001 
 

SEGURETAT SOCIAL LABORALS – PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 

177,10 
 

20 
 

15100 
 

12000 
 

SOUS GRUP A1 – URBANISME 
 

725,24 
 

20 
 

15100 
 

12001 
 

SOUS GRUP A2 – URBANISME 
 

313,55 
 

20 
 

15100 
 

12003 
 

SOUS GRUP C1 – URBANISME 
 

706,26 
 

20 
 

15100 
 

12006 
 

TRIENNIS – URBANISME 
 

460,05 
 

20 
 

15100 
 

12100 
 

COMP. DESTINACIÓ – URBANISME 
 

926,01 
 

20 
 

15100 
 

12101 
 

COMP. ESPECÍFIC – URBANISME 
 

1.618,62 
 

20 
 

15100 
 

13000 
 

PERSONAL LABORAL – URBANISME 
 

596,92 
 

20 
 

15100 
 

13100 
 

PERSONAL LABORAL TEMPORAL -URBANISME 
 

545,29 

20 15100 15000 PRODUCTIVITAT -URBANISME 41,67 
 

20 
 

15100 
 

16000 
 

QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS – URBANISME 
 

1.258,56 
 

20 
 

15100 
 

16001 
 

QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – URBANISME 
 

187,29 
 

20 
 

15100 
 

16002 
 

QUOTES SOCIALS – LABORAL TEMPORAL – URBANISME 
 

173,38 
 

21 
 

15320 
 

13000 
 

RETRIBUCIONS BÀSIQUES – VIES PÚBLIQUES 
 

8.987,56 
 

21 
 

15320 
 

13100 
 

PER. LAB. TEMPORAL – VIES PÚBLIQUES 
 

964,64 
 

21 
 

15320 
 

16001 
 

QUOTES SOCIALS -LABORAL FIX- OBRES I SERVEIS 
 

3.155,98 
 

21 
 

15320 
 

16002 
 

QUOTES SOCIALS – LABORAL TEMPORAL – OBRES I SERVEIS 
 

305,62 
 

21 
 

16100 
 

12003 
 

SOUS GRUP C1 – AIGÜES 
 

235,42 
 

21 
 

16100 
 

12006 
 

TRIENNIS – AIGÜES 
 

93,45 
 

21 
 

16100 
 

12100 
 

COMP. DESTINACIÓ – AIGÜES 
 

129,08 
 

21 
 

16100 
 

12101 
 

COMP. ESPECÍFIC – AIGÜES 
 

247,15 

21 16100 15000 PRODUCTIVITAT – AIGÜES 6,95 
 

21 
 

16100 
 

16000 
 

QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS -AIGÜES 
 

165,55 
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21 
 

16500 
 

13000 
 

RETRIBUCIONS BÀSIQUES – ENLLUMENAT 
 

2.182,42 
 

21 
 

16500 
 

16001 
 

QUOTES SOCIALS – LABORALS FIX – ENLLUMENAT 
 

775,61 
 

22 
 

17000 
 

12000 
 

SOUS GRUP A1 – MEDI AMBIENT 
 

725,24 
 

22 
 

17000 
 

12003 
 

SOUS GRUP C1 – MEDI AMBIENT 
 

235,42 
 

22 
 

17000 
 

12006 
 

TRIENNIS – MEDI AMBIENT 
 

82,02 

22 17000 12100 COMP. DESTINACIÓ – MEDI AMBIENT 524,07 
 

22 
 

17000 
 

12101 
 

COMP. ESPECÍFIC – MEDI AMBIENT 
 

790,21 
 

22 
 

17000 
 

13000 
 

PERSONAL LABORAL – MEDI AMBIENT 
 

452,41 
 

22 
 

17000 
 

15000 
 

PRODUCTIVITAT – MEDI AMBIENT 
 

20,84 
 

22 
 

17000 
 

16000 
 

QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS – MEDI AMBIENT 
 

624,72 
 

22 
 

17000 
 

16001 
 

QUOTES SOCIALS – PERSONAL FIX – MEDI AMBIENT 
 

138,10 
 

22 
 

17100 
 

13000 
 

PERSONAL LABORAL – PARCS I JARDINS 
 

3.937,22 
 

22 
 

17100 
 

16001 
 

QUOTES SOCIALS – PERSONAL FIX – PARCS I JARDINS 
 

1.410,72 
 

23 
 

16400 
 

13000 
 

PERSONAL LABORAL – CEMENTIRI 
 

871,83 
 

23 
 

16400 
 

16001 
 

QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – CEMENTIRI 
 

297,33 
 

26 
 

13310 
 

13100 
 

PERSONAL LABORAL TEMPORAL – MOBILITAT 
 

1.424,70 
 

26 
 

13310 
 

16001 
 

SEGURETAT SOCIAL – LABORAL FIX – APARCAMENT 
 

477,27 

30 43000 13000 PERSONAL LABORAL – PROMOCIÓ ECONÒMICA 1.970,35 
 

30 
 

43000 
 

16001 
 

QUOTES SOCIALS – LABORALS FIX – PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 

593,14 
 

30 
 

43120 
 

13000 
 

PERSONAL LABORAL – PLAÇA MERCAT 
 

578,28 
 

30 
 

43120 
 

16001 
 

QUOTES SOCIALS – LABORALS FIX – PLAÇA MERCAT 
 

188,80 
 

30 
 

43200 
 

13100 
 

PERSONAL LABORAL TEMPORAL – TURISME 
 

1.218,74 
 

30 
 

43200 
 

16002 
 

QUOTES SOCIALS – LABORAL TEMPORAL – TURISME 
 

391,37 
 

30 
 

43300 
 

13000 
 

PERSONAL LABORAL – AUTOEMPRESA 
 

678,53 
 

30 
 

43300 
 

16001 
 

QUOTES SOCIALS – DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 
 

199,74 
 

31 
 

33000 
 

13000 
 

RETRIBUCIONS BÀSIQUES 
 

1.210,01 
 

31 
 

33000 
 

16001 
 

QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – CULTURA 
 

376,70 
 

31 
 

33210 
 

12003 
 

SOUS GRUP C1 – BIBLIOTECA 
 

470,84 
 

31 
 

33210 
 

12006 
 

TRIENNIS – BIBLIOTECA 
 

128,93 

31 33210 12100 COMP. DESTINACIÓ – BIBLIOTECA 258,17 
 

31 
 

33210 
 

12101 
 

COMP. ESPECÍFIC – BIBLIOTECA 
 

343,78 
 

31 
 

33210 
 

13000 
 

PERSONAL LABORAL – BIBLIOTECA 
 

436,87 
 

31 
 

33210 
 

15000 
 

PRODUCTIVITAT – BIBLIOTECA 
 

13,89 
 

31 
 

33210 
 

16000 
 

QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS – BIBLIOTECA 
 

291,86 
 

31 
 

33210 
 

16001 
 

QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – BIBLIOTECA 
 

132,18 
 

31 
 

33220 
 

13000 
 

PERSONAL LABORAL – ARXIU 
 

749,74 
 

31 
 

33220 
 

16001 
 

QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – ARXIU 
 

219,69 
 

31 
 

33300 
 

13000 
 

PERSONAL LABORAL – MUSEU 
 

1.546,80 
 

31 
 

33300 
 

16001 
 

QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – MUSEU 
 

473,24 
 

32 
 

33800 
 

13000 
 

PERSONAL LABORAL – FESTES 
 

636,18 
 

32 
 

33800 
 

13100 
 

PER. LAB. TEMPORAL – FESTES 
 

421,96 

32 33800 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – FESTES 193,40 
 

33 
 

33800 
 

16002 
 

QUOTES SOCIALS – LABORAL TEMPORAL – FESTES 
 

137,15 
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33 
 

49100 
 

12000 
 

SOUS GRUP A1 – COMUNICACIÓ 
 

362,62 
 

33 
 

49100 
 

12006 
 

TRIENNIS – COMUNICACIÓ 
 

97,52 
 

33 
 

49100 
 

12100 
 

COMPLEMENT DESTÍ – COMUNICACIÓ 
 

166,70 
 

33 
 

49100 
 

12101 
 

COMPLEMENT ESPECÍFIC – COMUNICACIÓ 
 

151,95 
 

33 
 

49100 
 

13000 
 

PERSONAL LABORAL – COMUNICACIÓ 
 

530,23 

33 49100 15000 PRODUCTIVITAT COMUNICACIÓ 6,95 
 

33 
 

49100 
 

16000 
 

QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS – COMUNICACIÓ 
 

184,81 
 

33 
 

49100 
 

16001 
 

QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX -COMUNICACIÓ 
 

162,84 
 

33 
 

49110 
 

13000 
 

RETRIBUCIONS BÀSIQUES RADIO 
 

1.003,13 
 

33 
 

49110 
 

16001 
 

QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – RÀDIO 
 

335,64 
 

33 
 

92500 
 

12003 
 

SOUS GRUP C1 – OAC 
 

235,42 
 

33 
 

92500 
 

12004 
 

SOUS GRUP AP - OAC 
 

195,93 
 

33 
 

92500 
 

12006 
 

TRIENNIS – OAC 
 

51,93 
 

33 
 

92500 
 

12100 
 

COMP. DESTINACIÓ – OAC 
 

228,89 
 

33 
 

92500 
 

12101 
 

COMP. ESPECÍFIC – OAC 
 

388,07 
 

33 
 

92500 
 

13000 
 

PERSONAL LABORAL – OAC 
 

548,10 
 

33 
 

92500 
 

15000 
 

PRODUCTIVITAT – ATENCIÓ CIUTADANA 
 

13,89 

33 92500 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS – ATENCIÓ CIUTADANA 281,90 
 

33 
 

92500 
 

16001 
 

QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – ATENCIÓ CIUTADANA 
 

165,80 
 

40 
 

23100 
 

13000 
 

PERSONAL LABORAL – BENESTAR SOCIAL 
 

2.713,09 
 

40 
 

23100 
 

13100 
 

PER. LAB. TEMPORAL – BENESTAR SOCIAL 
 

2.865,72 
 

40 
 

23100 
 

16001 
 

QUOTES SOCIALS – LABORALS FIX – BENESTAR SOCIAL 
 

808,45 
 

40 
 

23100 
 

16002 
 

QUOTES SOCIALS – LABORALS TEMPORALS – BENESTAR SOCIAL 
 

880,22 
 

41 
 

33700 
 

13000 
 

PERSONAL LABORAL – JOVENTUT 
 

659,85 
 

41 
 

33700 
 

16001 
 

QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – JOVENTUT 
 

201,37 
 

43 
 

13000 
 

12001 
 

SOUS GRUP A2 – SEGURETAT CIUTADANA 
 

313,55 
 

43 
 

13000 
 

12003 
 

SOUS GRUP C1 – SEGURETAT CIUTADANA 
 

2.118,79 
 

43 
 

13000 
 

12006 
 

TRIENNIS – SEGURETAT CIUTADANA 
 

342,93 
 

43 
 

13000 
 

12100 
 

COMP. DESTINACIÓ – SEGURETAT CIUTADANA 
 

1.304,90 

43 13000 12101 COMP. ESPECÍFIC – SEGURETAT CIUTADANA 4.543,83 
 

43 
 

13000 
 

13000 
 

PERSONAL LABORAL – SEGURETAT CIUTADANA 
 

1.087,62 
 

43 
 

13000 
 

15000 
 

PRODUCTIVITAT – SEGURETAT CIUTADANA 
 

272,95 
 

43 
 

13000 
 

16000 
 

QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS – SEGURETAT CIUTADANA 
 

2.433,37 
 

43 
 

13000 
 

16001 
 

QUOTES SOCIALS – LABORALS FIX – SEGURETAT CIUTADANA 
 

340,00 
 

43 
 

13300 
 

12003 
 

SOUS GRUP C1 – ORDENAMENT DEL TRÀNSIT I ESTAC. 
 

5.179,27 
 

43 
 

13300 
 

12006 
 

TRIENNIS – ORDENAMENT DEL TRÀNSIT I ESTACIONAMENT 
 

679,18 
 

43 
 

13300 
 

12100 
 

COM. DESTINACIÓ – ORDENAMENT DEL TRÀNSIT I ESTAC. 
 

2.271,16 
 

43 
 

13300 
 

12101 
 

COM. ESPECÍFIC – ORDENAMENT DEL TRÀNSIT I ESTAC. 
 

5.971,59 
 

43 
 

13300 
 

15000 
 

PRODUCTIVITAT – ORDENAMENT DEL TRÀNSIT I ESTAC. 
 

775,19 
 

43 
 

13300 
 

16000 
 

QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS – ORDENAMENT DEL TRÀNSIT 
 

4.007,31 
 

51 
 

32000 
 

13000 
 

PERSONAL LABORAL – EDUCACIÓ 
 

690,76 

51 32000 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX- EDUCACIO 207,04 
 

51 
 

32300 
 

12005 
 

SOUS GRUP I – EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 

358,66 
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51 
 

32300 
 

12006 
 

TRIENNIS – EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 

35,21 
 

51 
 

32300 
 

12100 
 

COMP. DESTINACIÓ – EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 

170,07 
 

51 
 

32300 
 

12101 
 

COMP. ESPECÍFIC – EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 

267,41 
 

51 
 

32300 
 

15000 
 

PRODUCTIVITAT – EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 

13,89 
 

51 
 

32300 
 

16000 
 

QUOTES SOCIALS -FUNCIONARIS -EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 

270,79 

51 32610 13000 PERSONAL LABORAL – ESCOLA D'ADULTS 1.311,60 
 

51 
 

32610 
 

16001 
 

QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX- EDUCACIÓ D'ADULTS 
 

384,10 
 

52 
 

34000 
 

13000 
 

PERSONAL LABORAL – ESPORTS 
 

659,86 
 

52 
 

34000 
 

16001 
 

QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – ESPORTS 
 

197,57 
 

52 
 

34200 
 

13000 
 

PERSONAL LABORAL – INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
 

1.458,85 
 

52 
 

34200 
 

13100 
 

PER. LAB. TEMPORAL – INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
 

866,80 
 

52 
 

34200 
 

16001 
 

QUOTES SOCIALS – LABORALS FIX – INSTAL. ESPORTIVES 
 

477,46 
 

52 
 

34200 
 

16002 
 

QUOTES SOCIALS – LABORAL TEMPORAL – INSTAL. ESPORTIVES 
 

284,40 

   

Total   

120.963.51 € 

 
Pressupost de despeses 
Baixes   
Aplicació Descripció Import 

   
12  92900  50000 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS 120.963,51 € 

   
Total  120.963,51 € 

 
Tercer.- Que el present expedient de modificació de crèdits que s’aprova 
provisionalment sigui exposat al públic per un termini de quinze dies hàbils, previ 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, durant 
el qual els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple, en 
compliment del que disposa l’article 177.2 en relació amb l’article 169.1 del Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 
Quart.- En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord d’aprovació provisional 
s’entendrà elevat a definitiu; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, 
comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les. 

 
Cinquè.- Aquest expedient una vegada aprovat en ferm, s’haurà d’introduir en la 
comptabilitat de l’Ajuntament de Canet de Mar amb els ajustaments derivats de 
l’esmentat expedient, sense perjudici de les modificacions en les codificacions de les 
partides a conseqüència de coincidències amb partides existents i variacions de la 
codificació orgànica. 

 
Sisè.- Una còpia d’aquest expedient haurà d’estar a disposició del públic, a efectes 
informatius, des de la seva aprovació definitiva fins a la finalització de l’exercici. 

 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura i Hisenda, explica que 
aquest punt de l’ordre del dia té una vinculació directa amb el posterior, d’increments 
de retribució del personal. És una modificació de crèdit per poder fer front a aquest 
altre assumpte. Aquest diners sortiran del fons de contingència que ja tenien previst en 
el pressupost per al 2019. 
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2.2.4. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA GENERAL DE PREUS PÚBLICS PER 
ESTABLIR EL PREU DE VENDA DEL LLIBRE "PETITA HISTORIA DE LA 
BIBLIOTECA GUAL I PUJADES" 

 
Fets: 

 
Vist el Decret d’Alcaldia 2019/236, de 20 de febrer, en virtut del qual es resolgué incoar 
l’expedient de modificació de l’ordenança general reguladora dels preus públics per tal 
d’establir un preu públic per la venda del llibre “Petita història de la Biblioteca Gual i 
Pujades”, 

 
Atès el que disposen els articles 41 a 47 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals 
(TRLHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, quant a 
l’establiment,  quantificació  i  procediment  d’aprovació  dels  preus  públics  per  la 
prestació de serveis o la realització d’activitats de competència local en les quals no 
concorrin cap de les circumstàncies de l’article 20.1.B del TRLHL, ni els supòsits de 
l’article 21 del mateix cos legal, 

 
Vista la memòria econòmica inclosa en l’expedient, d’acord amb allò que estableix 
l’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, en la qual es posa 
de manifest que el rendiment previst del preu públic és igual o superior al cost de la 
prestació del servei o activitat, 

 
Vist allò que estableixen els articles 49, 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
bases de règim local, quant al procediment general d’aprovació de les ordenances 
municipals. 

 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, s’acorda per unanimitat 
dels setze membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal: 

 
Primer.- Aprovar provisionalment l’establiment dels preus públics que a continuació es 
relacionen: 

 
 Preu total, IVA inclòs 
Llibre Petita Història de la Biblioteca Gual i Pujades 7,00€ 

 
Segon.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança general reguladora de 
preus públics de l’Ajuntament de Canet de Mar, així com el text refós de la mateixa, 
segons es detalla en els annexos. 

 
Tercer.-  Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de l’Ordenança durant el termini de trenta dies 
hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el 
Butlletí Oficial de la Província. 

 
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe 
o resultin afectats podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que 
estimin oportunes. 
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Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, 
els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 

 
Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació o modificació  de l’ordenança 
reguladora de les tarifes, així com el text refós aprovat de les mateixes, seran objecte 
de publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i entraran en vigor un cop 
transcorregut el termini previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases 
de règim local. 

 
Quart.- Comunicar el present acord als departaments de Cultura i Serveis econòmics. 

 
ANNEX  1.-  MODIFICACIÓ  DE  L’ORDENANÇA  REGULADORA  DELS  PREUS 
PÚBLICS 

 
Modificar la secció  VI.2.1 de l’Annex de l’ordenança,  que queda redactada de la 
següent manera: 

 
/.../   
VI. ÀREA DE CULTURA  
/.../   
VI.2.1. Llibres  

 -“Catàleg Casa Museu lluís Domènech i Muntaner” 5,00€ 
 -“Anton Samarra, 100 anys després” 5,00€ 
 -“Patrimoni de la humanitat Lluís Domènech i Muntaner” 3,00€ 
 -“Guia Històrica de Canet de Mar” 10,00€ 
 -“Empremtes” 20,00 € 
 -“Petita història de la Biblioteca Gual i Pujades” 7,00 € 

 
ANNEX  2.-  TEXT  REFÓS  DE  L’ORDENANÇA  REGULADORA  DELS  PREUS 
PÚBLICS 

 
Article 1r. Objecte 

 
Aquesta ordenança conté !es normes comunes aplicables a tots els preus públics que 
pot establir l'Ajuntament, i, per tant, regula l'establiment, la fixació, la gestió i el 
cobrament dels preus públics que regeixen el capítol VI del títol I del Real Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que conté el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, i altres normes concordants sobre hisendes locals. 

 
Article 2n. Definicions 

 
Tenen la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se 
satisfacin per la prestació de serveis o la realització d'activitats efectuades en règim de 
dret públic quan, prestant-se també aquests serveis o activitats pel sector privat, siguin 
de sol·licitud voluntària per part dels administrats. 



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

26 
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 

 

 

 
Article 3r. Obligats al pagament 

 
Tenen  l'obligació  de  pagar  els  preus  públics  els  qui  es  beneficiïn  dels  serveis  o 
activitats pels quals s'han de satisfer aquells, encara que no hagin demanat la 
corresponent autorització o prestació. 

 
Article 4t. Naixement de l’obligació 

 
1.-L'obligació de pagar el preu públic neix quan s'inicia la prestació del servei o la 
realització de l'activitat, encara que no hagi estat autoritzat. 

 
El pagament dels preus públics per a serveis no autoritzats prèviament o que 
ultrapassin els límits de l'autorització no comporten la legalització de les prestacions no 
autoritzades i és compatible amb la suspensió de la prestació del servei i amb les 
sancions o altres mesures que corresponguin. 

 
2.-Sense perjudici de l’anterior, l'Ajuntament pot exigir el dipòsit previ de l'import total o 
parcial. 

 
3.-Quan per causes no imputables a qui estigui obligat al pagament del preu, el servei 
o   l'activitat   no   es   presta   o   desenvolupa,   procedirà   la   devolució   de   l’import 
corresponent. 

 
Article 5è. Establiment i fixació dels preus públics 

 
1.-L'establiment i la fixació dels preus públics correspon al Ple sens perjudici de les 
facultats de delegació en la Junta de Govern Local, de conformitat amb l'article 22.2 q) 
de la Llei 7/1985, del 2 d'abril, i 47 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, de 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 
2.-L'Ajuntament pot atribuir als seus organismes autònoms la fixació dels preus públics 
establerts per l'Ajuntament corresponents als serveis a càrrec dels esmentats 
organismes, excepte quan els preus no en cobreixin el cost. Aquesta atribució pot fer- 
se, així mateix, i en els mateixos termes, en relació amb els consorcis si no hi ha una 
indicació diferent en els seus estatuts. 

 
En ambdós supòsits, els organismes autònoms i els consorcis han d'enviar a 
l'Ajuntament una còpia de la proposta i de l'estat econòmic de la qual es desprengui 
que els preus públics cobreixen el cost del servei, proposta de la qual n'haurà de ser 
assabentat el Ple de l'Ajuntament. 

 
3.-Llevat que expressament s'indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics 
comprenen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), que s'hi farà repercutir d'acord amb la 
normativa que el regula. 

 
Article 6è. Quantia 

 
1.-L'import dels preus públics ha de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de 
l'activitat realitzada. 
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2.-Quan  hi  hagi  raons  socials,  benèfiques,  culturals  o  d'interès  públic  que  ho 
aconsellin, l'Ajuntament podrà fixar preus públics per sota del límit previst a l'article 
anterior. En aquests casos s'han de consignar en els pressupostos municipals les 
dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant, si n'hi ha. 

 
3.- Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades a l'article anterior, inclosa la 
falta de capacitat econòmica, a part d'aquelles que es deriven de les conveniències del 
servei, i es pot arribar, en casos justificats, a la gratuïtat del servei. 

 
4.- Qualsevol proposta d'establiment o modificació de la quantia de preus públics ha 
d'anar acompanyada d'una memòria econòmica-financera que justifiqui l'import dels 
que es proposi i el grau de cobertura financera dels costos corresponents. 

 
5.-Els conceptes pels quals s’exigirà el pagament de preu públic i els seus imports són 
els regulats en l’annex de la present ordenança. 

 
Article 7è. Gestió 

 
1.-Els preus públics regulats en la present ordenança s’exigiran en règim 
d’autoliquidació. 

 
2.-Els deutes per preus públics es poden exigir per procediment administratiu de 
constrenyiment. 

 
Disposició final 

 
Aquesta ordenança fiscal, que fou aprovada definitivament pel Ple en sessió celebrada 
a Canet de Mar el 19 de desembre de 2017, començarà a regir el dia 1 de gener de 
l’any 2018, i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. 

 
ANNEX 

 
I. ÀREA DE JOVENTUT  
I.1. Curs de monitors  

 -Adults i/o joves d’altres municipis 200,00 € 
 -Joves canetencs (de 18 a 35 anys inclosos) 140,00 € 
 -Joves canetencs (de 18 a 35 anys inclosos) membres 

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

90,00 € 

I.2. Curs de cangurs  
 -Per cada participant (de 16 a 25 anys, inclosos) 15,00 € 
I.3. Tallers de ràdio  

 -Per cada participant jove (fins a 35 anys) 20,00 € 
   
II. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÓMICA  
II.1 Visites al Castell  

 -Adults 10,00 € 
 -Jubilats, estudiants i infants de 3 a 14 anys 6,00 € 
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II.2 Rutes Centre Històric  

 -Adults 5,00 € 
 -Jubilats, estudiants i infants de 3 a 14 anys 3,00 € 
II.3 Taller d’higiene alimentària  

 -Treballadors/es en actiu 30,00 € 
 -Persones en situació d’atur inscrites al SOC(a) 15,00 € 
II.4 Venda de publicacions i altres productes  

 -“El Griu de Canet” 7,00€ 
 -“El Griu de Canet”(amb Carnet Club Super 3, grups escolars i 

famílies nombroses) 
5,60 € 

 -Mapa turístic de Catalunya 2,00 € 
   
III. ÀREA D’ENSENYAMENT  
III.1 Servei municipal de psicologia i logopèdia 10,00 € 

   
IV. ÀREA D’ESPORTS  
IV.1. Camp de futbol  
IV.1.1 En horaris on hi ha conserge i no significa hores extres:  

 -Camp de Futbol-11, sense il·luminació (€/hora) 60,00 € 
 -Camp de Futbol-11, amb il·luminació (€/hora) 74,00 € 
 -Camp de Futbol-7, sense il·luminació (€/hora) 30,00 € 
 -Camp de Futbol-7, sense il·luminació (€/hora) 37,00 € 
IV.1.2 En  horaris que  signifiqui fora de la jornada dels  vigilants i 

impliqui realitzar hores extres: 
 

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

jornada complerta (mínim 6 h. al dia): 
 

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

 Per cada hora d’utilització del pavelló esportiu, pista hoquei 25,49 € 
 Fiança pel lloguer del pavelló 195,38 € 
 Pel consum elèctric – il·luminació del rocòdrom municipal 1,45 € 
   
V. ÀREA DE MEDI AMBIENT  
V.1. Adquisició d’un cubell més un adhesiu a la part frontal. 3,00 € 
V.2. Adquisició d’una saca recollia fracció vegetal 2,52 € 

   
VI. ÀREA DE CULTURA  
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VI.1. Club de lectura (€ / any per persona inscrita) 25,00 € 
VI.2. Venda de publicacions i altres objectes a la Casa Museu  
VI.2.1. Llibres  

 -“Catàleg Casa Museu lluís Domènech i Muntaner” 5,00€ 
 -“Anton Samarra, 100 anys després” 5,00€ 
 -“Patrimoni de la humanitat Lluís Domènech i Muntaner” 3,00€ 
 -“Guia Històrica de Canet de Mar” 10,00€ 
 -“Empremtes” 20,00 € 
 -“Petita història de la Biblioteca Gual i Pujades” 7,00 € 
VI.2.2. DVD  

 -DVD “Evolució d’un poble. Canet de Mar” 3,00 € 
 -DVD Canet, festa i tradició 3,00 € 
VI.3 Tallers de formació en el lleure (per hora i alumne) 4,00 € 
VI.4 Sortides al teatre (inclou entrada i autobús) (b) ( c)  

 -Tarifa A 50,00 € 
 -Tarifa B 34,00 € 
 -Tarifa C 32,00 € 
 -Tarifa D 27,00 € 
VII SERVEIS DE PUBLICITAT DE RÀDIO CANET  

 Tarifa estàndard (preu per segon) 0,084 € 
 Falca habitual (30 segons) 2,51 € 
 Gravació falca: 2,47 € 
 Patrocinis programes 

2 falques de 30' abans i l'altra després del programa. Cada 
hora 

 
7,85 € 

 Contracte  
 Un any 1.204,98 € 
 Sis mesos 794,04 € 
 De nadal 144,46 € 
 Anunci de catàlegs inicis de temporada 163,78 € 

 
(a) Amb la sol·licitud cal presentar el full de renovació actualitzat com a demandant d’ocupació. 
(b) La tarifa aplicable serà la que més s’aproximi al preu de l’entrada de l’espectacle incrementat en el 
cost unitari del transport. 
(c ) L’activitat únicament es realitzarà si s’assoleix una ocupació igual o superior al 80% de les places. 

 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura i Hisenda, explica que es 
tracta de la incorporació d’un preu nou, un preu per al llibre Petita història de la 
Biblioteca Gual i Pujades que s’ha publicat per celebrar el centenari de la Biblioteca P. 
Gual i Pujades. Explica que es pensaven que l’editorial en faria una tirada prou llarga 
per poder vendre aquest llibre a les llibreries i a la Casa museu, però no ha estat així, i 
només hi ha els llibres que ha editat l’Ajuntament. 
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2.3. Urbanisme 

 
2.3.1. RESOLUCIÓ RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER SOCIEDAD DE 
GESTIÓN  DE  ACTIVOS  PROCEDENTES  DE  LA  REESTRUCTURACIÓN 
BANCARIA, SA, (SAREB) CONTRA EL PRIMER PUNT DE L’ACORD PLENARI DE 
DATA 20 DE DESEMBRE DE 2018 

 
En data 28 d’abril de 2005 l’Ajuntament de Canet de Mar va signar amb l’entitat 
Invermercury, SL un contracte de concessió d’obra pública per a la construcció i 
explotació d’un aparcament subterrani a la Riera Gavarra. 

 
En data 30 de juliol de 2015 el Ple de l’Ajuntament va acordar resoldre el contracte de 
concessió per incompliment culpable del contractista, i elevar a definitiva la liquidació 
del mateix, notificant-se aquell acord tant a Invermercury, S.L., la concessionària, 
BANKIA com al BBVA. 

 
En data 26 de juliol de 2018, el Ple de l’Ajuntament va acordar anul·lar i deixar sense 
efecte l’anterior acord anul·lant-lo i deixant-lo sense efecte pels motius que consten al 
cos de la present resolució i disposar que concorren dues causes de resolució del 
contracte de concessió d’obra pública, de 28 d’abril de 2005, signat entre l’Ajuntament 
de Canet de Mar i Invermercury, SL per a la construcció i explotació d’un aparcament 
subterrani a la Riera Gavarra i acordar la incoació del procediment de resolució del 
contracte  per  incompliment  del  contractista  i  per  haver-se  extingit  la  personalitat 
jurídica del concessionari. 

 
En data 20 de desembre de 2018, el Ple de l’Ajuntament va acordar el següent: 

 
PRIMER.- Aprovar la resolució definitiva del contracte de concessió d’obra pública per a la 
construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la Riera Gavarra 4-14 de Canet de 
Mar subscrit en data 28/05/2005 i modificat en data 18/10/2005 amb Invermercury S.L. per 
incompliment culpable del contractista de les obligacions contractuals essencials, en els 
termes de l’acord de l’Ajuntament Ple de data 26/07/2018 i per haver-se extingit la 
personalitat jurídica del concessionari. 

 
SEGON.- Aprovar la liquidació provisional del contracte de concessió d’obra pública per a la 
construcció i  explotació d’un  aparcament subterrani a  la  Riera  Gavarra per  import  de 
100.373,18 € a favor de l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
TERCER.- Atorgar als interessats un termini d’audiència de 15 dies hàbils durant el qual 
podran examinar l’expedient i presentar les al·legacions que considerin adients a l’apartat 
segon del present acord. 

 
QUART.- Notificar el present acord l’administrador de la mercantil Invermercury S.L., a 
SOCIEDAD DE GESTIÓN ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN 
BANCARIA, S.A. (SAREB), a l’Agència Estatal d’Administració Tributària, a la Tresoreria 
General de  la  Seguretat Social i  la  resta  d’interessats en  el  procediment, així  com  a 
qualsevol titular de drets o càrregues inscrites o anotades en el Registre de la Propietat 
sobre la concessió. 

 
Vist l’informe núm. 7/2019, de data 15 de febrer, emès per la cap del servei de 
Secretaria i Contractació el contingut literal del qual és el següent: 
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“Identificació de l’expedient: 1388/2019 241 
Assumpte: Contractació concessió obra  pública aparcament R.  Gavarra,4-14 (e.f.  núm. 
3/2005) 

 
 Inf o rme  n ú m.  7/ 201 9  d e  la  cap  d el  S er vei  d e  Se creta ria  i  Co n t ract 
ació   e n   rela ció   a l  
 recu r s  d e   repo si ció  p r e sen t at  p er   So ci edad  d e   G est ión  Act ivo s  p ro 
c e d ent es   d e   l a  
 reest ru ctu ra ción  b an car i a,  SA  ( S ARE B) ,  con t r a  l’ a cord  p len ari  d e  d ata  
20  d e  d es emb r e  
 d e  201 8  

 
Cristina Cabruja Sagré, cap del servei de Secretaria i Contractació de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, en relació al recurs de reposició interposat per SAREB contra l’acord plenari de data 
20 de desembre de 2018, pel que es va aprovar la resolució definitiva del contracte de 
concessió d’obra pública per a la construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la riera 
Gavarra, 4-14 de Canet de Mar, emeto el següent: 

 
INFORME 

 
I. Relació de fets 

 
En data 28 d’abril de 2005 l’Ajuntament de Canet de Mar va signar amb l’entitat Invermercury, 
SL un contracte de concessió d’obra pública per a la construcció i explotació d’un aparcament 
subterrani a la Riera Gavarra. 

 
En data 30 de juliol de 2015 el Ple de l’Ajuntament va acordar resoldre el contracte de 
concessió per incompliment culpable del contractista, i elevar a definitiva la liquidació del 
mateix, notificant-se aquell acord tant a Invermercury, S.L., la concessionària, BANKIA com al 
BBVA. 

 
En data 26 de juliol de 2018, el Ple de l’Ajuntament va prendre entre d’altres els acords 
següents: 

 
PRIMER.- Estimar parcialment el recurs de reposició interposat per SOCIEDAD DE 
GESTIÓN ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, S.A. 
(SAREB) contra els Acords del Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, de 30 de juliol de 2015 i 
de 26 de maig de 2016, anul·lant-los i deixant-los sense efecte pels motius que consten al 
cos de la present resolució. 

 
SEGON.- Disposar que concorren dues causes de resolució del contracte de concessió 
d’obra pública, de 28 d’abril de 2005, signat entre l’Ajuntament de Canet de Mar i 
Invermercury, SL per a la construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la Riera 
Gavarra i acordar la incoació del procediment de resolució del contracte per incompliment 
del contractista i per haver-se extingit la personalitat jurídica del concessionari. 

 
TERCER.-  Donar  tràmit  d’audiència  per  termini  de  15  dies  hàbils  a  SOCIEDAD  DE 
GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, S.A. 
(SAREB),  en  la  seva  condició  de  creditor  hipotecari,  de  conformitat  amb  l’art.  256.2 
TRLCAP. 

 
QUART.- Notificar el present acord a SOCIEDAD DE GESTIÓN ACTIVOS PROCEDENTES 
DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, S.A. (SAREB) en la seva condició de recurrent, 
a la resta d’interessats en el procediment, així com a qualsevol titular de drets o càrregues 
inscrites o anotades en el Registre de la Propietat sobre la concessió. 
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L’anterior acord va ser notificat a SAREB en data 27 de juliol de 2018. 
 

En data 9 d’agost de 2018, SAREB va presentar a les oficines de correus una sol·licitud de 
suspensió del procediment per tal de poder valorar la viabilitat econòmica de la subrogació de 
conformitat amb l’art. 256.2 TRLCAP. 

 
El Ple de la Corporació, en sessió de data 27 de setembre de 2018, va acordar estimar la 
sol·licitud de suspensió formulada per SAREB, suspenent el procediment de resolució 
contractual pel termini màxim de dos mesos, advertint a la peticionària que transcorregut 
aquest termini s’entendria aixecada la suspensió sense necessitat d’adoptar un nou acord. 

 
En data 27 de novembre de 2018, es va aixecar de manera automàtica la suspensió acordada 
sense que SAREB hagués manifestat cap intenció en relació a la subrogació. 

 
El Ple de la Corporació, en sessió de data 20 de desembre de 2018, va acordar aprovar la 
resolució definitiva del contracte de concessió d’obra pública per a la construcció i explotació 
d’un aparcament subterrani a la Riera Gavarra 4-14 de Canet de Mar subscrit en data 
28/05/2005 i modificat en data 18/10/2005 amb Invermercury, SL, per incompliment culpable 
del contractista de les obligacions contractuals essencials, en els termes de l’acord de 
l’Ajuntament Ple de data 26/07/2018 i per haver-se extingit la personalitat jurídica del 
concessionari. 

 
En data 7 de gener d’enguany es va notificar a la recurrent l’anterior acord plenari. 

 
En data 6 de febrer d’enguany SAREB va dipositar a l’oficina de correus un recurs de 
reposició contra l’anterior acord. 

 
II. Fonaments de dret 

 
Primer.- El recurs de reposició interposat per SAREB és, tal i com es posa de manifest per 
part de la recurrent, únicament contra les línies 4 i 5 del punt primer de l’acord plenari adoptat 
en sessió de data 20 de desembre de 2018, això és contra la causa per la qual el Ple de la 
Corporació en sessió de data 26 de juliol de 2018, va acordar la incoació de la resolució del 
contracte, això és per incompliment culpable del contractista de les obligacions contractuals 
essencials. 

 
No hem d’oblidar però, que el que ara es recorre en reposició va ser consentit per SAREB, 
doncs en l’acord plenari de 26 de juliol de 2018, notificat a SAREB en data 27 de juliol de 
2018, es va acordar la incoació de l’expedient de resolució del contracte per incompliment del 
contractista  i  per  haver-se  extingit  la  personalitat  jurídica  del  concessionari. SAREB  va 
mostrar la seva conformitat amb l’anterior acord des del moment en què en les al·legacions 
presentades es va limitar a sol·licitar la suspensió del procediment per tal d’estudiar la 
possibilitat de subrogació com a creditor hipotecari, possibilitat que l’art. 256.2 TRLCAP 
atorga, no hem d’oblidar, en els casos de resolució de la concessió per incompliment de les 
obligacions del concessionari. 

 
Segon.- Per altra banda, i pel que fa a la valoració de si és procedent o no la causa de 
resolució contractual que ha comportat la incoació de l’expedient, tal i com ja es va posar de 
manifest en l’informe núm. 10/2018 emès per la tècnica que subscriu, com a secretària acctal. i 
l’interventor municipal, en data 18 de juliol de 2018, la declaració en concurs de creditors i la 
seva conclusió efectuada pel Jutjat Mercantil nº 6 de Barcelona, mitjançant Interlocutòria de 
16 d’abril de 2018, comporta la concurrència d’una nova causa d’extinció de conformitat amb 
el que disposa l’article 264.a) del TRLCAP, donat que el concurs ja ha estat conclòs, per 
insuficiència de massa activa i s’ha declarat l’extinció de la societat concessionària, s’ha 
d’entendre que concorre, també, la causa de resolució de l’article 264.a) del TRLCAP. 
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Ara bé, concorrent dues causes de resolució, l’extinció del contracte s’ha d’acordar en base a 
la primera causa que cronològicament s’hagi produït, segons ho va interpretar el Consejo de 
Estado, seguit pels Consells anàlegs de les respectives Comunitats Autònomes. 

 
Així, el Consejo de Estado, en el seu Dictamen 47.892, de 4 de juliol de 1985, va sostenir 
que: 

 
«cuando concurren diversas causas de resolución del contrato con diferentes 
efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción debe atenderse 
a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo». 

 
Resultant il·lustratiu, també, el Dictamen del Consejo de Estado nº 408/2013, de 6 de juny, 
quan assenyala que: 

 
“A este respecto, debe señalarse que, de acuerdo con una consolidada doctrina 
del Consejo de Estado, en caso de concurrencia de varias causas de resolución 
de un contrato administrativo debe aplicarse de manera preferente la causa que se 
hubiere producido antes desde un punto de vista cronológico. Es paradigmático de 
esta doctrina el dictamen 47.892, de 4 de julio de 1985, en el que se dice que 
"cuando concurren diversas causas de resolución del contrato con diferentes 
efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción debe atenderse 
a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo". Tal doctrina ha sido reiterada 
en numerosos dictámenes (por todo, los más recientes dictámenes 681/2009, de 
21 de marzo de 2009 y 404/2010, de 29 de abril de 2010, entre otros).” 

 
I en la mateixa línia s’han expressat també, entre d’altres, els dictàmens del Consejo de 
Estado 681/2009 de 21 de març de 2009, 404/2010 de 29 de abril de 2010 y 408/2013 de 6 
de juny de 2013. 

 
Doctrina que ha estat assumida, també, pels òrgans consultius autonòmics, podent-se citar a 
aquest respecte el Dictamen del Consejo Consultivo de Extremadura nº 145/2013, de 4 d’abril 
de  2013,  en  el  que  es  fa  referència  a  aquests  supòsits  de  concurrència  de  causes, 
assenyalant que: 

 
“En el supuesto analizado, el momento en que se produce el incumplimiento del 
plazo contractual, diciembre de 2011, es anterior a la declaración del concurso de 
acreedores, de mayo de 2012 y en consecuencia, anterior a la liquidación, de cuya 
declaración no tiene constancia la Administración. Por lo que la primera causa de 
resolución que ha de estimarse es el incumplimiento del plazo de ejecución del 
contrato. Por todo lo anterior, siendo la primera causa de resolución contractual, 
en el tiempo, el incumplimiento de plazo del contrato, resulta acreditada la 
concurrencia de la causa de resolución esgrimida por la Administración. 

 
Igualment, també els Tribunals de Justícia han assumit aquesta doctrina, com ho demostra, 
entre d’altres, la Sentencia núm. 45/2001 de 18 de gener, del Tribunal Superior de Justícia de 
Madrid (Sala de lo Contenciós-Administratiu, Secció 6ª), quan afirma que: 

 
“Es cierto, como se afirma en la demanda, que la eventual concurrencia de varias 
causas de resolución de un contrato administrativo exige su decisión 
individualizada y en orden cronológico a su producción. De esta reiterada doctrina 
jurisprudencial (…)” 

 
Així les coses, el fet que INVERMERCURY, S.L. hagi estat extingida pel Jutge del concurs de 
creditors no modifica el fet que la resolució del contracte s’ha d’acordar per incompliment 
culpable del contractista. 
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III. Conclusions 
 

Per tot l’anterior, la tècnica que subscriu considera que procedeix DESESTIMAR el recurs de 
reposició interposat per Sociedad de Gestión Activos procedentes de la reestructuración 
bancaria, SA (SAREB), en data 6 de febrer de 2019, en base al que s’ha exposat al fonament 
de dret segon del present informe. 

 
Tot això és el que correspon informar, sense perjudici d’opinió millor fonamentada en Dret.” 

 
Vist l’expedient administratiu i en virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la 
corporació, s’acorda per unanimitat dels setze membres presents dels disset que 
integren el nombre de dret el Ple municipal: 

 
Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat per la mercantil Sociedad de 
Gestión Activos procedentes de la reestructuración bancaria, SA (SAREB) contra el 
punt primer línies 4 i 5 de l’acord plenari de data 20 de desembre de 2018, pels motius 
exposats a l’informe emès per la cap del Servei de Secretaria i Contractació, el qual 
s’ha transcrit a la part expositiva del present acord. 

 
Segon.- Que es notifiqui el present acord a la recurrent. 

 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, explica que en 
aquest punt es resol el recurs de reposició que va presentar SAREB al punt que el Ple 
municipal va aprovar en la sessió del 20 de desembre de l’any passat. En aquest 
recurs demanen que es tingui més en compte l’extinció de la concessió per la 
personalitat jurídica que va desaparèixer que no el procediment de resolució del 
contracte per l’incompliment. Explica que l’any 2015 es van iniciar els tràmits 
d’incompliment per part del contractista i, en canvi, l’extinció de la personalitat jurídica 
corresponent va ser l’any 2018. L’Ajuntament va traslladar l’estiu passat a SAREB 
l’informe que havia elaborat sobre l’assumpte i SAREB els va demanar un allargament 
dels terminis per mirar de trobar alguna empresa interessada en aquest aparcament. 
En cap moment, SAREB els va plantejar cap problema amb l’expedient de resolució 
que l’Ajuntament havia aprovat el 27 de juliol i, per tant, entenien que era correcte. Un 
cop acabat el termini, en el Ple del 20 de desembre es va acordar donar per extingida 
la concessió i rescabalar-la, a causa bàsicament i en primer lloc, perquè hi havia un 
incompliment del contractista en les seves obligacions, i també, per haver desaparegut 
la personalitat jurídica d’aquest concessionari. Així, doncs, cal mirar l’ordre cronològic 
dels fets per entendre l’expedient i per entendre que ara es presenta la desestimació 
del recurs de SAREB. 

 
2.3.2. LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ D’OBRA 
PÚBLICA PER A LA CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ D’UN APARCAMENT 
SUBTERRANI A LA RIERA GAVARRA 

 
Antecedents 

 
En data 28 d’abril de 2005 l’Ajuntament de Canet de Mar va signar amb l’entitat 
Invermercury, SL un contracte de concessió d’obra pública per a la construcció i 
explotació d’un aparcament subterrani a la Riera Gavarra. 
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En data 31 de juliol de 2014, i donats els nombrosos incompliments contractuals en els 
que havia incorregut el concessionari, l’Ajuntament va incoar un expedient de resolució 
contractual. 

 
En  particular,  incoat  el  procediment  de  resolució,  la  proposta  de resolució  es  va 
notificar  a  Bankia  com  a  l’entitat  prestatària  del  finançament  de  les  obres  de 
construcció de l’aparcament, a BBVA i que també es va notificar a Invermercury, SL. 

 
En data 30 de juliol de 2015 el Ple de l’Ajuntament va acordar resoldre el contracte de 
concessió per incompliment culpable del contractista, i elevar a definitiva la liquidació 
del mateix, notificant-se aquell acord tant a Invermercury, S.L., la concessionària, 
BANKIA com al BBVA. 

 
Posteriorment, i havent-se comprovat que constaven inscrits en el Registre de la 
Propietat embargaments com a càrrega de les places d’aparcament de rotació a favor 
de l’Agència Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per import de 
67.924,11 euros i 24.352,76 euros, respectivament, i, en compliment dels articles 256 i 
següents del Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei de Contractes de  les Administracions Públiques (TRLCAP) –aplicable 
per raons temporals- i per confirmar que el creditor hipotecari no tenia intenció de 
subrogar-se en el compliment de les obligacions contractuals de la concessió 
administrativa, l’Ajuntament, mitjançant acord del Ple de 26 de maig de 2016, va 
atorgar a l’ara recurrent, SAREB, un termini d’audiència de 10 dies, aprovant, alhora, 
l’import  de  les  inversions  a  abonar  al  concessionari,  que  van  quedar  fixades  en 
76.680,15 euros, posant a disposició del creditor aquella quantitat per tal de declarar 
extingit el deute hipotecari que pogués existir sobre la concessió esmentada. 

 
Davant la notificació d’aquell darrer Acord municipal, SAREB va procedir a presentar-hi 
un recurs de reposició. 

 
Per acord de ple de data 26 de juliol de 2018 es va estimar parcialment el recurs de 
reposició interposat per SAREB contra els acords de ple de data 30 de juliol de 2015 i 
26 de maig de 2016, anul·lant-los i deixant-los sense efecte. Així mateix, es disposa 
que concorren dues causes de resolució del contracte i, en conseqüència, s’incoa el 
procediment de resolució per incompliment del contractista i per haver-se extingit la 
personalitat jurídica del concessionari, atorgant a SAREB un termini d’audiència de 15 
dies hàbils. 

 
En data 9 d’agost de 2018, dins de termini, la representació de SAREB presenta escrit 
d’al·legacions en el qual manifesta l’interès en valorar la subrogació en la posició del 
concessionari, així com sol·licita la suspensió del procediment, en base a l’article 
22.1.a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, per tal de poder analitzar econòmicament la 
citada subrogació. 

 
Per  acord  de  ple  de  data  27  de  setembre  de  2018  es  va  estimar  la  sol·licitud 
presentada per la SAREB i, en conseqüència, es va suspendre el procediment de 
resolució del contracte de concessió d’obra pública per a la construcció i explotació 
d’un  aparcament  subterrani  a  la  Riera  Gavarra  pel  termini  màxim  dos  mesos,  a 
comptar des del dia següent al de la notificació del present acord. 
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En data 2 de desembre de 2018 va finalitzar l’esmentat termini de dos mesos sense 
que l’hipotecant de la concessió exercís el seu dret de subrogació. 

 
Per  acord  de  Ple  de  data  20  de  desembre  de  2018  es  va  acordar  resoldre 
definitivament el contracte i aprovar la liquidació provisional per import de 100.373,18 
euros a favor de l’Ajuntament. 

 
En  data  25  de  gener  de  2019  la  SAREB  presenta  al·legacions  a  la  liquidació 
provisional. 

 
Vist l’informe 1/2019 de Secretaria i Intervenció amb les següents consideracions 
jurídiques: 

 
Primera.- Infracció del principi de prohibició de reformatio in peius. 

 
S’al·lega que per acord de ple de data 18 de juliol de 2016 es va calcular l’import de les 
inversions  a  abonar  al  concessionari  per  import  de  76.680,  15  euros  i  ara 
l’Administració no es pot beneficiar de les conseqüències de no haver resolt en termini 
el recurs de reposició interposat contra l’acord de 18 de juliol de 2016. 

 
El cert és que per acord de ple de data 26 de juliol de 2018 es va estimar parcialment el 
recurs reposició interposat per SOCIEDAD DE GESTIÓN ACTIVOS PROCEDENTES 
DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, S.A. (SAREB) contra els Acords del Ple de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, de 30 de juliol de 2015 i de 26 de maig de 2016, 
anul·lant-los i deixant-los sense efecte pels motius que consten al mateix acord. 

 
El principi al·legat es troba en el nostre dret positiu, en concret a l’article 119 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, que estableix que la resolució serà congruent amb les peticions 
formulades pel recurrent, sense que es pugui agreujar la seva situació inicial. Per tant, 
s’atorga una seguretat jurídica a l’interessat que decideix recórrer per discrepar amb un 
acte administratiu, doncs la seva situació inicial no pot resultar empitjorada per l’exercici 
del seu dret de defensa. 

 
En aquest cas, es considera que no hi ha vulneració d’aquest principi atès que 
l’aprovació de la liquidació provisional (acord de ple de data 20 de desembre de 2018) 
es realitza en un procediment independent al de la resolució del recurs de reposició 
(acord de ple de data 26 de juliol de 2018) i no com a conseqüència de la interposició 
del mateix. Així mateix, amb l’acord de ple de data 26 de juliol de 2018 es van anul·lar i 
deixar sense efectes els acords de ple de data 30 de juliol de 2015 i 26 de maig de 
2016. 

 
Segona.-   Improcedència de procedir a la resolució per incompliment culpable del 
contractista al haver-se produït l’extinció de la concessionària. 

 
Quan concorren dues causes de resolució, l’extinció del contracte s’ha d’acordar en 
base a la primera causa que cronològicament s’hagi produït, segons ho va interpretar el 
Consejo de Estado, seguit pels Consells anàlegs de les respectives Comunitats 
Autònomes. 

 
Així, el Consejo de Estado, en el seu Dictamen 47.892, de 4 de juliol de 1985, va 
sostenir que: 
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«cuando concurren diversas causas de resolución del contrato con 
diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la 
extinción debe atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el 
tiempo». 

 
Així les coses, el fet que INVERMERCURY, S.L. va ser extingida pel Jutge del concurs 
de creditors no modifica el fet que la resolució del contracte s’hagués d’acordar per 
incompliment culpable del contractista. En conseqüència, i pel que fa als efectes de la 
resolució, el fet que hagi sobrevingut la causa de resolució de l’extinció de la 
personalitat jurídica del concessionari en concurs de creditors no modifica la 
conseqüència de la confiscació de la garantia d’acord amb allò previst a l’article 113.4 
del TRLCAP, atès que l’incompliment de les obligacions per part del contractista és 
anterior, en el temps, a la situació concursal. 

Tercera.- Extinció de deutes un cop extingida la personalitat jurídica de la societat. 

Sense perjudici de la extinció de la societat, els deutes es poden reclamar amb el 
procediment de responsabilitat tributària previst a l’article 43 de la LGT. 

 
Quarta.- Incorrecte liquidació provisional 

 
- Cost de reparació de les deficiències: danys i perjudicis. L’Ajuntament no pot 

detreure del valor net comptable els danys i perjudicis atès que aquests s’han 
de rescabalar a càrrec de la garantia. 

 
L’import de 34.087,76 euros en concepte reparament de deficiències que al·lega la 
recurrent correspon a una execució subsidiària realitzada durant el 2018 per unes 
actuacions que es van considerar com inajornables atès que posaven en risc la 
seguretat dels usuaris; no obstant, aquestes actuacions no completen totes les 
deficiències  detectades  a  l’equipament  i  reclamades  al  concessionari  de  forma 
reiterada en els darrers anys. 

 
- Deutes amb l’Ajuntament i càrregues inscrites al Registre de la Propietat. No es 

poden compensar deutes tributaris en el procediment del liquidació del 
contracte. 

 
Aquestes es resolen a la consideració jurídica sisena del present informe. 

 
Cinquena.- Incompliment de l’Ajuntament per no emplaçar a SAREB a la liquidació de 
la concessió. 

 
Per acord de ple de data 26 de juliol de 2018 es va acordar l’inici del procediment de 
resolució, aquest acord va ser notificat a la SAREB en data 27 de juliol de 2018. A 
sol·licitud de la recurrent (registre d’entrada 5950 de data 13 d’agost de 2018) es va 
suspendre la tramitació per acord de ple de data 27 de setembre de 2018 durant el 
termini de dos mesos per tal que pogués analitzar econòmicament la subrogació de la 
posició del concessionari. Aquest acord es va notificar a la SAREB en data 1 d’octubre 
de 2018. No obstant això, en aquest termini la recurrent no ha sol·licitat cap tipus de 
informació o documentació ni s’ha personat per realitzar cap inspecció ocular, no 
mostrant així interès en l’estat en que es trobava l’equipament. 

 
El procediment de resolució de les concessions previstes a l’article 109 del RGLCAP 
preveu l’atorgament de l’audiència de l’avalista i, per tant, aquest procediment s’ha 
tramitat conforme el que disposa la normativa. 
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Sisena.- Deure de l’Administració de posar al creditor hipotecari la indemnització que 
correspongui al concessionari. 

 
No és cert que el creditor hipotecari tingui dret a l’import íntegre de la valoració de la 
concessió sinó que tindrà exactament el mateix dret que tenia el concessionari. 

 
En aquest sentit, resulta il·lustratiu l’article 256.3 del TRLCAP que, en parlar de com pot 
actuar el creditor hipotecari quan la obligació garantida no hagi estat satisfeta total o 
parcialment al temps del seu venciment, preveu que el creditor podrà sol·licitar de 
l’Administració concedent que, prèvia audiència del concessionari, disposi que se li 
assigni a l’amortització del deute una part de la recaptació i de les quantitats que, en el 
seu cas, l’Administració hagués de fer efectives al concessionari. 

 
Igualment, també resulta il·lustratiu l’article 257 del TRLCAP, segons el qual 
l’adjudicatari en el procediment d’execució hipotecària quedarà subrogat en la posició 
del concessionari. 

 
De manera que, d’acord amb el TRLCAP, la posició del creditor hipotecari, pel que fa a 
la concreta quantia de la indemnització a percebre, serà sempre idèntica a la que 
hauria ostentat el concessionari mateix. Així ho estableix, també, el Reglament 
Hipotecari, en el seu article 175, regla tercera. 

 
Així les coses, si hi ha embargaments com a càrrega de les places d’aparcament de 
rotació a favor de l’Agència Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social 
aquests lògicament s’han de poder detreure de l’import de la liquidació. 

 
Així ho han deixat clarament establert, a més, alguns Consells Consultius autonòmics, 
com és el cas, entre d’altres, del Dictamen del Consejo de Navarra, 8/2017, de 2 de 
març, relatiu, precisament a la resolució d’una concessió administrativa d’obra pública. 
Doncs bé, en aquest cas, assenyala el Consejo que: 

 
“... cabe recordar que los acreedores hipotecarios de concesión 
administrativa (art. 107, sexta de la Ley Hipotecaria), no gozan de más 
derecho que el que se reconoce al titular de la concesión, como se colige 
del artículo 175 del Reglamento Hipotecario, regla tercera, en la que se 
indica que: “Las inscripciones de hipotecas constituidas sobre obras 
destinadas al servicio público, cuya explotación conceda el Gobierno y que 
estén directa y exclusivamente afectas al referido servicio, se cancelarán, 
si se declarase resuelto el derecho del concesionario, en virtud del mismo 
título en que se haga constar esa extinción y del documento que acredite 
haberse consignado en debida forma, para atender al pago de los créditos 
hipotecarios inscritos, el importe de la indemnización que en su caso deba 
percibir el concesionario. 
De ahí se ha deducido por el Tribunal Supremo, en cuanto a la situación 
en la que se encuentran los acreedores hipotecarios en caso de extinción 
de la concesión, que “Las alegaciones que se realizan sobre que los 
terceros no tienen por qué soportar las consecuencias perjudiciales del 
comportamiento culpable de un concesionario si son totalmente ajenos a 
él olvidan que los acreedores no tienen otros derechos que los de ejecutar 
los bienes y derechos y subrogarse en las acciones que asistan al deudor, 
y si éste no los tiene frente a la Administración, como se ha determinado al 
examinar la demanda de TERCOVI, tampoco los tienen sus acreedores 
(SSTS 1 de julio de 2015, número 2116/2013). 
Por encima de la protección de los intereses de los acreedores está la 
protección de los intereses públicos atribuidos a la Administración (…) 
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… el acreedor hipotecario puede solicitar subrogarse en la posición del 
concesionario para garantizar el cumplimiento del contrato y evitar los 
perjuicios que de la resolución se puedan derivar.” 

 
Afegint-se a continuació que el creditor hipotecari assumeix els riscos econòmics 
derivats de la conducta del concessionari i que: 

 
“Por lo tanto, ese saldo final resultante, tras compensar todos los derechos 
y todas las obligaciones del concesionario, es el saldo al que tienen 
derecho los acreedores hipotecarios como derecho de prelación con 
respecto al concesionario en el caso de resolución anticipada conforme a 
lo establecido en el artículo 166.1 de la LFCP. 
Una última cuestión debe precisarse en relación con la posibilidad de que 
la Administración descuente del valor de los bienes afectos a la concesión 
el importe de los daños generados como consecuencia del incumplimiento 
del concesionario, y es que conforme con lo establecido por el art. 166.4 
de la LFCP, en los supuestos de resolución imputable al contratista, 
procede la incautación de la fianza cuyo importe debe destinarse a 
compensar los daños y perjuicios ocasionados a la Administración, por lo 
que el descuento sobre el valor de los activos únicamente será posible con 
respecto   aquellas cuantías que excedan del importe de la fianza 
depositada por el concesionario”. 

 
De la qual cosa es conclou, sense cap mena de dubte, que si hi ha partides a detreure 
de la liquidació que s’ha d’abonar al contractista, aquestes poden ser legítimament 
descomptades per part de l’Administració no només davant el propi concessionari sinó, 
lògicament, també davant el creditor hipotecari atès que aquest últim té exactament els 
mateixos drets que tenia el concessionari. 

 
No només això, sinó que fins i tot hi ha alguna jurisprudència que nega que, en cas de 
resolució per incompliment culpable del concessionari procedeixi l’abonament de cap 
indemnització, com és el cas de la Sentència de la Sala Contenciosa-Administrativa del 
Tribunal Suprem, de 4 d’abril de 2017, que, assenyala, en relació als articles 256 i 258 
de la LCAP que: 

 
“Los citados preceptos, lejos de reconocer un derecho de indemnización al 
acreedor hipotecario o al concesionario, como entiende la parte recurrente, 
se limitan a efectuar una referencia, en garantía de los acreedores 
hipotecarios, a las “cantidades que en su caso” y a “las eventuales 
indemnizaciones” que la Administración debiera abonar al concesionario, 
es decir, emplea términos que expresan la posibilidad de indemnizaciones, 
pero sin imponerlas de forma alguna. 
Cabe  añadir  que  dichos  preceptos  efectúan  una  referencia  a  las 
cantidades y eventuales indemnizaciones que la Administración debiera 
abonar al concesionario en los casos del artículo 266 LCAP, y en dicho 
precepto, silenciado por la parte recurrente, que se refiere a los efectos de 
la  resolución,  en  relación  con  cual  haya  sido  su  causa  de  entre  las 
relacionadas en el artículo 264 LCAP, se contempla la obligación de 
indemnizar  al  concesionario  cuando  la  resolución  se  deba  a  causas 
derivadas de incumplimientos contractuales de la Administración, como la 
demora superior a seis meses en la entrega al concesionario de la 
contraprestación, de los terrenos o de los medios auxiliares (artículo 266.2 
LCAP) o el rescate (…) mientras que en los casos de resolución por 
incumplimiento del concesionario, los efectos son distintos, sin previsión 
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alguna de indemnización al concesionario, como expresa el artículo 266.2 
LCAP.” 

 
En qualsevol cas, en el supòsit que ens ocupa, l’Ajuntament, per tal d’evitar un 
enriquiment injust per la seva part, ha considerat que el concessionari sí tenia dret a 
una indemnització, si bé el que és inqüestionable és que aquesta ha de ser la mateixa 
a la que tindria dret el creditor hipotecari. 

 
La recurrent ha pogut sol·licitar la subrogació en la posició del concessionari però tot i 
que el termini es va suspendre durant dos mesos per tal que ho pogués fer, no ho ha 
realitzat, renunciant així al seu dret. 

 
Així mateix, cal posar en consideració que durant la vigència del contracte es van 
concessionar 324 places. Com a conseqüència de l’actuació negligent de l’hipotecant 
no es va amortitzar anticipadament el crèdit hipotecari amb l’import obtingut d’aquestes 
concessions. Per aquest motiu, l’actuant no pot beneficiar-se d’una situació que, en 
part, ha vingut provocada per no haver pignorat aquestes places d’aparcament. 

 
La creditora hipotecària no pot situar-se en millor posició que la del concessionari i 
tampoc pot pretendre beneficiar-se de la seva actuació negligent. 

 
Setena.- No aplicació de la jurisprudència citada a l’Acord plenari de data 26 de juliol de 
2018. 

 
El dictamen citat del Consell de Navarra 8/2017 de 2 de març a l’acord plenari de data 
26 de juliol de 2018 fa referència a una concessió d’obra pública tal i com s’estableix a 
l’antecedent I del mateix. 

 
Vuitena.- Impertinència absoluta i greu error de la liquidació efectuada. 

Es reitera l’exposat a la consideració jurídica sisena del present informe. 

Novena.- Infracció del principi de motivació. 

L’acord de ple de data 20 de desembre de 2018 compleix amb el que disposa l’article 
35 de la LPACAP atès que consta informe tècnic transcrit i notificat a la recurrent on es 
deixa constància dels motius pels quals el plenari municipal ha adoptat aquest acord, 
permetent a la interessada presentar al·legacions, tal i com ho ha fet. 

 
IV.- CONCLUSIONS 

 
En relació a les consideracions jurídiques exposades procedeix la desestimació de les 
al·legacions presentades per part de la SAREB SA en relació a la liquidació provisional 
del contracte de concessió d’obra pública per a la construcció i explotació d’un 
aparcament subterrani a la Riera Gavarra per import de 100.373,18 € a favor de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
Fonaments de dret 

 
- Real Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual es va a provar el Text 

Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (TRLCAP). 
- Reial  Decret  1098/2001,  de  12  d’octubre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament 

general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RLCAP). 
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- Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les 

Administracions Públiques (LPACAP). 
 

Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació,  s’acorda  per  unanimitat  dels  setze  membres  presents  dels  disset  que 
integren el nombre de dret del Ple municipal: 

 
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades per part de la SOCIEDAD DE 
GESTIÓN  ACTIVOS  PROCEDENTES  DE  LA  REESTRUCTURACIÓN  BANCARIA, 
S.A. (SAREB),  pels motius que consten a la part expositiva. 

 
Segon.- Aprovar la liquidació definitiva del contracte de concessió d’obra pública per a 
la construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la Riera Gavarra per import de 
100.373,18 € a favor de l’Ajuntament de Canet de Mar, amb el següent detall: 

 
Concepte Import 

Valor net comptable de l’immobilitzat 763.521,02 € 
Deute amb l’Ajuntament -361.876,01 € 
Cost de reparació de les deficiències -253.327,47 € 
Embargament A.E.A.T -143.804,77 € 
Embargament TGSS -145.795,12 € 
Confiscació garantia definitiva 40.909,17 € 
TOTAL -100.373,18 € 

 
 

Tercer.- Notificar el present acord a l’administrador de la mercantil Invermercury S.L., 
a  SOCIEDAD  DE GESTIÓN  ACTIVOS  PROCEDENTES  DE  LA 
REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, S.A. (SAREB),     a l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària, a la Tresoreria General de la Seguretat Social i la resta 
d’interessats en el procediment, així com a qualsevol titular de drets o càrregues 
inscrites o anotades en el Registre de la Propietat sobre la concessió. 

 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, explica que amb 
aquest assumpte se sap en quina situació es troba aquest contracte. Hi ha un valor 
comptable de 163.000 euros, amb uns deutes a l’Ajuntament, uns costos de reparació i 
uns embargaments de l’Agència Tributària i a la Seguretat Social i la confiscació de la 
garantia. Totes aquestes despeses donen un saldo negatiu de 100.373,18 euros, 
import que s’haurà de demanar al contractista. A més a més, des de l’Ajuntament es 
considera que SAREB no té dret a percebre cap import. 

 
2.3.3. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REPARACIÓ I REHABILITACIÓ 
D’ELEMENTS DE COBERTA DE L’EDIFICI VIL·LA FLORA 

 
Fets: 

 
L’any 2002 l’Ajuntament de Canet de Mar va adquirir l’edifici de Vil·la Flora i el seu 
entorn  a  través  del  desenvolupament  del  Pla  Parcial  del  sector  U1  Can  Salat‐

 
Busquets, a través d’una cessió gratuïta i obligatòria, per formar part del sistema 
d’equipaments públics. 
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Vil·la Flora és, actualment, un centre cívic i cultural municipal i allotja els serveis de 
Cultura, Educació, Promoció Econòmica, Joventut i Festes Populars del propi 
Ajuntament. 

 
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecta municipal en data 7 de febrer de 2019, que 
es transcriu a continuació: 

 
“INFORME TÈCNIC 

 
FETS 

 
Amb data 1 de febrer de 2019 i núm. de registre d’entrada 808 s’aporta el projecte de 
Reparació i rehabilitació d’elements de coberta de l’edifici Vil·la Flora, en format 
digital, amb dos arxius en pdf; l’un corresponent a la memòria i l’altre als plànols. 

 
ANTECEDENTS: 

 
L’edifici Vil·la Flora, construït l’any 1910 segons el projecte de l’arquitecte Eduard Ferrés i 
Puig, va ser adquirit l’any 2002 per l’Ajuntament de Canet de Mar, a través d’una cessió 
gratuïta i obligatòria com a equipament públic, inclosa dins el desenvolupament del Pla 
Parcial del sector U1 Can Salat-Busquets. Des d’aleshores, ha estat utilitzat com a 
centre cívic i cultural, i allotja els serveis de Cultura, Educació, Promoció econòmica, 
Joventut i Festes Populars. 

 
Des de la data de la seva adquisició, i tot i les actuacions de conservació i manteniment 
dutes a terme en els últims temps, l’edifici pateix de problemes i patologies d’ordre 
constructiu en cobertes i façanes, alhora que deficiències per degradació de materials 
degudes a l’envelliment. Actualment, no es disposa de les condicions per garantir 
l’aïllament i la impermeabilització de l’envolupant de l’edifici. 

 
Finalment, atesa la declaració i nivell de protecció de l’edifici, catalogat com a Bé cultural 
d’interès local, cal garantir la conservació i protecció de l’edifici. 

 
El projecte preveu les intervencions necessàries per resoldre les problemàtiques 
detectades en el conjunt de cobertes i elements estructurals i ornamentals del remat 
superior de l’edifici, resolent un problema important en quan a preservació del bé, i 
garantint la seguretat per a la seva utilització com a equipament públic. 

 
La finalitat del projecte és disposar d’un document tècnic i econòmic, per tal de dur a 
terme la direcció i execució de les obres de Reparació i rehabilitació d’elements de 
coberta de l’edifici Vil·la Flora, amb estabilització dels seus elements a nivell estructural, 
decoratiu, escultòric i ornamental; protegint també els valors i significació històrica d’un 
patrimoni arquitectònic singular dins del repertori arquitectònic modernista de Canet de 
Mar. 

 
OBJECTE DE L’INFORME: 

 
La finalitat d'aquest informe no és altra que constatar que el projecte dona compliment a 
la normativa aplicable, i que s'aporta la documentació complerta en base al contingut 
mínim que han de tenir els projectes, determinat pel tipus d'obra a realitzar, a l'art. 123 
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). En concret aquest 
article estableix que els projectes d'obra hauran d'incloure, com a mínim: 
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a)  una  memòria  en  la  que  es  descrigui  l'objecte  de  les  obres,  que  recollirà  els 
antecedents i situació prèvia a les mateixes, les necessitats a satisfer i la justificació de la 
solució adoptada. Estarà estructurada, com a mínim, en els capítols següents: 

-Antecedents. 
-Proposta general i resum de les diferents obres a realitzar. 
-Compliment de les condicions tècniques. 
-Llistat de la normativa aplicable. 
-Síntesi de les mesures de seguretat i salut. 
-Programa de treball o pla d’obra amb els terminis de cadascuna de les parts 
en què s’ha d’executar l’obra. 
-Quadre resum de les magnituds de les diverses partides. 

b) Pressupostos d’execució material i de contracte (articles 27 i 28 del ROAS), amb els 
apartats següents: 

-Amidament per capítols, referits a la documentació gràfica 
-Quadre de preus 1 (unitaris) i 2 (descompostos) 
-Pressupost, per capítols i partides, amb un resum per capítols 
-Per a l’obtenció del PEC, s’afegirà el 13% de despeses generals i el 6% de 
benefici industrial al PEM 

c) Plec de prescripcions tècniques, generals i particulars. 
d) Plànols d’informació i proposta, amb definició de les obres a executar; com a mínims 
els següents: 

-Situació i emplaçament 
-Fotografies de l’estat actual de l’edificació i les lesions existents 
-Plànols de l’estat actual i proposta a escala 1/50 
-Plànols de detall constructiu, a escala adequada, que permetin entendre 
perfectament la solució constructiva amb cotes i indicació dels materials a 
utilitzar. 

e) Pla de control de qualitat. 
f) L’estudi de seguretat i salut, redactat per part del tècnic responsable de la coordinació 
de seguretat i salut. 
g) Lliurament de documents: S’hauran de lliurar a l’Ajuntament 2 exemplars 
enquardernats del projecte original i un projecte complert en suport informàtic amb el 
format i característiques següents: 

-documentació escrita: WORD i EXCEL 
-documentació gràfica: AUTOCAD o MICROSTATION 

 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 

 
PRIMERA.- El projecte té com a objecte la rehabilitació i reparació d’elements de 
coberta de l’edifici Vil·la Flora. Es tracta d’una obra ordinària de conservació i 
manteniment segons la classificació de l’art. 12 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

 
SEGONA.- Pel que fa a l’objecte de projecte, es constata que el projecte proposat 
contempla, de forma general, les següents actuacions: 

 
1. Treballs previs i auxiliars, implantació i infraestructura d’obra. 
2. Enderrocs puntuals i neteja d’elements a restaurar i rehabilitar. 
3. Substitució i reparació de peces i elements malmesos de coberta; peces 
d’acabat, de remats i làmines impermeabilitzants. 
4. Substitució i reparació d’elements de fusteria, ornamentals i estructurals 
malmesos. 
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El projecte planteja les actuacions agrupades per sectors diferenciats de coberta, amb la 
descripció  genèrica  i  detallada  de  les  accions,  així  com  un  pla  de  treball  i  un 
pressupost separat per a cada sector, que són els següents: 

 
-Sector A. Coberta plana principal 
-Sector B. Ràfec perimetral 
-Sector C. Badalot d’escala 
-Sector D. Torre i coberta de la torre 
-Sector E. Coberta plana de l’entorn de la torre 
-Sector F. Coberta inclinada de l’entorn de la torre 
-Sector G. Glorieta porxada 

 
TERCERA.-  Pel  que  fa  al  compliment  de  la  normativa  urbanística,  les  normes 
subsidiàries de planejament vigents inclouen tant l’edifici com la parcel·la al sistema 
d’equipaments públics i dotacions sota la clau B. Així mateix, l’edifici Vil·la Flora està 
inclòs al catàleg de patrimoni amb un nivell de protecció de Bé Cultural d’Interès Local 
(BCIL) a la fitxa B -097 que estableix com a objectes de protecció: la integritat de l’edifici 
principal, la masoveria i el magatzem, així com els jardins que l’envolten, les edificacions 
auxiliars, les fonts i les tanques dels recintes. La normativa corresponent al catàleg de 
patrimoni a l’art. 16 estableix les següents normes de protecció per als BCIL: 

 
1. En els edificis catalogats com a "Bé Cultural d’interès local", podran 
autoritzar-se obres de conservació, millora i adequació de l'edificació sempre 
que no alterin de manera visible la imatge i característiques arquitectòniques de 
l'edifici, d’acord amb els objectes de protecció relacionats a cada una de les 
fitxes del Catàleg. 

 
2. Les obres que s'autoritzin, no podran alterar i modificar aquelles parts o 
aspectes de l’edifici que expressament es relacionin en la fitxa corresponent del 
Catàleg. Excepcionalment, podran autoritzar-se obres que modifiquin els 
objectes de protecció relacionats en les fitxes o que no segueixin els criteris 
d’intervenció indicats, sempre que s’incorpori un informe favorable de la 
Comissió de Patrimoni de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
3. En els projectes d’obra es definiran amb detall els materials, tractaments i 
colors de tots els elements i parts de l’edifici on s’intervingui, i es tindrà cura 
que aquests s’adeqüin a les característiques tipològiques originals. 

 
Es considera oportú informe a la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de 
Catalunya durant el termini d’exposició pública. 

QUARTA.- Pel que fa al contingut del projecte, la documentació aportada conté: 

Document 1 MEMÒRIA I ANNEXOS 
 

-Full resum 
-Memòria 

 

 
 
• Introducció 
• Breu notícia històrica. Cronologia 
• Descripció de l’edifici. Estat actual 
• La problemàtica general. Estat de conservació 
• Descripció de la proposta d’intervenció 
• Compliment del CTE 

-Documentació annexa 
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• Control de qualitat 
• Gestió de residus 
• Normativa d’obligat compliment 

-Plec de condicions 
-Pressupost 

• Amidaments 
• Amidaments i pressupost 
• Resum de pressupost 

-Estudi bàsic de seguretat i salut 
 

Document 2 PLÀNOLS 
-Informació general (IG) 

• 01 IG Situació i emplaçament. Imatges aèries 
• 02 IG Situació i emplaçament. Base cartogràfica Canet de 

Mar 
• 03 IG Informació urbanística. Qualificacions, fitxa del 

Catàleg 
• 04 IG Règim de propietat. Dades cadastrals 
• 05 IG Informació històrica. Fases de construcció. Valor 

històric i turístic de l’edifici 
-Estat actual (EA) 

• 01 EA Plantes distribució generals e: 1/300 
• 02 EA Façanes principals, posterior i laterals de Vil·la Flora. 

Cotes i nivells 
• 03 EA Àmbit d’intervenció. Planta coberta amb identificació 
• dels sectors. E:1/100 
• 04 EA Façanes principal, posterior i laterals de Vil·la Flora. 
• Identificació dels sectors. E: 1/100 
• 05 EA Planta coberta. Cotes. E: 1/100 
• 06 EA Planta coberta. Reportatge fotogràfic 
• 07 EA Planta segona. Estructura de sostre. Cotes i nivells. 
• E: 1/100-75 
• 08 EA. Planta segona. Reportatge fotogràfic 
• 09 EA. Reportatge fotogràfic sector A 
• 10 EA. Reportatge fotogràfic sector B 
• 11 EA. Reportatge fotogràfic sector C 
• 12 EA. Reportatge fotogràfic sector D 
• 13 EA. Reportatge fotogràfic sector E 
• 14 EA. Reportatge fotogràfic sector F 
• 15 EA. Reportatge fotogràfic sector G 

-Plànols de l’estat de conservació (EC) 
• 01 EC Danys, lesions i degradacions sector A. E: 1/100 
• 02 EC. Reportatge fotogràfic lesions a sector A 
• 03 EC. Danys, lesions i degradacions sector B. E: 1/100 
• 04 EC. Reportatge fotogràfic lesions sector B 
• 05 EC. Danys, lesions i degradacions sector C. E: 1/100 
• 06 EC. Reportatge fotogràfic lesions sector C 
• 07 EC. Danys, lesions i degradacions sector D. E: 1/100 
• 08 EC. Reportatge fotogràfic lesions sector D 
• 09 EC. Danys, lesions i degradacions sector E. E: 1/100 
• 10 EC. Reportatge fotogràfic lesions sector E 
• 11 EC. Danys, lesions i degradacions sector F. E: 1/100 
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• 12 EC. Reportatge fotogràfic lesions sector F 
• 13 EC. Danys, lesions i degradacions sector G. E: 1/100 
• 14 EC. Reportatge fotogràfic lesions sector G 

-Plànols de proposta d’intervenció (PI) 
• 01  PI.  Àmbit  0.  Treballs  previs  i  auxiliars.  Identificació  i 

localització. Bastides. E: 1/200 
• 02  PI.  Àmbit  0.  Treballs  previs  i  auxiliars.  Identificació  i 

localització. Apuntalaments. E:1/200 
• 03   PI.   Àmbit   0.   Treballs   previs   i   auxiliars.   Actuacions 

programades. Quantificació d’unitats d’obra 
• 04 PI. Desmuntatges i enderrocs. Identificació i localització. E: 

1/200 
• 05  PI.  Desmuntatges i  enderrocs. Actuacions programades. 

Quantificació d’unitats d’obra 
• 06 PI. Àmbit 1. Identificació i localització. E: 1/200 
• 07 PI. Àmbit 1. Actuacions programades. Quantificació d’unitats 

d’obra 
• 08 PI. Àmbit 2. Identificació i localització. E: 1/200 
• 09 PI. Àmbit 2. Actuacions programades. Quantificació d’unitats 

d’obra 
• 11 PI. Àmbit 3. Actuacions programades. Quantificació d’unitats 

d’obra 
• 12 PI. Àmbit 4. Identificació i localització. E: 1/200 
• 13 PI. Àmbit 4. Actuacions programades. Quantificació d’unitats 

d’obra 
• 14 PI. Àmbit 5. Identificació i localització. E: 1/200 
• 15 PI. Àmbit 5. Actuacions programades. Quantificació d’unitats 

d’obra 
• 16 PI. Àmbit 6. Identificació i localització. E: 1/200 
• 17 PI. Àmbit 6. Actuacions programades. Quantificació d’unitats 

d’obra 
• 18 PI. Àmbit 7. Identificació i localització. E: 1/200 
• 19 PI. Àmbit 7. Actuacions programades. Quantificació d’unitats 

d’obra 
• 20 PI Secció longitudinal. Tots els àmbits 

 
-Plànols d’estudi de seguretat i salut (ESS) 

• 01 ESS. Emplaçament d’infraestructura d’obra. Seguretat E: 
1/100 

• 02 ESS. Planta coberta. Implantaciço de bastides. 
Quantificació de superfícies E: 1/100 

• 03 ESS. Planta baixa. Apuntalament. Quantificació de 
superfícies E: 1/100 

• 04   ESS.   Planta  segona.  Apuntalament.  Quantificació  de 
superfícies E: 1/100 

• 05 ESS. Secció longitudinal. Seguretat. Bastides i 
apuntalament. Quantificació de superfícies. E: 1/100 

• 06 ESS. Façana principal. Orientació NE. Seguretat. Bastides i 
apuntalament. Quantificació de superfícies. E: 1/100 

• 07 ESS. Façana lateral secundària. Orientació NE. Seguretat. 
Bastides i apuntalament. Quantificació de superfícies. E: 1/100 

• 08  ESS. Façana lateral principal. Orientació SE.  Seguretat. 
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• 09 ESS. Façana posterior. Orientació SO. Seguretat. Bastides i 

apuntalament. Quantificació de superfícies. E: 1/100 
 

CINQUENA.- D’acord amb el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals, el projecte executiu defineix el 
pressupost d’execució material, les despeses generals, el benefici industrial i l’IVA amb 
els imports següents: 

 
Pressupost d’execució material obra                            131.301,27 € 
Despeses generals 13%                                                 17.069,17 € 
Benefici industrial 6%                                                       7.878,08  €  
Total                                                                              156.248,52 € 
IVA 21%                                                                          32.8 12,1 9 
€  Pressupos d’execució per contracte                        189.060,71 
€ 

 
 

El termini d’execució de les obres s’estima en 6 mesos. El projecte adjunta diagrama de 
planificació de l’execució i pla de treball. 

 
L’art. 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic estableix 
que: per als contractes d’obres amb un valor estimat igual o superior a 500.000 euros és 
requisit indispensable que l’empresari estigui classificat degudament com a contractista 
d’obres dels poders adjudicadors. El projecte estableix la següent classificació a la 
memòria d’execució: 

 
Grup                   K, subgrup 7 
Categoria            C 

 
CONCLUSIONS: 

 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement l’aprovació 
del projecte objecte d’aquest informe.” 

 
Vist l’informe jurídic emès per la TAG d’Urbanisme en data 8 de febrer de 2019, que es 
transcriu a continuació: 

 
INFORME JURÍDIC 

FETS 

Vil·la Flora és, actualment, un centre cívic i cultural municipal i allotja els serveis de 
Cultura,   Educació,   Promoció  Econòmica,  Joventut   i   Festes  Populars   del   propi 
Ajuntament. 

 
Malgrat que actualment l’edifici s’utilitza com a Centre Cívic Cultural a més d’albergar 
algunes dependències i serveis municipals i, tot i les actuacions de conservació i 
manteniment dutes a terme en els últims temps, l’edifici pateix de problemes i patologies 
d’odre constructiu en cobertes i façanes, alhora que deficiències i degradació per 
envelliment dels materials i de les instal·lacions en general i en especial, les de 
climatització quan al sistema d’energia utilitzat i l’actual demanda energètica de l’edifici, 
amb la qual cosa es posen de relleu les problemàtiques que afecten a la sostenibilitat de 
l’equipament i la eficiència energètica. 

 
Per  altra  banda,  no  es  disposa  de  les  condicions  per  a  garantir  l’aïllament  i  la 
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coberta, façanes i els seus tancaments i, en el sentit de poder-lo dotar de les condicions 
ambientals mínimes que reclama un equipament públic de pública concurrència, quan a 
la reducció de l’actual demanda energètica i, en conseqüència en l’increment de la 
sostenibilitat econòmica de l’equipament. 

 
Atesa la necessitat de redactar el projecte bàsic i executiu, estudi de seguretat i salut i 
direcció facultativa de les obres de reparació i rehabilitació d’elements de coberta de 
l’edifici Vil·la Flora i donat que aquest servei no es pot prestar des dels serveis tècnics 
municipals, en virtut del Decret 1010/2018, de 16 de juliol, de l’Alcaldia, es va resoldre 
encarregar a l’empresa Guitart arquitectura i Ass. SLP, amb CIF núm. B64949704 la 
redacció del projecte bàsic i executiu, estudi de seguretat i salut, i direcció facultativa per 
la reparació i rehabilitació d’elements de coberta de l’edifici Vil·la Flora de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, pel preu cert de 8.000,00 €, IVA del 21% exclòs, el qual puja un import 
de 1.680,00 €, de conformitat amb la proposta presentada per l’adjudicatari. 

 
Amb data 1 de febrer de 2019 (RE 808) s’aporta el “Projecte de reparació i rehabilitació 
d’elements de coberta de l’edifici Vil·la Flora”, en format digital, amb dos arxius en pdf; 
l’un corresponent a la memòria i l’altre als plànols. 

 
En data 7 de febrer de 2019 l’arquitecta municipal informa favorablement l’aprovació del 
projecte esmentat. 

 
FONAMENTS DE DRET: 

 
Primer.- D’acord amb el que estableix l’article 8 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals (ROAS), tenen la 
consideració d’obres locals les que executen els ens locals per a la prestació dels serveis 
de la seva competència, ja es tracti d’obres de nova planta, de reforma, de reparació, de 
conservació o de manteniment. Aquestes obres, segons especifica l’article 9.1 del mateix 
reglament, poden ser d’urbanització o ordinàries. 

 
El  projecte  que  ara  se  sotmet  a  aprovació inicial  s’inscriu dins  el  concepte d’obra 
ordinària de conservació i manteniment, segons la classificació que fa de les obres locals 
l’article 12 ROAS, que abasta el conjunt d’obres d’ampliació, millora, modernització, 
adaptació, adequació o reforç d’un bé immoble ja existent. 

 
D’acord  amb  el  que  estableix  l’article  12.5  ROAS,  les  obres  de  conservació  i 
manteniment són aquelles que tenen per objecte fer front al deteriorament que es 
produeix pel mer transcurs del temps o per l’ús natural del bé. 

 
Segon.- L’article 37 ROAS, preveu el procediment a seguir per a l’aprovació dels 
projectes d’obres locals. Concretament, el sisè apartat d’aquest article estableix que, per 
a les obres de conservació i manteniment, reparacions menors o meres instal·lacions 
complementàries en els edificis dels ens locals, és suficient que l’òrgan competent de la 
corporació aprovi la documentació a què es refereixen els articles 34 i 35. 

 
No  obstant  això,  cal  tenir  en  compte  el  caràcter  d’edifici  protegit  de  què  gaudeix 
l’immoble (BCIL - fitxa B-097 del Catàleg de patrimoni arquitectònic i elements d’interès 
històric i artístic de Canet de Mar). 

 
L’arquitecta municipal, en el seu informe de data 7 de febrer d’enguany, i d’acord amb el 
que disposa l’article 16 de l’esmentat Catàleg, relatiu a les normes de protecció per als 
“Béns Culturals d’Interès Local”, considera que l’aprovació definitiva del Projecte de 
reparació  i  rehabilitació  d’elements  de  coberta  de  l’edifici  Vil·la  Flora  requereix  de 
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l’informe favorable de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, 
per la qual cosa cal sotmetre’l a aprovació inicial i definitiva. 

 
Així mateix, l’article 37.4 ROAS estableix que, de manera simultània al tràmit d’informació 
pública, el projecte s’ha de sotmetre a informe o autorització d’altres administracions, 
quan així ho exigeixi la legislació sectorial, segons el tipus d’obra de què es tracti. 

 
D’acord amb l’apartat 4 del mateix article, en la tramitació dels projectes en la qual hagi 
d’intervenir una altra administració, perquè així ho exigeixi la legislació sectorial, s’han de 
complir els tràmits que aquesta legislació imposi. La no emissió dels informes dins dels 
terminis concedits donarà lloc al seguiment de les actuacions, sempre que no siguin 
determinants per a l’aprovació del projecte. 

 
Tercer.- D’acord amb el que estableixen els articles 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
(TRLMC) i l’apartat 2 de l’esmentat article 37 ROAS, el projecte s’ha de sotmetre a 
informació pública pel termini de trenta dies, com a mínim, durant els quals es pot 
examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. Aquesta informació pública, tot i que ni 
el ROAS ni el TRLMC regulen per quin mitjà s’ha de realitzar, de conformitat amb allò 
que es disposa a l’article 45.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques,  cal  entendre  que  aquesta 
informació es fa mitjançant publicació al BOPB. 

 
L’acord d’aprovació definitiva del projecte s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la 
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes de la 
corporació, tal i com preveu l’article 38.2 ROAS. 

 
El termini per a l’aprovació definitiva del projecte és de sis mesos, a comptar de 
l’aprovació inicial. La manca de resolució dins aquest termini comporta la caducitat del 
procediment i l’arxiu de les actuacions dins els trenta dies següents a l’acabament 
d’aquell. 

 
Quart.- Pel que fa l’òrgan competent, l’article 38 del mateix text legal estableix que 
l’aprovació dels projectes d’obres ordinàries correspon als diferents òrgans dels ens 
locals, segons la distribució de competències prevista a la legislació de règim local. 

 
En aquest sentit, l’article 52.2.o) 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), 
estableix  que  correspon  al  ple,  entre  d’altres  atribucions, l'aprovació dels  projectes 
d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan 
encara no estiguin previstos en els pressupostos. 

 
En el cas present, el pressupost d’execució material puja un total de cent trenta-un mil 
trescents un mil euros amb vint-i-set cèntims (131.301,27 €) despesa que no estava 
inclosa en les previsions inicials del pressupost per a l’exercici. 

 
D’acord amb el que preveu l’article 114.1 TRLMRLC, per a l’adopció de l’acord 
d’aprovació inicial del projecte serà suficient el vot favorable de la majoria simple dels 
membres del ple presents. 

 
CONCLUSIONS: 

 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la proposta 
d’aprovació inicial del “Projecte de reparació i rehabilitació d’elements de coberta de 
l’edifici de Vil·la Flora”. 
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Així mateix, un cop aprovat inicialment el projecte, caldrà remetre’l a la Direcció General 
de Patrimoni del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i sol·licitar-li 
l’emissió d’informe, dins l’àmbit de les seves competències.” 

 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, s’acorda per unanimitat 
dels setze membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal: 

 
Primer.- Aprovar inicialment el “Projecte de reparació i rehabilitació d’elements de 
coberta de l’edifici Vil·la Flora”, redactat per Xavier Guitart Tarrés, arquitecte, amb un 
pressupost d’execució per contracte de 156.248,52 €, més 32.812,19 €, en concepte 
d’IVA. 

 
Segon.- Sotmetre l’esmentat projecte a informació pública pel termini de 30 dies, 
mitjançant publicació al BOPB, durant els quals es podrà examinar i formular-hi les 
al·legacions pertinents. En cas que transcorregut aquest termini no s’hagin presentat 
al·legacions, s’entendrà aprovat definitivament. 

 
La documentació corresponent es podrà consultar a les dependències municipals, al 
Servei d’Urbanisme de l’Àrea de Territori, en horari d’oficina, així com al web municipal 
(www.canetdemar.cat). 

 
Tercer.-  Remetre  el  projecte  a  la  Direcció  General  del  Patrimoni  Cultural  de  la 
Generalitat i sol·licitar-li l’emissió d’informe, dins l’àmbit de les seves competències. 

 
Quart.- Una vegada aprovat definitivament el projecte, de conformitat amb el que 
disposa l’article 38.2 del ROAS, s’haurà de publicar al BOP, al DOGC i al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament. 

 
Cinquè.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics. 

 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, explica que en 
aquest punt aprofitarà per explicar també el punt següent. En els últims anys, l’Àrea 
d’Urbanisme, fins que no tenien un pressupost no es començava a treballar amb 
l’aprovació de qualsevol projecte, cosa que provocava un endarreriment molt important 
en el procediment. Últimament, el que s’ha fet és iniciar tota una sèrie de projectes 
perquè consideren que hi ha una necessitat evident de millora i aprovar-los, encara 
que no hi hagi la partida econòmica adient per tirar-los endavant i s’hagin d’aprovar pel 
Ple. En el cas de Vil·la Flora, es tracta d’un edifici catalogat com a BECIL que pateix 
uns danys estructurals a la teulada que produeixen que s’escoli l’aigua i que s’han de 
reparar. A més a més, també ho volen aprovar ara perquè està relacionat amb la 
sol·licitud de subvencions, ja que si no es té el projecte aprovat i exposat al públic 
durant un mes quan publiquen les subvencions, no es té la possibilitat de demanar-les. 
Per aquest motiu, volen tenir tota una sèrie de projectes aprovats per poder presentar 
les sol·licituds de subvenció quan es publiquin. 

 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal del PDeCAT, explica 
que no entenen per què aquest projecte no va ser pressupostat dins de l’exercici 2019. 
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Es troben a l’inici de l’exercici pressupostari i ara es consideren urgents aquests 
projectes quan fa dos mesos es va aprovar el pressupost del 2019 i no ho eren. 
Segurament, l’edifici de Vil·la Flora tenia les mateixes deficiències al desembre del 
2018 que avui. Entenen que aquesta situació com a falta de rigor del govern municipal 
i  consideren que no és oportú ni ètic presentar uns projectes per un import total de 
722.670 euros que no han estat pressupostats i es pretén aprovar-los sense partida 
pressupostària. 

 
El senyor Llovet comenta que no es deu haver entès la seva explicació o potser és que 
el senyor Gregori ha llegit l’escrit que duia preparat, sense haver escoltat l’explicació 
que ha donat. Ha explicat que aproven aquests projectes ara perquè, un cop estiguin 
aprovats i exposats al públic, si hi ha la possibilitat de rebre una subvenció per aquests 
projectes, s’ha d’aprofitar. És possible que de la subvenció del FEDER, gestionat pel 
Consell Comarcal del Maresme, es rebi un import molt alt per aquesta obra i, per tant, 
no calia posar cap partida al pressupost. En cap moment ha dit que siguin projectes 
obligatòriament urgents, però volen aprovar-los ara perquè quan sigui el moment es 
puguin tirar endavant. 

 
El senyor Gregori explica que ha entès perfectament el que està escrit i les intencions 
del senyor Llovet. 

 
2.3.4. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DEL PAVIMENT I 
MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES DEL CARRER CLAUSELL 

 
Fets: 

 
El paviment de les voreres i de la calçada del carrer Clausell es troba en un estat de 
deteriorament important, degut tant a la seva antiguitat, com a la utilització indeguda 
(per exemple estacionament indegut en les cantonades). 

 
Així mateix, el sistema de clavegueram pateix deficiències significatives, a l’alçada de 
la intersecció entre els carrers Tordera i el mateix Clausell, sobretot en dies de fortes 
precipitacions. 

 
A la vista d’aquest seguit de deficiències detectades, des dels Serveis Tècnics 
municipals s’ha redactat el “Projecte de substitució del paviment i millora de les 
infraestructures del carrer Clausell”. 

 
Vist l’informe jurídic de la TAG d’Urbanisme, de data 6 de febrer de 2019, que consta a 
l’expedient administratiu i que es transcriu a continuació: 

 
“FETS: 

 
El carrer Clausell disposa de voreres en tota la seva longitud, d’uns 80 cm d’amplada i 
d’alçada variable, entre 5 i 16 cm, amb zones amb gual i zones amb sense gual, cosa 
que dificulta la circulació per part dels vianants. Paral·lelament, i degut a successives 
pavimentacions, el nivell a la part central de la calçada supera en alguns casos el nivell 
de la vorera. 
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El paviment de les voreres i de la calçada es troba en un estat força deteriorat, ja sigui 
per la seva antiguitat, per actuacions posteriors o bé per utilització indeguda (per 
exemple estacionament indegut en les cantonades). 

 
Es constata, per freqüents queixes dels veïns, que el sistema de clavegueram es 
col·lapsa a l’alçada de la intersecció entre el clavegueram del carrer Tordera i el del 
carrer Clausell els dies de fortes precipitacions, arribant a aixecar-se la tapa del pou del 
carrer Clausell i provocant entrada de fecals a alguns edificis propers a la cantonada. 

 
Actualment no hi ha xarxa de recollida de pluvials, amb la qual cosa els pluvials dels 
edificis desguassen directament a la calçada, per sota la vorera, i l’escorrentia de tot el 
carrer i carrers que hi aboquen es recull únicament en la reixa interceptora que es troba 
a l’inici del carrer, en la cantonada amb el carrer Mercat. 

 
D’altra banda, la xarxa d’abastament d’aigua potable es troba obsoleta, tant pel que fa 
al material de tub de fibrociment de 60 mm de diàmetre, com pel nombre d’escomeses, 
algunes de les quals no s’utilitzen. 

 
En   l’àmbit   de   la   vialitat,   el   carrer   presenta   nombrosa  senyalització   vertical, 
principalment a les cantonades, que es podria regularitzar o bé unificar. 
A la vista d’aquest seguit de deficiències detectades, des dels Serveis Tècnics 
municipals s’ha redactat el “Projecte de substitució del paviment i millora de les 
infraestructures del carrer Clausell”. 

 
FONAMENTS DE DRET: 

 
Primer.- D’acord amb el que estableix l’article 8 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals (ROAS), tenen 
la consideració d’obres locals les que executen els ens locals per a la prestació dels 
serveis de la seva competència, ja es tracti d’obres de nova planta, de reforma, de 
reparació,  de  conservació  o  de  manteniment.  Aquestes  obres,  segons  especifica 
l’article 9.1 del mateix reglament, poden ser d’urbanització o ordinàries. 

 
El projecte que ara se sotmet a aprovació inicial s’inscriu dins el concepte d’obra 
ordinària de reforma, segons la classificació que fa de les obres locals l’article 12.3 
ROAS, que abasta el conjunt d’obres d’ampliació, millora, modernització, adaptació, 
adequació o reforç d’un bé immoble ja existent. 

 
Segon.- L’article 37 ROAS, preveu el procediment a seguir per a l’aprovació dels 
projectes d’obres ordinàries que consisteix, en síntesi, en un acord d’aprovació inicial, 
l’obertura d’un període d’informació pública, i notificació individual, si s’escau, i 
aprovació definitiva. 

 
D’acord amb el que estableixen els articles 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC) i 
l’apartat 2 de l’esmentat article 37 ROAS, el projecte s’ha de sotmetre a informació 
pública pel termini de trenta dies, com a mínim, durant els quals es pot examinar i 
formular-hi les al·legacions pertinents. Aquesta informació pública, tot i que ni el ROAS 
ni el TRLMC regulen per quin mitjà s’ha de realitzar, de conformitat amb allò que es 
disposa a l’article 45.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, cal entendre que aquesta informació es fa 
mitjançant publicació al BOPB. 
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L’acord d’aprovació definitiva del projecte s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la 
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes de la 
corporació, tal i com preveu l’article 38.1 ROAS. 

 
El termini per a l’aprovació definitiva del projecte és de sis mesos, a comptar de 
l’aprovació inicial. La manca de resolució dins aquest termini comporta la caducitat del 
procediment i l’arxiu de les actuacions dins els trenta dies següents a l’acabament 
d’aquell. 

 
Tercer.- Així mateix, l’article 37.2 ROAS estableix que, de manera simultània al tràmit 
d’informació pública, el projecte s’ha de sotmetre a informe o autorització d’altres 
administracions, quan així ho exigeixi la legislació sectorial, segons el tipus d’obra de 
què es tracti. 

 
D’acord amb l’apartat 4 del mateix article, en la tramitació dels projectes en la qual hagi 
d’intervenir una altra administració, perquè així ho exigeixi la legislació sectorial, s’han 
de complir els tràmits que aquesta legislació imposi. La no emissió dels informes dins 
dels terminis concedits donarà lloc al seguiment de les actuacions, sempre que no 
siguin determinants per a l’aprovació del projecte. 

 
En el cas present, el projecte no requereix d’informe d’altres administracions públiques. 

 
Quart.- Pel que fa l’òrgan competent, l’article 38 del mateix text legal estableix que 
l’aprovació dels projectes d’obres ordinàries correspon als diferents òrgans dels ens 
locals, segons la distribució de competències prevista a la legislació de règim local. 

 
En aquest sentit, l’article 52.2.o) 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), 
estableix que correspon al ple, entre d’altres atribucions, l'aprovació dels projectes 
d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan 
encara no estiguin previstos en els pressupostos. 

 
En el cas present, el pressupost d’execució material puja un total de tres-cents setanta 
mil cinc-cents vuitanta-vuit euros amb vint-i-sis cèntims (370.588,26 €) despesa que no 
estava incloses en les previsions inicials del pressupost per a l’exercici. 

 
D’acord amb el que preveu l’article 114.1 TRLMRLC, per a l’adopció de l’acord 
d’aprovació inicial del projecte serà suficient el vot favorable de la majoria simple dels 
membres del ple presents. 

 
CONCLUSIONS: 

 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la proposta 
d’aprovació inicial del “Projecte de substitució del paviment i millora de les 
infraestructures del carrer Clausell”. 

 
Vist l’expedient administratiu de referència i, de conformitat amb el que disposen els 
articles 37 del ROAS i 52.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, s’acorda per 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, Coia Tenas 
Martínez, M. Àngels Isart Falceto, M. Assumpta Revoltós Vaquer, Toni Romero 
Carbonell, Cristina Soler Vílchez i Marc Jiménez Torres, i quatre vots en contra dels 
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regidors Jesús Marín  i Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas,  Àngel López Solà i 
Esther Agulló Renau: 

 
Primer.- Aprovar inicialment el “Projecte de substitució del paviment i millora de les 
infraestructures del carrer Clausell”, redactat pels Serveis Tècnics municipals, amb un 
pressupost d’execució per contracte de 441.000,03 €, més 92.610,01 € en concepte 
d’IVA. 

 
Segon.- Sotmetre l’esmentat projecte a informació pública pel termini de 30 dies, 
mitjançant publicació al BOPB, durant els quals es podrà examinar i formular-hi les 
al·legacions pertinents. En cas que transcorregut aquest termini no s’hagin presentat 
al·legacions, s’entendrà aprovat definitivament. 

 
La documentació corresponent es podrà consultar a les dependències municipals, al 
Servei d’Urbanisme de l’Àrea de Territori, en horari d’oficina, així com al web municipal 
(www.canetdemar.cat). 

 
Tercer.- Una vegada aprovat definitivament el projecte, de conformitat amb el que 
disposa l’article 38.2 del ROAS, s’haurà de publicar al BOP, al DOGC i al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament. 

 
Quart.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics. 

 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, explica que en 
aquest punt presenten un altre projecte per aprovar, com l’anterior. Serveis Tècnics, 
durant l’últim trimestre del 2018, va comptar amb el suport d’un arquitecte, per la qual 
cosa van poder elaborar alguns projectes, entre ells aquest mateix. Consideren que és 
un dels carrers on s’ha de fer una inversió important. Per això, volen aprovar el 
projecte perquè quan hi hagi la partida econòmica adequada es pugui executar de 
seguida. 

 
2.4. Medi Ambient 

 
2.4.1. APROVACIÓ INICIAL DEL PLA SIMPLE DE GESTIÓ FORESTAL DE LES 
FINQUES PÚBLIQUES DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
Fets: 

 
Vist que l’Ajuntament de Canet de Mar és propietari de diverses finques forestals, 
d’acord amb l’Inventari de Bens Municipals, que sumen un total de 18,89 hectàrees. 

 
Vistes les conclusions de l’informe realitzat l’any 2017 referent als boscos públics de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, que recomanen la redacció un Pla Tècnic de Gestió i 
Millora Forestal de les Finques Forestals de l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
D’acord  amb  l’article  9  de  la  Llei  43/2003,  de  21  de  novembre,  de  forests,  que 
determina que les entitats locals han d’exercir les seves competències, entre les quals 
es troba la gestió de les forests de la seva titularitat, en el marc de la legislació bàsica 
de l’Estat i de la legislació de les comunitats autònomes. 
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D’acord amb l’article 53.1 de la Llei 6/1998, de 30 de març, forestal de Catalunya, 
l’aprofitament  de  les  fustes,  llenyes  i  escorces  en  terrenys  forestals  de  propietat 
pública  ha  d’ésser  regulat  per  l’Administració  forestal  o  per  les  entitats  titulars 
mitjançant Projectes d’Ordenació o de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestals 
aprovats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. 

 
L’ordre  ARP/122/2017,  de  13  de  juny,  per  la  qual  es  regulen  els  instruments 
d’ordenació forestal defineix Pla simple de gestió forestal (PSGF) com a l’instrument 
d’ordenació forestal d’aplicació a les finques forestals de titularitat pública o privada 
iguals o inferiors a 25 hectàrees, regula la seva estructura, contingut, procediment i 
tramitació. 

 
Vist el contingut del Pla Simple de Gestió Forestal de les finques publiques de 
l'Ajuntament de Canet de Mar, presentat en data 29 de gener de 2019 per l’empresa 
Forestal de Catalunya SCCL. 

 
Vist l’informe tècnic emès en data 7 de febrer de 2019 per la tècnica de Medi Ambient 
que s’inclou en l’expedient. 

 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, s’acorda per unanimitat 
dels setze membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal: 

 
Primer.- Aprovar inicialment el Pla Simple de Gestió Forestal de les finques publiques 
de  l'Ajuntament  de  Canet  de  Mar,  presentat  en  data  29  de  gener  de  2019  per 
l’empresa Forestal de Catalunya SCCL. 

 
Segon.- Remetre el document aprovat a la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i 
Gestió del Medi, de la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació definitiva. 

 
Tercer.- Comunicar el present acord a l’Àrea de Medi Ambient. 

 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Agricultura, 
explica que aquest en Pla s’exposa quines són les finques forestals propietat de 
l’Ajuntament, que conformen un 5% de tota la massa del municipi. S’hi han fet unes 
intervencions, unes actuacions previstes a 15 anys vista, que no són obligatòries però 
que sí que són necessàries i, una mica lligant amb la intervenció anterior del senyor 
Llovet, aquest Pla també s’ha elaborat perquè en el moment que es convoquin 
subvencions  per  fer  actuacions  en  aquestes  finques,  ja  estarà  fet  i  la  subvenció 
arribarà més directa, més de pressa i l’actuació es podrà fer més ràpidament. 

 
2.5. Educació 

 
2.5.1. APROVACIÓ ADHESIÓ AL PACTE CONTRA LA SEGREGACIÓ ESCOLAR 

 
Fets: 

 
Atès que s’ha rebut escrit del Síndic de Greuges de Catalunya en relació amb el Pacte 
contra la segregació escolar que està impulsant la Sindicatura amb col·laboració del 
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Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i amb la participació dels 
diferents agents de la comunitat educativa. 

 
Vist que segons es desprèn dels informes monogràfics presentats pel Síndic de 
Greuges l’any 2016 al Parlament de Catalunya sobre segregació escolar en la darrera 
dècada no hi ha hagut avenços significatius en aquesta matèria malgrat el consens 
existent que la segregació escolar afecta negativament el rendiment del sistema 
educatiu i la seva cohesió social a l’hora que vulnera el dret a l’educació en igualtat 
d’oportunitats. 

 
Atès que per promoure polítiques efectives d’equitat en l’admissió de l’alumnat la 
coresponsabilitat    i la implicació dels principals actors que intervenen en la política 
educativa. 

 
Vist que des de gener de 2017, el Síndic de Greuges ha dut a terme un treball, que ha 
comptat amb la participació, entre d’altres, de les entitats municipalistes, per elaborar 
un document que conté l’anàlisi de la necessitat del pacte, la descripció d’àmbits 
d’intervenció,  propostes  d’actuacions  i  mesures  concretes  per  aplicar,  descriu  els 
actors promotors i els actors implicats en cadascuna de les mesures; estableix també 
els mecanisme de seguiment del compliment del pacte i els compromisos que han de 
prendre cadascun dels actors implicats (agents educatius i socials, administracions 
locals, Departament d’Educació i Síndic de Greuges. 

 
Atès que les administracions locals tenen un paper fonamental en la planificació 
educativa i que la seva intervenció és bàsica per combatre la segregació escolar. 

 
Vist l’informe de la tècnica d’Educació emès en data 14 de febrer de 2019. 

 
En virtut de les atribucions que l’article 22.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases de Règim Local atribueix al Ple de la corporació, 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, Coia Tenas 
Martínez, M. Àngels Isart Falceto, M. Assumpta Revoltós Vaquer, Jesús Marín i 
Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel López Solà, Esther Agulló Renau i Marc 
Jiménez Torres, i dos vots en contra dels regidors Toni Romero Carbonell i Cristina 
Soler Vílchez: 

 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Canet de Mar al Pacte contra la 
segregació escolar que està impulsant el Síndic de Greuges amb la col·laboració del 
Departament d’Educació i amb la participació dels diferents agents de la comunitat 
educativa. 

 
Segon.-  Manifestar la voluntat de signar el Pacte contra la segregació escolar durant 
el primer trimestre de l’any 2019. 

 
Tercer.- Assumir que aquesta adhesió comporta els compromís de: 

 
1.  Contribuir, en col·laboració amb el Departament d’Educació, en l’aplicació de 

les mesures contingudes en el Pacte. 
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2.  Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si s’escau, quan abordin 

aspectes relacionats amb l’àmbit competencial de les administracions locals o 
amb el propi municipi. 

 
Quart.- Notificar aquest acord al Síndic de Greuges. 

 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, explica que es 
tracta de l’adhesió a un pacte que s’ha portat a terme entre la Conselleria d’Educació i 
el Síndic de Greuges, per intentar rebaixar la segregació escolar en els centres 
educatius de Catalunya, segregació que provoca un rendiment negatiu en el sistema 
educatiu i una divisió de la població, la qual cosa fa que es creï poca cohesió social. 
Aquestes dues institucions, doncs, demanen als ajuntaments que se sumin a aquest 
pacte. De fet, a Canet fa anys que s’està treballant en aquest aspecte a través de la 
inspecció i ja fa anys que es fa un repartiment que equilibri l’alumnat amb dificultats de 
cohesió social. No eren projectes de la magnitud de Manlleu o Vic, però sí que hi han 
dedicat molts esforços. Amb això vol dir que s’adhereixen a un pacte del qual ja es 
duien a terme diferents accions. 

 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que 
volen posar de manifest que no es poden adherir a aquest pacte, no perquè no 
estiguin d’acord amb molts dels punts que estableix, sinó perquè no s’ha arribat a un 
acord entre tots els actors polítics, en aquest cas la Generalitat i el Síndic de Greuges, 
perquè inclou uns punts que poden portar a discrepàncies, com les escoles 
concertades. Per aquest motiu, no s’hi poden adherir. És evident que estan en contra 
de la segregació, però mentre hi hagi punts en què no s’hagi arribat a un acord, no s’hi 
adheriran. 

 
2.5.2. ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CANET DE MAR AL CONSORCI 
UNIVERSITARI CENTRE ASSOCIAT DE LA UNED DE LA PROVÍNCIA DE 
BARCELONA 

 
Fets: 

 
Atès que el Centre Associat de la UNED de Terrassa va ser creat per acord de la 
Junta de Govern de la UNED el 13 de juliol de 1990. Al setembre del mateix any es va 
signar el conveni en el qual s’establia les bases per a la posada en marxa del Centre 
Associat i per a la creació del patronat que havia de donar-li cobertura. 

 
Vist el creixement que va experimentar el Centre i la tasca d’interès social que duia a 
terme a la ciutat de Terrassa i a la província de Barcelona es va integrar dins la Xarxa 
Bàsica de Centres Associats de la UNED mitjançant conveni entre la UNED i 
l’Ajuntament de Terrassa, en data 19 de desembre de 1994. En aquest conveni 
s’establia les estipulacions per a la creació del Consorci Centre Associat de la UNED 
de Terrassa com a entitat que assumiria el paper de titular del Centre, la determinació 
dels  estatus  pels  quals  havia  de  regir-se  i  les  determinacions  per  a  la  seva 
sostenibilitat i funcionament. 

 
Atès que l’11 de maig de 2012 es van aprovar uns nous estatuts en què el Centre 
Associat de la UNED de Terrassa es defineix com a centre amb model multiseu, 
integrat per les seus de Terrassa, Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Boi de 
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Llobregat i les aules d’extensió universitària de Cornellà de Llobregat, Montmeló i 
Canet de Mar, per la qual cosa la UNED i l’Ajuntament de Terrassa acorden modificar 
el conveni del Consorci Centre Associat a la UNED de Terrassa per incorporar-hi els 
ajuntaments de Sant Boi de Llobregat i Santa Coloma de Gramenet, així com establir 
un nou marc estatutari que s’adeqüés als nous estatuts de la UNED i a l’ampliació del 
consorci. Canvia la denominació Consorci Centre Associat a la UNED de Terrassa per 
la denominació Consorci Universitari Centre Associat a la UNED de la Província de 
Barcelona. 

 
Arran de la promulgació de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local; la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, es va 
aprovar una addenda que modificava parcialment els estatus aprovats l’11 de maig de 
2012. 

 
Finalment la Junta Rectora del Consorci Universitari Centre Associat a la UNED de la 
Província de Barcelona de data 14 de desembre de 2016 aprova els nous estatuts del 
Consorci. 

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, el 8 de maig de 1993 es va subscriure al 
conveni de creació al municipi d’un subcentre de zona dependent del Centre Associat 
de Terrassa a la UNED, que va permetre la implementació a Canet de Mar dels CAD 
(curs  d’accés  a  la  universitat  i  dels  primers  cursos  d’estudis  com  ara  Dret, 
Empresarials i Psicologia). 

 
Atès que en data 30 d’octubre de 2002 es va renovar i actualitzar el primer conveni. Es 
va establir els ensenyaments que es durien a terme a l’Extensió del Centre Associat de 
la UNED de Terrassa a Canet de Mar, curs d’accés a la universitat i titulació de 
Turisme. 

 
Atès que aquest conveni, vigent encara, estableix també l’aportació econòmica i les 
seves condicions, la possibilitat d’organitzar activitats culturals i formatives a més dels 
ensenyaments reglats, entre d’altres pactes. 

 
Atès que anualment s’acorda, aprova i signa una addenda al conveni per adaptar 
l’oferta  formativa  a  les  noves  necessitats  de  la  ciutadania  així  com  l’aportació 
econòmica corresponent. Els canvis més significatius en l’oferta formativa han estat la 
supressió de la formació reglada (curs d’accés a la universitat i graus) i la 
implementació d’aules d’extensió universitària que ofereixen cursos universitaris sobre 
diversos temes d’interès a persones de més de 50 anys, el que s’anomena UNED 
Sènior. 

 
Atès que des de la posada en marxa d’aquest programa, el curs 2008-2009 fins a 
l’actualitat, el nombre d’alumnes inscrits  no ha parat de créixer i es consolida amb èxit 
com una oferta que cobreix la necessitat formativa de la població adulta. 

 
Atès que amb l’entrada en vigor de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic, és necessari establir un nou conveni entre l’Ajuntament de Canet de Mar 
i el Consorci Universitari Centre Associat a la UNED de la Província de Barcelona. 



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

59 
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 

 

 

 
Atès  que,  paral·lelament  es  produeix  la  modificació  dels  estatuts  del  Consorci  i 
s’ofereix la possibilitat que l’Ajuntament de Canet de Mar, així com la resta 
d’ajuntaments que tenen aules d’extensió universitària entrin a formar-ne part per tal 
de vehicular de manera més àgil la relació entre totes dues entitats. 

 
Vist l’informe emès per la tècnica municipal d’Educació, que consta a l’expedient. 

Vist l’informe 1/2019 de Secretaria i Intervenció, que consta a l’expedient. 

Vistos els estatuts que regeixen el Consorci Universitari Centre Associat de la UNED 
de la província de Barcelona, que consten a l’expedient. 

 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, s’acorda per unanimitat 
dels setze membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal: 

 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Canet de Mar al Consorci Universitari 
Centre Associat de la UNED de la província de Barcelona. 

 
Segon.- Aprovar inicialment els estatuts que regeixen el Consorci Universitari Centre 
Associat de la UNED de la província de Barcelona i, en conseqüència, assumir els 
drets i les obligacions corresponents que emanin d’aquests estatuts. 

 
Tercer.- Sotmetre a informació pública els acords anteriors pel termini de 30 dies 
hàbils, mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província, 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes de la Corporació. Si 
durant aquest termini no es formulessin al·legacions els presents acords es podrien 
considerar adoptats amb caràcter definitiu sense necessitat de nou acord plenari. 

 
Quart.- Notificar aquests acords al Consorci Universitari Centre Associat de la UNED 
de la província de Barcelona, a la Direcció General d’Administració Local i a la 
Subdelegació del Govern de l’Estat a Catalunya. 

 
Cinquè.-  Comunicar  aquests  acords  a  la  Intervenció,  la  Tresoreria  i  a  l’Àrea 
d’Educació de l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, explica que 
Canet fa molts anys que va iniciar un camí amb aquest consorci, des del 1990, és un 
dels municipis més antics que treballa amb la UNED. Se signaven convenis amb 
aquest consorci com una aula d’extensió universitària. Això volia dir que cada any 
s’havia de signar un nou conveni, la qual cosa feia que s’endarrerissin molt altres 
aspectes,  com  per  exemple  els  pagaments  als  treballadors  i  Intervenció  tenia 
problemes a l’hora de gestionar algunes parts econòmiques que no estaven molt 
clares en l’estructura global de la UNED. La solució de tot plegat, doncs, és, un cop la 
UNED s’ha consolidat totalment a Canet de Mar, ja que s’ha passat de 100 a 230 
matrícules en aquesta legislatura, fer un pas més i que s’integri al Consorci com una 
seu més, com Terrassa, Barcelona, Santa Coloma i Sant Boi. Fins ara Canet era una 
extensió universitària com Cornellà i Montmeló i a partir d’ara passarà a formar part 
d’aquest consorci. 
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2.6. Recursos Humans i Organització 
 

2.6.1. APROVACIÓ INCREMENT RETRIBUCIONS PERSONAL SEGONS REIAL 
DECRET LLEI 24/2018, DE 21 DE DESEMBRE 

 
Vist que en data 27 de desembre de 2018 es va publicar, en el Butlletí Oficial de 
l’Estat, el Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aprovaven mesures 
urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic. 

 
Vist que l’article 3.dos d’aquest Reial decret llei, en relació a les despeses del personal 
al servei del sector públic, estableix que les retribucions del personal al servei del 
sector públic no podrà experimentar un increment global superior al 2,25 per cent 
respecte a les vigents a 31 de desembre de 2018, en termes d’homogeneïtat per als 
dos període de comparació, tant pel que respecta a efectius de personal com a 
l‘antiguitat del mateix 

 
Vist que en data 17 de gener de 2019, la mesa general de negociació en matèries 
comunes va aprovar per unanimitat incrementar les retribucions del personal de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, en un 2,25 per cent amb efectes de 1 de gener de 
2019. 

 
Vist que en el pressupost municipal 2019 es va consignar al fons de contingència del 
capítol V de despeses, entre d’altres, l’import corresponent a l’increment d’un 2,25 per 
cent del capítol 1 corresponent a tot l'any 2019 i d'un 0,25 per cent del capítol 1, 
corresponent al període juliol-desembre 2019, en previsió d’aquest possible augment 
retributiu. 

 
Vist l’informe emès pel departament de Recursos Humans. 

 
Fer  constar  que,  d’acord  amb  allò  previst  en  les  Bases  57  a  59  de  les  Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos en 
l’article 219.2 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant tècniques de 
mostreig i auditoria. 

 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, s’acorda per unanimitat 
dels setze membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal: 

 
Primer.- Aprovar un increment del 2,25 per cent amb efectes del dia 1 de gener de 
2019 en les retribucions dels empleats públics de l’Ajuntament del Canet de Mar en el 
conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials, conforme l’article 8 i 13 del Real 
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i d’acord amb que s’estableix a l’article 3.Dos del 
Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven mesures urgents en 
matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic. 
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Segon.- Condicionar l’aplicació d’aquest increment retributiu a l’aprovació de la 
modificació de crèdit 6/2019 de crèdits extraordinaris i suplement de crèdits del 
pressupost municipal. 

 
Tercer.- Comunicar aquest acord al personal de l’Ajuntament i a les organitzacions 
sindicals. 

 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Benestar Social, Gent Gran i 
Règim Intern, explica que en un punt anterior, el tinent d’alcalde d’Hisenda ja ha parlat 
d’aquest assumpte. Es tracta de donar compliment als acords a què es va arribar amb 
les organitzacions sindicals en matèria retributiva en el marc del segon acord per a la 
millora de la funció pública i les condicions de treball. En aquesta negociació es va 
acordar l’increment d’un 2,5%, les retribucions del personal de l’Ajuntament de Canet. 

 
2.7. Secretaria 

 
2.7.1. APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I 
COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
Fets: 

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar ha impulsat durant els darrers anys nombrosos 
processos de participació ciutadana, sota els preceptes establerts al Reglament 
municipal de Participació Ciutadana aprovat l’any 2006. Tot i disposar d’aquest marc 
normatiu, l’evolució de les demandes ciutadanes i la necessitat d’avançar cap a un 
aprofundiment democràtic, fan necessari revisar i actualitzar l’actual marc normatiu 
municipal. 

 
Atès que la participació ciutadana és el dret de la ciutadania d’intervenir, de forma 
individual o col·lectiva, en la definició i l’aplicació de les polítiques públiques de 
l’ajuntament a través de processos de consulta, deliberació, decisió, implementació i 
avaluació sobre qualsevol assumpte de la seva competència, a través dels òrgans i els 
mitjans de participació establerts en aquest reglament i en les lleis. 

 
Atès que el concepte està inspirat en els principis generals de l’anomenat govern 
obert, introduït per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, en tant que govern obert és essencialment la 
intervenció dels ciutadans en la presa de decisions públiques, això és participació 
ciutadana, per la qual cosa no cal transposar íntegrament la regulació de l’accés a la 
informació pública que ja preveu amb detall aquesta Llei. 

 
Atès que les corporacions municipals estan facultades per intervenir en l’activitat dels 
ciutadans i les ciutadanes mitjançant l’aprovació d’ordenances i reglaments, tal com 
reconeixen els articles 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, i 236 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. 

 
Atès que el procediment legal d’aprovació de les ordenances i els reglaments 
municipals i de les modificacions que puguin produir-se implica, per imperatiu de 
l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel 
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Decret 179/1995, de 13 de juny, l’adopció d’una resolució per la qual s’iniciï l’expedient 
de formació de l’ordenança o el reglament corresponent i la designació d’una comissió 
d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de la norma o les 
modificacions d’aquesta. 

 
És per això que, en data 7 de febrer d’enguany, l’alcaldessa va resoldre iniciar 
expedient per redactar i aprovar el text per a un Reglament de participació ciutadana i 
col·laboració de Canet de Mar i, a aquest efecte, va disposar constituir una comissió 
d’estudi perquè redactés aquest reglament, integrada pel titular de la Regidoria de 
Participació Ciutadana, el tècnic auxiliar de Participació Ciutadana i la secretària de la 
corporació, la qual estava presidida per l’alcaldessa de la corporació. 

 
Aquesta comissió d’estudi es va reunir en data 13 de febrer de 2019, reunió en la qual 
es va redactar el projecte d’aquest reglament. 

 
Vist el text resultant, redactat per aquesta comissió d’estudi abans esmentada, de 
conformitat amb el que estableixen els articles 20, 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei de bases 
de règim local. 

 
Vist i trobat conforme l’informe favorable de Secretaria. 

 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, s’acorda per unanimitat 
dels setze membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal: 

 
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament de participació ciutadana i col·laboració de 
Canet de Mar, el text íntegre de la qual consta com a annex a aquest acord. 

 
Segon.- Sotmetre l’aprovació d’aquest reglament 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 
web municipal i el tauler d’anuncis d’aquesta corporació, transcorregut el qual sense 
haver-se presentat reclamació ni suggeriment, s’entendrà aprovada definitivament 
sense necessitat de nou acord. El termini d’informació pública començarà a comptar 
des del dia de la publicació en el BOP. 

 
Tercer.- Aprovada definitivament, el reglament es publicarà íntegrament en el BOP i 
entrarà en vigor d’acord amb el que disposa la Disposició final primera d’aquest 
reglament.  Així  mateix,  s’inserirà  l’anunci  en  el  tauler  de  la  corporació,  el  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. 



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

63 
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 

 

 

 
ANNEX 

 
PROJECTE DE NOU REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I 
COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR VERSIÓ DE 15 DE 
FEBRER DE 2019 

 
PREÀMBUL 

 
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació 
Article 2. Concepte i dret a la participació 
Article 3. Principis generals 
Article 4. Transparència, accés a la informació pública i ús de les TIC 

TÍTOL II. INSTRUMENTS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

CAPÍTOL I. PROCESSOS PARTICIPATIUS 
SECCIÓ I. Disposicions generals 
Article 5. Definició 
Article 6. Àmbit subjectiu 

 
SECCIÓ II. Iniciativa i estructura 
Article 7.  Convocatòria del procés participatiu 
Article 8. Estructura 
Article 9. Informació 
Article 10. Aportació de propostes i deliberació 
Article 11. Valoració de les propostes 
Article 12. Avaluació del procés i retiment de comptes 
Article 13. Aplicació supletòria a altres processos participatius 

 
CAPÍTOL II. ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ 
Article 14. Definició 
Article 15. El Consell de la Vila i les comissions sectorials de treball 

CAPÍTOL III. ALTRES MECANISMES GENERALS DE PARTICIPACIÓ 

Secció I. Consultes populars per via de referèndum 
Article 16. Concepte i disposicions generals 
Article 17. Modalitats i procediments 

 
Secció II. Consultes populars no referendàries de caràcter sectorial 
Article 18. Concepte i disposicions generals 
Article 19. Promotors i persones legitimades 
Article 20. Procediment 

 
Secció III. Fòrum cívic 
Article 21. Concepte 

 
Secció IV. Dret de petició 
Article 22 . Concepte i disposicions generals 
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Secció V. Iniciativa popular 
Article 23. Concepte 
Article 24. Procediment 

 
Secció VI. Sessions públiques del Ple municipal 
Article 25. Intervenció ciutadana en les sessions públiques del Ple 
Article 26. Publicació de les actes del Ple en la seu electrònica 

 
TÍTOL III. SISTEMA DE GARANTIES I RETORN Article 
27. La Comissió de Garanties del Reglament Article 28. 
Sistema de defensa dels drets de la ciutadania Article 29. 
Retorn dels instruments de participació 

 
TÍTOL IV.  FOMENT DE LA CULTURA  PARTICIPATIVA  I LA COL·LABORACIÓ 
AMB LA CIUTADANIA 

 
CAPÍTOL I. FOMENT DEL TEIXIT ASSOCIATIU I D’ALTRES FORMES D’ACCIÓ 
COL·LECTIVA 
Article 30. Suport al desenvolupament de la participació ciutadana 
Article 31. Foment del teixit associatiu 
Article 32. El Registre Municipal d’Entitats i Associacions 
Article 33. Altres formes d’acció col·lectiva 
Article 34. Registre Municipal de Participació Ciutadana 

 
CAPÍTOL II. IMPULS INTERN DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
Article 35. Objectius i recursos destinats al foment de la participació ciutadana 
Article 36. Facilitació dels òrgans estables de participació 
Article 37. Impuls de la transversalitat i la participació interna 

 
CAPÍTOL III. COL·LABORACIÓ AMB LA CIUTADANIA 
Article 38. Concepte i tipologia 
Article 39. Els pactes de col·laboració 
Article 40. Participació dels usuaris i usuàries de serveis o equipaments municipals 

 
Article 41. Gestió col·laborativa d’espais, equipaments i activitats municipals 

 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

DISPOSICIONS FINALS 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

PREÀMBUL 
L’Ajuntament  de  Canet  de  Mar  ha  impulsat  durant  els  darrers  anys  nombrosos 
processos  de  participació  ciutadana,  sota  els  preceptes  establerts  al  Reglament 
municipal de Participació Ciutadana aprovat l’any 2006. Tot i disposar d’aquest marc 
normatiu, l’evolució de les demandes ciutadanes i la necessitat d’avançar cap a un 
aprofundiment democràtic, fan necessari revisar i actualitzar l’actual marc normatiu 
municipal. 
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Entenem la participació ciutadana com el dret de la ciutadania d’intervenir, de forma 
individual o col·lectiva, en la definició i l’aplicació de les polítiques públiques de 
l’ajuntament a través de processos de consulta, deliberació, decisió, implementació i 
avaluació sobre qualsevol assumpte de la seva competència, a través dels òrgans i els 
mitjans de participació establerts en aquest reglament i en les lleis. 

 
A partir d’aquesta definició, el reglament s’estructura en quatre títols. El títol I regula 
les disposicions generals. S’hi ha volgut partir de la definició del dret de participació 
ciutadana com a dret nuclear, al voltant del qual gira la regulació de les diferents 
formes  de  participació.  El  concepte  està  inspirat  en  els  principis  generals  de 
l’anomenat govern obert, introduït per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, en tant que govern  obert és 
essencialment la intervenció dels ciutadans en la presa de decisions públiques, això és 
participació ciutadana. 

 
En el precepte dedicat als principis generals s’ha volgut posar especial èmfasi en la 
fase de retiment de comptes del procés o forma de participació corresponent, amb 
l’objectiu que la ciutadania sàpiga el motiu de l’acceptació o el rebuig de les propostes 
debatudes i com n’afectarà el resultat a l’aplicació de la perspectiva política pública. 

 
S’ha entès que no cal, en un reglament de participació, transposar íntegrament la 
regulació de l’accés a la informació pública que ja preveu amb detall l’esmentada Llei 
19/2014. 

 
Finalment, no s’ha volgut deixar de fer referència a l’impuls de l’ús dels mitjans 
electrònics en la tramitació de tota forma de participació, cosa que s’ha de dur a terme 
d’acord amb els mitjans tècnics i personals que disposi l’ajuntament, i que haurà d’anar 
compassada amb el desenvolupament de l’Administració electrònica, de conformitat 
amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. En aquest sentit, es fa especial referència al dret de les 
persones físiques a comunicar-se amb l’ajuntament a través de mitjans electrònics, 
així com fer complir l’obligació que tenen les persones jurídiques i entitats o col·lectius 
sense personalitat jurídica de comunicar-se amb l’Administració electrònicament, en 
els termes establerts en la legislació de procediment administratiu. 

 
Així, doncs, el present reglament és un instrument per tal d’adequar les dinàmiques de 
participació en les noves tendències i demandes pel que fa a la participació ciutadana i 
l’aprofundiment democràtic. 

 
Des  de  l’ajuntament  es  facilitarà,  simplificar-la  al  màxim  possible,  la  Participació 
Ciutadana; tot prioritzant les seves propostes i aportacions. 

 
En el títol II, s’ha volgut recollir, dins d’una gran categoria que anomenem Instruments 
de participació ciutadana, totes les formes de participació (les ja previstes en diferents 
lleis, processos participatius, òrgans estables o temporals, o altres modalitats) que, 
d’una manera o d’altra, van dirigides a conèixer la posició o opinions de la ciutadania 
en relació amb qualsevol aspecte de la vida pública en l’àmbit competencial de 
l’ajuntament. 



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

66 
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 

 

 

 
El capítol I està dedicat als Processos Participatius, contemplant la seva definició, 
àmbit subjectiu, iniciativa i estructura, informació, aportació de propostes i deliberació, 
valoració de les propostes, avaluació del procés i retiment de comptes. 

 
El capítol II està dedicat als Òrgans de Participació, en el qual s’inclou una novetat en 
la matèria com és El Consell de Vila, on s’apunta les condicions mínimes per crear-los, 
subjecte el seu desenvolupament al corresponent reglament que ho regularà. Així 
mateix es contempla la creació de Comissions de Treball ad hoc, de manera que es 
puguin dissoldre una vegada aconseguit l’encàrrec que va motivar-ne la constitució. 

 
El capítol III es dedica a Altes Mecanismes Generals de Participació, en la secció I 
contempla les consultes populars per via de referèndum, un instrument de participació 
directa   per   a   determinar   la   voluntat   del   cos   electoral   sobre   qüestions   de 
transcendència especial amb les garanties pròpies del procediment electoral. A La 
secció II es contempla les Consultes populars no referendàries de caràcter sectorial, 
s’hi transposa la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no 
referendàries i altres formes de participació ciutadana, tenint en compte la Sentència 
del Tribunal Constitucional núm. 31/2015, de 25 de febrer, que va declarar 
inconstitucionals i nuls determinats preceptes, en el sentit que únicament són 
constitucionals les consultes no referendàries sectorials, no les de caràcter general .En 
les consultes no referendàries sectorials es demana l’opinió de qualsevol col·lectiu per 
tal  d’articular  voluntats  particulars  o  col·lectives,  però  no  generals,  això  és  no 
imputables al cos electoral. Així l’adaptació de la Llei 10/2014 a l’àmbit local, comporta 
per  exemple,  determinar  el  nombre  d’integrants  de  la  comissió  promotora  de  la 
consulta d’iniciativa ciutadana o el nombre de signatures mínimes necessàries per a 
convocar-la. 

 
En la secció III es contempla el Fòrum Cívic, com a mecanisme de trobada entre els 
representants municipals i la ciutadania, per tal que aquesta pugui rebre informació i 
debatre propostes en relació amb una determinada actuació, activitat o programa 
d’actuació pública. Sense perjudici de poder realitzar audiències públiques, seguint els 
termes establerts en la Llei 10/2014, de 26 de setembre, així com la legislació de règim 
jurídic i de procediment administratiu comú, i la legislació de règim local. 

 
En la secció IV incorpora el clàssic dret de petició, tot referint-se a la Llei 19/2014 (la 
de transparència). 

 
En  la  secció  V  recull  la  figura  de  la  iniciativa  legislativa  popular  en  la  modalitat 
indirecta, que és la més comuna (la directa ve regulada per la Llei catalana 4/2010, de 
17  de  març,  de  consultes  populars  per  via  de  referèndum).  S’hi  incorporen  els 
percentatges mínims de signatures necessàries per subscriure la iniciativa establerts 
en l’article 70 bis.2 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, així com 
determinades regles de procediment previstes en l’article 70 de la Llei 19/2014 (la de 
transparència), relatives al dret de proposar iniciatives normatives, dins del títol del 
govern obert, respectant sempre el que és de competència municipal. 

 
En la secció VI s’introdueix un altre instrument clàssic, com és la intervenció ciutadana 
en les sessions públiques del Ple municipal, en els termes ja previstos per la legislació 
de règim local i d’acord amb l’establert el en Reglament Orgànic Municipal (ROM). Es 
recull l’obligatorietat de la publicació de les actes del ple en el web institucional, 
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d’acord amb l’article 10.2 de la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús de mitjans electrònics 
al sector públic de Catalunya, sinó que s’hi incorporar tota la legislació i doctrina en 
relació a la protecció de dades de caràcter personal. 

 
El títol III s’ha dedicat expressament a la creació de la Comissió de Garanties del 
reglament, per tal de disposar d’un òrgan responsable de vetllar per l’eficaç 
desplegament de qualsevol dels mitjans de participació indicats en aquest Reglament. 
S’ha volgut remarcar clarament el sistema de defensa dels drets de la ciutadania, per 
tal de poder exigir responsabilitats al no respecte, obstrucció o vulneració de l’exercici 
dels drets de la ciutadania en relació amb la participació, estipulant-se calarament les 
vies pel qual es pot exercir aquest dret de defensa. També inclou el retiment de 
comptes de qualsevol instrument o mecanisme de participació. Posant especial èmfasi 
en la valoració dels efectes que el procés pot tenir en l’actuació municipal  a càrrec 
dels òrgans decisoris municipals mateixos -, i en la difusió pública i sistemàtica dels 
processos i resultats. 

 
Finalment el títol IV es dedica íntegrament al foment de la Cultura Participativa i la 
Col·laboració amb la ciutadania. 

 
El capítol I, regula el suport que l’ajuntament ha de donar al desenvolupament de la 
participació ciutadana al municipi, el qual s’ha de dur a terme de dues maneres, la 
primera fomenta i promou de forma activa el teixit associatiu del municipi. La segona té 
en compte, i reconeix com a interlocutors vàlids, altres formes d’acció col·lectiva que 
tenen una voluntat manifesta d’incidir en les polítiques públiques del municipi. 

 
El capítol II, se centra en l’impuls de la participació ciutadana en l’àmbit intern dels 
ajuntaments mateixos. I tracta tant el rol que han de tenir les persones referents o 
unitats de participació, com la necessitat que els òrgans estables de participació 
comptin amb personal tècnic facilitador. Així mateix, es posa en relleu la necessitat 
d’impulsar la transversalitat i de promoure dinàmiques internes de participació entre els 
diferents àrees municipals. 

 
El capítol III ha volgut insistir amb la voluntat de la Col·laboració amb la ciutadania, 
amb l’objectiu de millorar l’actuació i la prestació de serveis públics del propi 
ajuntament. Es contempla la possibilitat d’impulsar de forma proactiva pactes de 
col·laboració i diàleg amb actors de la societat civil, així com la gestió col·laborativa 
d’espais, equipaments i activitats municipals. 

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació 
1. L’objecte d’aquest reglament és l’establiment del règim jurídic, les modalitats, el 
procediment,  la  realització  i  la  convocatòria  dels  instruments  i  mecanismes  de 
participació ciutadana en l’àmbit competencial de l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
2. Els instruments de participació que preveu aquest reglament s’entenen sense 
perjudici dels procediments de participació i col·laboració ciutadanes, establerts amb 
caràcter general per la legislació de règim jurídic i procediment administratiu i per la 
legislació de règim local, o d’aquells que puguin establir-se per llei, amb caràcter 
específic, en relació amb una determinada actuació o decisió política. 
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3. Les formes, els mitjans i els procediments de participació no poden en cap cas tenir 
cap afectació a les facultats de decisió que corresponen als òrgans representatius. 

 
4. Els òrgans representatius hauran de tenir en compte els processos participatius 
relatius a les matèries de la seva competència. 

 
Article 2. Concepte i dret a la participació 
1. És el dret de la ciutadania d’intervenir, de forma individual o col·lectiva, en la 
definició i l’aplicació de les polítiques públiques de l’Ajuntament a través de processos 
de  consulta,  deliberació,  decisió,  implementació,  col·laboració  i  avaluació  sobre 
qualsevol assumpte de llur competència, a través dels òrgans i mitjans de participació 
establerts en aquest reglament i a les lleis. 

 
2. L’Ajuntament promourà l’accessibilitat universal als processos i mecanismes de 
participació ciutadana, assegurant que totes les persones cridades a participar puguin 
fer efectiu el seu dret a la participació. 

 
Article 3. Principis generals 
1 .Les formes de participació s’han d’adequar als principis de transparència, publicitat, 
claredat, accés a la informació, neutralitat institucional, primacia de l’interès col·lectiu, 
inclusió, protecció de dades de caràcter personal i retiment de comptes. 

 
2. Aquests principis es configuren com obligacions per a l’Ajuntament i com a drets i 
garanties per als subjectes legitimats per participar en el procés de què es tracti. 

 
3  .En tot procés de participació ha de garantir-se les fases d’informació, deliberació, 
valoració de propostes, avaluació i retiment de comptes; tot respectant els principis 
contemplats en el punt primer. 

 
4. En particular, el retiment de comptes ha de consistir a donar a conèixer els criteris 
utilitzats per valorar les aportacions i propostes i els motius pels quals han estat 
acceptades o rebutjades, i acreditar el compliment dels compromisos assumits com a 
conseqüència del procés de participació ciutadana. 

 
Article 4. Transparència,  accés a la informació pública i ús de les TIC 
1. Amb l’objectiu de fer efectiva la participació ciutadana, l’Ajuntament ha de facilitar a 
totes les persones, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona 
jurídica legalment constituïda o altres formes d’acció col·lectiva, l’accés a la informació 
pública en els termes previstos legalment. 

 
2 .L’accés a la informació pública no està condicionat a la concurrència d’un interès 
personal, no queda subjecte a motivació i no requereix la invocació de cap norma. 

 
3. L’Ajuntament impulsarà mecanismes i instruments que permetin la interrelació amb 
la ciutadania, fomentant l’ús de mitjans electrònics i les tecnologies de la informació i la 
comunicació. 

 
4. Particularment, ha d’impulsar l’ús dels mitjans electrònics en la convocatòria, la 
constitució, l’adopció (mitjançant votacions electròniques) i la documentació d’acords 
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dels òrgans col·legiats en què participen la ciutadania, entitats i empreses; i ha de 
promoure  l’ús  de  les  TIC  per  a  facilitar  la  construcció  de  comunitats  virtuals  de 
ciutadans i ciutadanes, entitats o altres formes d’acció col·lectiva i empreses amb 
interessos comuns o connexos i facilitar-ne la canalització cap a l’Ajuntament. 
L’ajuntament facilitarà a la ciutadania, en la mesura del possible, formació, recursos, 
accés a les noves tecnologies i així com a tot el vinculat les TIC. 

 
5. S’ha de garantir el dret de les persones físiques a comunicar-se amb l’Ajuntament a 
través de mitjans electrònics, posant a disposició equipaments o instal·lacions 
municipals  per  donar  assistència,  així  com  fer  complir  l’obligació  que  tenen  les 
persones jurídiques i entitats o col·lectius sense personalitat jurídica de comunicar-se 
amb l’administració. 

 
TÍTOL II. INSTRUMENTS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

CAPÍTOL I. PROCESSOS PARTICIPATIUS 

SECCIÓ I. Disposicions generals 
 

Article 5. Definició 
1. Els processos de participació ciutadana són actuacions institucionalitzades a facilitar 
i promoure la intervenció de la ciutadania en la definició i planificació de les polítiques 
públiques locals. 

 
2. Tenen per objectiu la promoció de la participació activa de la ciutadania en la 
definició d’instruments globals estratègics del mandat, com poden ser els Plans 
Estratègics, el Pla d’Actuació de Mandat o els pressupostos municipals; i també en la 
definició de polítiques públiques de caracter sectorial i territorial. 

 
3.  Tenen  per  finalitat  garantir  el  debat  i  la  deliberació  entre  la  ciutadania  i  les 
institucions públiques per recollir l’opinió de la ciutadania respecte a una actuació 
pública concreta en les fases de proposta, decisió, implementació o avaluació i 
vertebrar la capacitat d’incidència en les polítiques públiques municipals. 

 
Article 6. Àmbit subjectiu 
1 .Hi poden prendre part les persones majors de 16 anys inscrites al padró municipal. 
Tanmateix si la naturalesa o l’objecte ho requereix o ho aconsella, pot reduir-se l’edat 
mínima dels/les participants, motivant-ho a la convocatòria. 

 
2. Els processos poden anar dirigits a tota la població o, per raó del seu objecte o 
àmbit territorial, a un determinat o determinats col·lectius de persones. 

 
3 .La convocatòria dels processos dirigits a col·lectius específics s’ha de determinar de 
forma motivada i amb precisió, procurant-se l’aplicació dels principis d’igualtat i no 
discriminació, tant en la selecció dels col·lectius com dins d’aquests. 

 
4.  Hi  poden  també  participar  les  entitats,  organitzacions  i  persones jurídiques  en 
general amb independència de la seva forma o estatut jurídic, en interès propi o 
d’altres persones, així com les plataformes, xarxes o altres formes d’acció col·lectiva 
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que, tot i no tenir personalitat jurídica, constitueixen de facto una font d’influència 
organitzada. 

 
SECCIÓ II. Iniciativa i estructura 

 
Article 7.  Convocatòria del procés participatiu 
Els convoca l’Ajuntament mitjançant la corresponent convocatòria que formalitza 
l’Alcalde o Alcaldessa, o el Regidor o Regidora en qui delegui. 

 
Article 8. Estructura 
1. Els processos de participació ciutadana han de tenir, com a mínim, les fases 
següents: 

a)  Informació a les persones que poden participar 
b)  Aportació de propostes i deliberació. 
c)  Valoració de les propostes. 
d)  Avaluació i retiment de comptes. 

 
2. En la fase de deliberació, s’ha d’incorporar, si la naturalesa del procés ho permet o 
ho requereix, la participació de persones i entitats, responsables de l’Ajuntament i 
experts independents; aquests, en la mesura del possible, seran proposats pel propi 
ajuntament així com per les parts interessades. 

 
Article 9. Informació 
1. La convocatòria del procés participatiu ha d’incloure tota la informació necessària en 
relació a quin col·lectiu o col·lectius estan convidats a participar; quina és l’actuació 
pública que se sotmet a la consideració ciutadana; i com es durà a terme aquesta 
participació, per tal que es desenvolupi de forma satisfactòria. 

 
2. La convocatòria i la informació han de difondre’s públicament de forma clara i 
fàcilment intel·ligible, i preferentment mitjançant el web institucional i altres mitjans 
propis del municipi. 

 
Article 10. Aportació de propostes i deliberació 
1 .La convocatòria d’aquests processos ha d’establir un termini perquè les persones 
que poden participar realitzin les seves aportacions i propostes, que no pot ser inferior 
en cap cas a trenta dies. 

 
2. Les aportacions i propostes poden ser presentades per qualsevol mitjà vàlid en dret 
i preferentment  per via electrònica, amb l’únic requisit d’identificació de la persona i 
sense perjudici de la verificació per part de l’administració de l’origen del mitjà a través 
del qual es participa. 

 
3. Si la naturalesa del procés participatiu ho permet, l’Ajuntament ha de promoure la 
realització de processos de deliberació pública que incentivin el diàleg i el contrast 
d’arguments. 

 
Article 11. Valoració de les propostes 
1. L’Ajuntament ha de considerar i valorar totes les aportacions i propostes realitzades. 
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2. En la fase de valoració ha de determinar-se com es concreta en l’actuació de 
l’administració, informant argumentadament dels resultats de la valoració de les 
diferents aportacions i propostes rebudes. 

 
3. Poden excloure’s de la fase de valoració les aportacions que no tinguin relació 
directa amb l’objecte del procés. 

 
Article 12. Avaluació del procés i retiment de comptes 
1.  L’avaluació  dels  resultats  del  procés  ha  de  reflectir-se  al  web  i  per  mitjans 
electrònics i també  presencialment,  si s’escau.  L’avaluació  ha d’elaborar-se  en el 
termini màxim de dos mesos a comptar des de llur finalització. 

 
2. L’avaluació ha d’incloure, com a mínim, tota la informació necessària en relació a 
quin col·lectiu o col·lectius han participat; quina és l’actuació pública que s’ha sotmès a 
la consideració ciutadana; com s’ha dut a terme aquesta participació; i quins han estat 
els seus resultats. 

 
Article 13. Aplicació supletòria a altres processos participatius 
1. El procés de participació regulats en aquesta secció i altres que es creïn al seu 
empar, s’entenen sense perjudici dels instruments i mecanismes de participació que 
les lleis puguin establir per determinats sectors o matèries. 

 
2.  Allò  que  s’estableix    en  aquesta  secció  és  d’aplicació  supletòria  a  totes  les 
modalitats participatives regulades en aquest reglament, o a altres que es puguin crear 
o implementar institucionalment o a iniciativa ciutadana. 

CAPÍTOL II. ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ 

Article 14. Definició 
Són  òrgans  consultius  de  participació  complementaris  als  òrgans  principals  de 
l’organització municipal. 

 
Article 15. El Consell de la Vila i les comissions sectorials de treball 
1 .El Consell de la Vila és el màxim òrgan municipal consultiu de participació i 
deliberació ciutadanes i es descentralitza a través de comissions sectorials amb una 
vigència temporal limitada. 

 
2. La presidència recau en l’alcalde o alcaldessa i la vicepresidència s’assigna de 
forma rotatòria en una de les entitats que l’integren segons els termes que s’estableixin 
al seu reglament de funcionament. 

 
3. El Consell de la Vila ha d’estar integrat com a mínim per: 

a)  Representants de les organitzacions i entitats econòmiques, socials, 
professionals i veïnals més representatives segons s’estableixi al seu acord de 
constitució. 

 
b)  L’alcalde o alcaldessa i regidors i regidores delegats de l’alcalde o alcaldessa, 

seguint un criteri de proporcionalitat d’acord amb els resultats obtinguts per les 
llistes a les quals pertanyen a les darreres eleccions municipals, i que en cap 
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cas poden superar en un terç el nombre total de membres del Consell de la 
Vila. 

 
c)  Un tècnic municipal que s’encarrega de garantir el seu funcionament, de la 

facilitació dels debats i de la coordinació del Consell de la Vila amb la resta 
d’espais de participació. 

 
4. La seva creació ha de ser acordada pel Ple municipal, el qual n’ha de determinar la 
seva composició i la regulació del seu funcionament i modificació. El seu acord de 
constitució ha d’incloure, com a mínim, els següents apartats: 

 
a)  Àmbit i objecte d’actuació. 
b)  Mecanismes de deliberació, presa de decisions i dinàmica de funcionament. 
c)  Drets i deures dels membres. 
d)  Tipologia de persones físiques i jurídiques que en poden formar part. 
e)  Mecanismes de modificació. 
f) Forma de dissolució. 

 
5. El Consell de la Vila consta de dos òrgans diferenciats: 

a)  El Ple del Consell: integrat per tots els seus membres. Es reuneix com a mínim 
dues vegades a l’any per debatre sobre l’estat del municipi i per definir el seu 
pla de treball. 

 
b)  Les comissions sectorials de treball: que treballen sobre aspectes sectorials 

concrets. Les comissions de treball es creen per delegació del Ple del Consell 
segons els termes establerts al seu acord de constitució i tenen una durada 
temporal limitada a la vigència de l’encàrrec que hagin rebut. Les comissions 
han de coordinar-se amb la resta d’òrgans estables de participació. A les 
comissions sectorials poden participar ciutadans a títol individual segons els 
termes establerts pel acord de constitució del Consell de la Vila. 

 
6. L’ordre del dia de les sessions de treball del Consell de la Vila estarà obert a la 
ciutadania i entitats que podran proposar temes a incloure, segons s’estableixi al seu 
acord de constitució. 

 
7. Les funcions del Consell de la Vila com a mínim són: 

 
a)  Participar i deliberar sobre les principals qüestions la política municipal. 
b)  Emetre informes, estudis i propostes a iniciativa pròpia o de l’ajuntament sobre 

matèries de competència municipal. 
c)  Crear  i  fomentar  procediments  de  participació, amb  possibilitat  de  generar 

actuacions públiques, i que també serveixin per estimular l’associacionisme. 
d)  Participar en plens municipals i comissions informatives presentant iniciatives, 

suggeriments i propostes. 
e)  Les altres funcions que determini el Ple mitjançant normes orgàniques. 

 
8. Per tal de poder constituir una comissió sectorial de treball aquesta haurà de tenir 
un pla de treball i una persona encarregada de la seva dinamització. 
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Article 15 bis. Els Consells Municipals. 
El Ple Municipal  té la potestat de crear i/o derogar els Consells Municipals ja existents 
que cregui necessari. Aquests Consells Municipals estan regulats pels seus propis 
reglaments específics, que són aprovats per majoria simple dels seus membres. 

 
CAPÍTOL III. ALTRES MECANISMES GENERALS DE PARTICIPACIÓ 

SECCIÓ I. Consultes populars per via de referèndum 

Article 16. Concepte i disposicions generals 
1. S’entén per consulta popular per via de referèndum un instrument de participació 
directa per a determinar la voluntat del cos electoral sobre qüestions polítiques de 
transcendència especial amb les garanties pròpies del procediment electoral. 

 
2. L’objecte de les consultes populars per via de referèndum d’àmbit municipal són  els 
assumptes de la competència pròpia del municipi i de caràcter local que siguin de 
transcendència especial per als interessos dels veïns. Tenen caràcter local els 
assumptes sobre els quals no preval un interès supramunicipal. 

 
3. L’objecte de les consultes populars, en tot cas, exclou els assumptes que afectin les 
finances locals o que vagin en contra de les facultats que la Constitució i l’Estatut 
reconeixen als ens locals. 

 
4. Les consultes populars per via de referèndum d’àmbit municipal són consultives. 
L’alcalde o alcaldessa ha de comparèixer davant el Ple municipal i fixar-ne la posició 
sobre el resultat de la consulta popular en el termini de sis mesos des de la celebració 
de  la consulta. 

 
Article 17. Modalitats i procediments 
1. Hi ha dues modalitats diferents de consultes populars per via de referèndum d’àmbit 
municipal, segons quin sigui l’actor que en té la iniciativa: les consultes d’iniciativa 
institucional i les consultes d’iniciativa popular. 

 
2. A les consultes populars per via de referèndum d’àmbit municipal, tenen el dret 
d’iniciativa institucional l’alcalde o alcaldessa o bé un terç del total dels regidors o 
regidores municipals. 

 
3. A les consultes populars per via de referèndum d’àmbit municipal, el dret d’iniciativa 
popular ha de tenir l’aval, com a mínim, de 1.000 habitants més el 10% dels que 
excedeixen els 5.000. 

 
4. Són persones legitimades per a signar la proposta de consulta popular per via de 
referèndum d’àmbit municipal, aquelles que, a més d’estar empadronades al municipi 
corresponent, compleixen un dels requisits següents: 

 
a)  Tenir la ciutadania dels estats membres de la Unió Europea o d’altres estats 

que tinguin reconegut per tractat o llei el dret de sufragi actiu i passiu en les 
eleccions municipals. 

b)  Residir legalment  a  l’Estat espanyol,  d’acord amb la normativa en matèria 
d’estrangeria. 
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c)  Tenir residència establerta a Canet de Mar o comptar amb l’aval de veïns del 

municipi que avalin la seva participació en tant que persona interessada. 
 

5. En la modalitat d’iniciativa popular, una comissió promotora formada per veïns del 
municipi exerceix la representació de les persones signants, presenta la sol·licitud 
d’admissió a tràmit adreçada a l’alcalde o alcaldessa i, si és admesa, s’encarregarà de 
la recollida de signatures de suport en un termini de tres mesos. 

 
6. En totes dues modalitats, el secretari o secretària municipal ha de verificar el 
compliment dels requisits establerts legalment a la iniciativa de la consulta i, en cas 
que es compleixin, remet la proposta al Ple de l’ajuntament perquè es debati i es voti. 
Per a ser aprovada cal una majoria absoluta del total de regidors o regidores. 

 
7. Si el Ple aprova la consulta popular per via de referèndum, l’alcalde o alcaldessa ha 
de remetre tota la documentació al departament de la Generalitat de Catalunya 
competent en matèria d’Administració local, perquè el Govern de la Generalitat, en un 
termini de trenta dies, demani l’autorització per a la convocatòria de la consulta al 
Govern de l’Estat. 

 
8. L’alcalde o alcaldessa ha de convocar la consulta popular per via de referèndum en 
un termini de trenta dies des de la notificació de l’autorització del Govern de l’Estat. 

 
9.  Són  persones  legitimades  per  a  votar  en  una  consulta  popular  per  via  de 
referèndum d’àmbit municipal totes les persones que poden votar a les eleccions 
municipals de l’ajuntament corresponent. 

 
SECCIÓ II. Consultes populars no referendàries de caràcter sectorial 

 
Article 18. Concepte i disposicions generals 
1. Les consultes populars no referendàries de caràcter sectorial s’adrecen, per raó de 
l’objecte específic a un col·lectiu de persones perquè manifestin l’opinió sobre una 
actuació determinada, decisió o política pública, mitjançant votació. 

 
2. El resultat no té caràcter vinculant. Tanmateix, l’ajuntament convocant ha de 
pronunciar-se sobre  la  incidència  en  l’actuació pública  sotmesa a consulta, en el 
termini de dos mesos a partir de la celebració. 

 
Article 19. Promotors i persones legitimades 
1. Poden promoure’s per iniciativa institucional o per iniciativa ciutadana. S’entén per 
iniciativa institucional la consulta promoguda pel Ple mitjançant un acord adoptat per 
majoria simple, a proposta de dues cinquenes parts dels membres electes. 

 
2. Amb caràcter general, poden participar-hi les persones majors de setze anys. 

 
3. El decret de convocatòria ha de delimitar, amb ple respecte a les exigències 
derivades del principi d’igualtat i no discriminació, les persones que hi poden participar 
en funció de l’àmbit territorial i dels interessos afectats directament per l’objecte de la 
pregunta, atenent a criteris que permetin identificar clarament i objectivament el 
col·lectiu o col·lectius a qui es dirigeix la convocatòria. 
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Article 20. Procediment 
1. En el cas de consultes d’iniciativa institucional, el procediment s’ha d’ajustar a les 
regles contingudes en el capítol II del títol II de la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de 
consultes populars no referendàries i altres formes de participació ciutadana, amb les 
especialitats següents: 

a)  La consulta s’ha de convocar mitjançant decret de l’alcalde o alcaldessa, en el 
termini de noranta dies a comptar des de l’aprovació plenària si és d’iniciativa 
institucional, o des de la validació de signatures pels òrgans competents si ha 
estat promoguda per iniciativa ciutadana. 

b)  El decret de convocatòria ha de determinar el col·lectiu o col·lectius que poden 
participar en la consulta, respectant sempre el principi d’igualtat i no 
discriminació; així com les modalitats de votació, que pot ser exclusivament 
l’electrònica. 

 
2. En el supòsit de consultes promogudes a iniciativa ciutadana, el procediment s’ha 
d’ajustar a les regles  contingudes en el capítol III del títol II  de l’esmentada Llei 
10/2014, de 26 de setembre, amb les especialitats següents: 

 
a)  La comissió promotora de la iniciativa pot estar formada per una o més entitats 

amb personalitat jurídica pròpia sense ànim de lucre o per un mínim de tres 
persones físiques que compleixin els requisits establerts per a poder participar 
en les consultes. 

b)  Per  a  sol·licitar  una  consulta  d’aquest  tipus  són  necessàries  un  10%  de 
signatures  de  les  persones  cridades  a  participar,  amb  un  mínim  de  150 
signatures. 

c)  El termini de recollida de signatures és de seixanta dies. Els terminis computen 
a partir de la data de notificació de l’admissió a tràmit. 

d)  No pot promoure’s ni celebrar-se cap consulta d’iniciativa ciutadana en els sis 
mesos anteriors a les eleccions locals ni en el període comprès entre les 
eleccions i la constitució de l’entitat local. 

 
SECCIÓ III. Fòrum cívic 

 
Article 21. Concepte 
1. És la trobada  entre els representants municipals i la ciutadania per tal que aquesta 
pugui rebre informació i debatre propostes en relació amb una determinada actuació, 
activitat o programa d’actuació pública. 

 
2 .Pot ser general o anar dirigit a col·lectius específics en funció de la temàtica a 
tractar 

 
3. El Fòrum serà convocat per l’alcalde o alcaldessa per qualsevol mitjà que 
l’ajuntament acordi, de manera motivada i en un termini no inferior a 15 dies naturals 
fins a la seva realització, tret que per raons justificades es pugui reduir fins a un mínim 
de 7 dies naturals. 

 
4. L’Ajuntament restarà obligat en el moment de la formalització de   la seva 
convocatòria, a posar a disposició de les persones convocades i pels mitjans adients, 
la informació necessària perquè puguin tenir un coneixement previ del tema a tractar. 
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5. La convocatòria del Fòrum cívic es realitzarà sense perjudici de poder realitzar 
audiències públiques, seguint els termes establers a la legislació de referència. 

 
SECCIÓ IV. Dret de petició 

 
Article 22 . Concepte i disposicions generals 
1. La ciutadania té dret  a realitzar peticions o sol·licituds al govern municipal en 
matèries de la seva competència, sense més limitacions que les establertes a les lleis. 

 
Pot estar fonamentada bé en la defensa d’un interès general, o bé en la protecció 
d’interessos legítims, privats o individuals. 

 
No es podrà utilitzar per demanar una actuació per la qual hi hagi un altre procediment 
o mecanisme específic que permeti a la ciutadania demanar-la o instar-la. 

 
2. El procediment per tramitar la petició s’ajustarà a les regles següents: 

a) Es  formularà,  per  qualsevol  mitjà  vàlid  en  Dret  que  permeti  deixar 
constància fefaent de la identitat del peticionari i l’objecte de la petició. 

b) L’Ajuntament acusarà rebut de la petició en el termini de 10 dies hàbils i 
l’admetrà a tràmit, llevat que concorri alguna de les causes següents: 
1.  Insuficiència de l’acreditació del peticionari o peticionaris, cas en què es 

donarà un termini de 15 dies hàbils per esmenar-la, transcorregut el 
qual sense que no s’hagi fet res tindrà per desistit. 

2.  L’objecte de petició no sigui competència de l’Ajuntament. 
3.  La petició té un tràmit administratiu específic. 
En els supòsits dels numerals 1. i 2., es dictarà resolució d’inadmissió 
motivada en el termini de 30 dies hàbils, comptadors des de la data de 
presentació. 

c) L’Ajuntament donarà resposta al peticionari en el termini màxim de dos 
mesos, informant, si escau, de les mesures que s’hi han pres o de les 
actuacions previstes per adoptar-les. 

 
3. L’Ajuntament ha de publicar de forma anonimitzada les propostes i suggeriments 
rebuts, així com les iniciatives ciutadanes l’aplicació de les quals comporti una millora 
substancial dels serveis públics, garantint-ne la màxima difusió per arribar a la 
ciutadania i entitats així com les respostes i en el seu cas les mesures adoptades. 

 
SECCIÓ V. Iniciativa popular 

 
Article 23. Concepte 
1. La ciutadania que gaudeix del dret de sufragi actiu a les eleccions municipals podrà 
exercir la iniciativa popular, presentant propostes d’acords o actuacions o projectes de 
reglaments o disposicions de caràcter general en matèries de competència municipal. 

 
2.  Les  propostes  han  de  referir-se  íntegrament  a  competències  de  l’Ajuntament, 
seguint els preceptes de la llei reguladora de la iniciativa legislativa popular 

 
Article 24. Procediment 
1. Les iniciatives han d’anar subscrites, com a mínim, per un 15% de la ciutadania que 
gaudeix del dret de sufragi actiu a les eleccions municipals. 
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2.  L’òrgan  competent  per  iniciar  el  procediment  administratiu,  tenint  en  compte 
l’informe preceptiu del Secretari/ària i/o Interventor/a, ha de valorar la proposta pel que 
fa a la necessitat de la norma, els costos que comportaria, l’oportunitat de la regulació 
per a l’interès públic i els efectes que produiria sobre el sector i els interessos afectats. 

 
3. Les iniciatives seran debatudes pel Ple municipal i resoltes per l’òrgan competent. Si 
en el termini de tres mesos no s’adopta i notifica la resolució, la proposta ha 
d’entendre’s estimada per silenci administratiu. 

 
4 .La resolució adoptada per l’òrgan competent per raó de la matèria, ha d’exposar els 
motius pels quals la proposta és acceptada o rebutjada, tant per raó de  matèria o per 
incompliment dels requisits legals, i ha de ser comunicada als proposants. 

 
5. La resolució sobre la proposta només pot ser objecte de recurs fonamentat en la 
vulneració dels elements reglats aplicables a l’exercici del dret, però no en allò que fa 
referència a l’oportunitat de la decisió d’iniciar o no la tramitació de la iniciativa. 

 
SECCIÓ VI. Sessions públiques del Ple municipal 

 
Article 25. Intervenció ciutadana en les sessions públiques del Ple 
Les intervencions de la ciutadania, sigui de manera individual o de manera col·lectiva ( 
en representació d’entitats, associacions, col·lectius, agrupacions, entre d’altres.) es 
regulen per el que s’ha l’establert en el Reglament Orgànic Municipal (ROM). 

 
Article 26. Publicació de les actes del Ple en la seu electrònica 
1. L’ajuntament ha de publicar en la seu electrònica les actes de les sessions del Ple. 
En la publicació, han de tenir-se en compte els principis i les garanties establertes per 
la normativa de protecció de dades i la de protecció del dret a l’honor i a la intimitat. 

 
2. A aquests efectes, se seguiran les regles següents: 

a) Poden incloure’s dades personals sense el consentiment de la persona 
interessada si es tracta de dades referents a actes debatuts en el ple de la 
corporació o a disposicions objecte de publicació en el corresponent butlletí 
oficial. 

b) En la resta de supòsits, sense perjudici del que disposin altres lleis, la 
publicació únicament és possible si hi ha el consentiment de la persona 
interessada o les dades no poden, en cap cas, vincular-se amb la persona 
interessada. 
No obstant això, es pot publicar l’acta plenària corresponent duent a terme 
l’anonimització o dissociació prèvia de les dades personals, de forma que la 
informació continguda no es pugui associar a una persona identificada o 
identificable. 

c) En qualsevol cas, el principi de qualitat exigeix que el tractament de dades 
personals sigui adequat, pertinent i no excessiu en relació amb la finalitat 
perseguida. 
S’ha  de  cancel·lar  la  informació  quan  hagi  deixat  de  ser  necessària  o 
pertinent per  a aquella finalitat. 
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TÍTOL III. SISTEMA DE GARANTIES I RETORN 

 
Article 27. La Comissió de Garanties del Reglament 
1. Es crea la Comissió de Garanties del Reglament com a òrgan responsable de vetllar 
per l'eficaç desplegament de qualsevol dels mitjans de participació indicats en aquest 
Reglament. 

 
2. Estarà formada per un/a representant de cada grup municipal, 3 ciutadans/enes 
designats per l'alcalde o alcaldesa a proposta del Ple del Consell de la Vila, i personal 
tècnic de l’Ajuntament que actuarà com a suport de la comissió amb veu i sense vot, i 
que aixecarà acta de la sessió. La presidència de la Comissió serà designada per 
l’alcalde/sa, en el cas de que no en formi part. 

 
3.   Ha   de   conèixer   les   reclamacions   presentades   sobre   qualsevol   actuació 
administrativa que vulneri els drets o els procediments establerts en aquest reglament. 

 
4. El procediment d'actuació s'ha d'iniciar a petició de la persona interessada, a qui la 
Comissió haurà d'escoltar primerament, per després cridar a compareixença a les 
persones relacionades amb els fets presentats. També pot accedir a la documentació 
administrativa relacionada amb el tema. Ha d'emetre el seu judici de valor fonamentat, 
recomanant l'adopció de l'acte administratiu escaient per l’òrgan competent, el qual 
haurà de formalitzar-se en un termini màxim de 10 dies. En el cas que l'Ajuntament no 
accepti la recomanació proposada, la persona interessada podrà presentar el recurs 
corresponent. 

 
Article 28. Sistema de defensa dels drets de la ciutadania 
1. L’Ajuntament exigirà responsabilitats al personal i a les autoritats municipals que no 
respectin, obstrueixin o en vulnerin l’exercici dels drets de la ciutadania en relació amb 
la participació. 

 
2. Les vies a disposició de la ciutadania per a la defensa i protecció de l’exercici dels 
drets de participació, sense perjudici dels recursos administratius o jurisdiccionals 
pertinents, són: 

a) El Sistema de Queixes i Suggeriments municipal. 
b) La possibilitat de reunir-se amb els responsables tècnics i polítics respecte 

temes de la seva competència. 
c) La Sindicatura de Greuges, quan escaigui. 
d) La Comissió de Garanties del Reglament. 

 
Article 29. Retorn dels instruments de participació 
1.  Els  òrgans  de  govern  municipals  que  corresponguin,  en  funció  de  la  matèria 
sotmesa, hauran de ser informats de les conclusions dels processos participatius i dels 
resultats de la tasca realitzada pels òrgans de participació vinculats al seu àmbit 
d’actuació. 

 
2. Tot i que el resultat dels processos participatius i de la tasca òrgans de participació 
no siguin vinculants, els i les responsables del govern municipal hauran de valorar els 
efectes que ha tingut en l’actuació municipal, informant públicament a la web i/o pels 
mitjans oficials, com a mínim sobre: 
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a) Els criteris utilitzats per valorar les aportacions i propostes i els motius pels 

quals han estat acceptades o rebutjades. 
b) Els compromisos assumits com a conseqüència del procés. 

 
TÍTOL IV.  FOMENT DE LA CULTURA  PARTICIPATIVA  I LA COL·LABORACIÓ 
AMB LA CIUTADANIA 

 
CAPÍTOL I. FOMENT DEL TEIXIT ASSOCIATIU I D’ALTRES FORMES D’ACCIÓ 
COL·LECTIVA 

 
Article 30. Suport al desenvolupament de la participació ciutadana 
1. L’Ajuntament a través de les seves àrees proporcionarà a les entitats del municipi el 
suport per al desenvolupament autònom de les seves activitats. 

 
2.   De  forma   periòdica,   l’Ajuntament  durà  a   terme  campanyes   i  accions   de 
sensibilització sobre cultura participativa i democràtica, especialment destinades a la 
població infantil i juvenils, o col·lectius amb necessitats específiques: persones 
migrades, gent gran, entre d’altres. 

 
3. L’Ajuntament facilitarà, segons la seva disponibilitat, l’accés a equipaments de 
proximitat per tal que les entitats i col·lectius no constituïts jurídicament en entitats 
puguin realitzar les seves activitats. 

 
Article 31. Foment del teixit associatiu 
1 .L’Ajuntament promourà activament la xarxa associativa del municipi mitjançant el 
desenvolupament de programes específics de suport. 

 
2. Les entitats formalment constituïdes han d’estar inscrites en el Registre Municipal 
d’Entitats i Associacions o, si escau, en el registre específic que el municipi creï a 
l’efecte. És necessari haver fet la inscripció per a poder accedir a suport econòmic i 
ajuts municipals. 

 
3. A l’hora d’assignar els ajuts a les entitats o altres col·lectius s’ha de tenir en compte 
l’impacte en l’àmbit comunitari de les seves activitats i el nivell d’implantació efectiva 
en el territori. 

 
4. Les entitats i associacions a què es fa referència en aquest precepte, han de ser 
Informades d’aquelles qüestions municipals que siguin del seu interès. També poden 
presentar informes i posicionaments específics als quals l’ajuntament ha de donar 
resposta. 

 
5. Dins de la dinàmica d’interacció amb l’entorn, l’ajuntament ha d’escoltar i donar 
resposta formal als processos participatius organitzats per les entitats del municipi. 

 
Article 32. El Registre Municipal d’Entitats i Associacions 
1.  El  Registre  d’Entitats  i  Associacions  Ciutadanes  és  obert  a  totes  aquelles 
associacions sense ànim de lucre que tinguin per objecte la defensa, el foment o la 
millora dels  interessos generals o sectorials dels ciutadans i ciutadanes de Canet de 
Mar. També formaran part d’aquest Registre les entitats d’àmbit supramunicipal que 
tinguin domicili o bé delegació al municipi. 
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Aquest Registre dependrà del Regidor o Regidora que tingui delegades les funcions de 
Participació Ciutadana i en el seu defecte de l’àrea de secretaria. 

 
2. Les inscripcions en aquest Registre, es faran a petició de les entitats ciutadanes 
interessades, que hauran d’aportar la documentació següent: 
• Estatuts que regeixen l’entitat. 
• Núm. d’inscripció en el Registre General d’Associacions o similar. 
• Nom i adreça de les persones que ocupen càrrecs directius en la mateixa 
• Seu social, adreça electrònica i telèfon de contacte 
• Pressupost anual. 
• Certificació del número de socis de l’Entitat. 
• NIF. 

 
3. Una vegada formulada la sol·licitud i comprovats tots els requisits i documentació, 
es procedirà de forma immediata a la seva inscripció, i en tot cas, en un termini màxim 
d’1 mes. 

 
4. En cas que una vegada realitzada la sol·licitud, faltés alguna documentació o bé fos 
necessari complimentar-la, es notificarà a l’interessat perquè en el termini de 15 dies 
aporti o resolgui la documentació requerida. Si no es procedeix a la esmena, el tràmit 
es donarà per desistit. 

 
5. L’Ajuntament donarà de baixa d’ofici aquelles entitats inscrites al Registre Municipal 
d’Entitats i Associacions que durant un període de dos anys hagin estat inactives, 
prèvia comunicació per tal que puguin formular les al·legacions que estimin oportunes. 

 
6. L’Ajuntament mantindrà publicat al Portal d’Internet de l’Ajuntament un Directori 
d’entitats  del  municipi  amb  tota  la  informació  que  consta  al  Registre  Municipal 
d’Entitats i Associacions. 

 
Article 33. Altres formes d’acció col·lectiva 
1.  L’Ajuntament  ha  de  tenir  en  compte  l’activitat  dels  col·lectius  no  constituïts 
jurídicament  com  entitats,  però  tenen  una  voluntat  manifesta  d’incidència  en  les 
polítiques públiques del municipi amb interès general. 

 
2. Els col·lectius esmentats poden participar en els processos participatius impulsats 
per l’Ajuntament i formar part dels Consells i de les seves comissions. Així mateix, han 
de ser informats d’aquelles qüestions municipals que siguin del seu interès. Poden, a 
més, presentar informes i posicionaments específics als quals l’Ajuntament haurà de 
donar resposta. 

 
Article 34. Registre Municipal de Participació Ciutadana 
1. L’Ajuntament mantindrà actualitzat un Registre Municipal de Participació Ciutadana 
que reculli totes aquelles persones o col·lectius no constituïts en entitat o associació 
que,  voluntàriament,  manifesten  el  seu  interès  per  participar  o  col·laborar  en  la 
definició i execució de les polítiques municipals. 
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2. En el cas dels col·lectius no constituïts en entitat cal que adjuntin un document on 
consti la voluntat d'almenys 3 persones membres i on es declarin els objectius bàsics, 
els àmbits d'actuació i la manera de contactar-hi. 

 
3. La gestió i administració del Registre correspon al servei de Participació Ciutadana i 
en el seu defecte de l’àrea de secretaria. 

 
CAPÍTOL II. IMPULS INTERN DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 
Article 35. Objectius i recursos destinats al foment de la participació ciutadana 
L’Ajuntament, amb l’objectiu d’afavorir i fomentar la cultura participativa, comptarà amb 
els recursos humans i tècnics necessaris que organitzarà com millor convingui per 
garantir l’aplicació del present Reglament. 

 
Article 36. Facilitació dels òrgans estables de participació 
Tots els òrgans estables de participació hauran de comptar amb una persona de 
referència a l’organigrama municipal que s’encarregui de coordinar la seva activitat i 
realitzar les funcions de facilitació dels debats. 

 
Article 37. Impuls de la transversalitat i la participació interna 
1. En el cas d’aquells processos de participació que facin referència a projectes que 
impliquin  a  més  d’un  àmbit  de  responsabilitat  interna  de  l’Ajuntament,  es  podrà 
assignar a un de sol d’ells la gestió dels mateixos o crear un equip de treball ad hoc 
encarregats de gestionar-los. 

 
2.   L’Ajuntament   promourà   activament   dinàmiques   internes   de   participació   en 
l’elaboració dels documents estratègics municipals. 

CAPÍTOL III. COL·LABORACIÓ AMB LA CIUTADANIA 

Article 38. Concepte i tipologia 
L’Ajuntament, fomentarà la col·laboració i la cooperació amb la ciutadania i entitats de 
la ciutat per aconseguir millorar la seva actuació i la prestació dels serveis públics. 
Aquesta col·laboració podrà abastar: la coproducció de serveis públics i la gestió 
col·laborativa d’espais i equipaments municipals. 

 
Article 39. Els pactes de col·laboració 
1. L’Ajuntament impulsarà de forma proactiva pactes de col·laboració i diàleg amb 
actors  de  la  societat  civil  (persones,  entitats,  altres  formes  d’acció  col·lectiva) 
mitjançant  els  quals  se  subscriuran  uns  principis  compartits  i  una  dinàmica  de 
cooperació per a l’impuls d’una actuació municipal. 

 
2. Els pactes especificaran la seva dinàmica de funcionament i estaran regits per una 
comissió integrada per totes les entitats i els agents que el signen. Aquesta comissió 
elaborarà els compromisos del pacte, fixarà els mecanismes de co disseny i/o 
coproducció del servei públic i establirà els indicadors per avaluar el seu seguiment. 
Els indicadors faran referència a l’assoliment dels compromisos, els mecanismes 
concrets emprats i als recursos destinats. 



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

82 
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 

 

 

 
Article 40. Participació dels usuaris i usuàries de serveis o equipaments 
municipals 
1. A proposta de les persones responsables dels serveis i equipaments municipals es 
podran crear òrgans ad hoc de participació d’usuaris i usuàries, amb l’objectiu de fer- 
ne el seu seguiment o participar en la definició de la seva programació d’actuacions. 

 
2. Aquests òrgans de participació tindran com a objecte proposar millores en el 
funcionament dels serveis o equipaments i deliberar sobre les seves prioritats. 

 
Article 41. Gestió col·laborativa d’espais, equipaments i activitats municipals 
1.  L’Ajuntament podrà facilitar i/ promoure la concertació amb el teixit associatiu per a 
la  gestió  dels  programes  sectorials  o  equipaments  sempre  que  sigui  adient, 
incorporant la possibilitat d’incloure la cogestió o gestió cívica mitjançant l’establiment 
de convenis, sense perjudici de la qualitat del servei. 

 
2. Aquesta tipologia de gestió tindrà caràcter no lucratiu i es concretarà mitjançant 
processos presidits pels principis de publicitat i concurrència, molt especialment, quan 
hi hagi diverses entitats o associacions amb característiques idèntiques o similars. 

. 
3. Sempre que es produeixi la gestió col·laborativa, els beneficis que es puguin produir 
hauran d’anar destinats íntegrament al servei o l’equipament que es gestioni. 

 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

 
Els espais estables de participació seguiran la seva dinàmica de funcionament actual 
fins a la finalització del mandat 2015-2019. 

 
DISPOSICIONS FINALS 

 
Primera. 
El present Reglament, iniciarà la seva vigència el dia següent a la publicació del seu 
text integra al BOPB. La publicació s’efectuarà un cop hagi tingut lloc l’aprovació 
definitiva i el posterior termini de quinze dies hàbils, previst a l’article 65.2 de la Llei 
7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

 
Segona. 
La  modificació  o  derogació  d’aquest  Reglament  exigirà,  per  a  la  seva  validesa, 
observar el mateix procediment exigible legalment per a la seva aprovació. 

 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

 
A  l’entrada  en vigor  d’aquest  Reglament,  quedarà  sense efecte  el Reglament  de 
Participació Ciutadana aprovat l’any 2006. 

 
La senyora Raquel Serra Lerga, tinent d’alcalde de Participació Ciutadana, Igualtat i 
Noves Tecnologies, explica que en els darrers anys a Canet de Mar s’han impulsat 
nombrosos processos de participació ciutadana, sota els preceptes establerts pel 
Reglament municipal de participació ciutadana, aprovat l’any 2006. Tot i disposar 
d’aquest  marc  normatiu,  l’evolució  de  les  demandes  ciutadanes  i  la  necessitat 
d’avançar en l’aprofundiment democràtic, feia necessari revisar i actualitzar aquest 
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marc normatiu. Des de la nova Àrea de Participació Ciutadana, es volia donar suport, a 
més a més, a la resta de les àrees i generar protocols perquè tothom s’assegurés de 
fer els mateixos processos de qualitat i per incentivar la participació transversal. Per 
aquest motiu, l’equip de govern va prendre la decisió d’elaborar un nou reglament de 
participació ciutadana que sorgís sota el paraigües de la nova Àrea de Participació 
Ciutadana i amb la vocació de perllongar-lo al llarg dels propers anys. Per fer-ho, amb 
la col·laboració de la Diputació de Barcelona, es va revisar un procés participatiu per a 
la definició col·lectiva del nou reglament de participació. Aquest procés participatiu va 
servir per recollir opinions i propostes per millorar la participació ciutadana. Aquests 
tallers provenien de personal tècnic, d’entitats del municipi i de la ciutadania a títol 
individual.  En  concret,  les  actuacions  que  es  van  fer  per  recollir  les  opinions  i 
propostes van ser formació a tècnics, presentació de tots els treballs a l’equip de 
govern, consulta online a la ciutadania per poder recollir informació significativa, amb 
la participació de 188 persones, un diàleg col·lectiu on es va generar un debat entre 
diferents agents socials i també amb personal tècnic. El resultat de tots aquests 
processos participatius van ser sintetitzats per part de la Diputació de Barcelona en un 
informe final de recomanacions. Aquest informe, juntament amb el reglament tipus de 
participació ciutadana de la mateixa Diputació han estat el elements bàsics que s’han 
tingut en compte per elaborar aquest reglament, que persegueix uns objectius clars, 
avançar en l’impuls de la participació ciutadana en aquest municipi, establir una 
dinàmica per a la realització de processos participatius, dotar de major contingut els 
espais  establerts  de  participació  a  través  del  consell  de  la  vila  i  les  comissions 
sectorials de treball, reconèixer i promoure l’activitat i el teixit associatiu que tenim a 
Canet i, en definitiva, visibilitzar, incentivar i promoure la participació ciutadana 
individual i col·lectiva i establir mecanismes de col·laboració amb la ciutadania amb 
implementació de polítiques i serveis públics municipals. Així, el present reglament és 
un instrument per adequar les dinàmiques de participació a les noves tendències i 
demandes que fa la participació ciutadana i l’aprofundiment democràtic. A banda del 
procés participatiu per a l’elaboració del diagnòstic, el document final ha estat discutit 
en diferents tallers i debats, amb partits polítics, amb entitats i amb consells i d’aquí es 
van  recollir  les  esmenes  viables  i  n’ha  sorgit  el  document  que  avui  es  porta  a 
aprovació. 

 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que el 
primer que vol fer és agrair que es decideixi aprovar aquest Reglament de participació, 
que és prou important. També vol agrair aquest procés participatiu que s’ha fet i 
l’acceptació de les propostes que el seu grup va fer. 

 
3. Propostes urgents 

 
L’alcaldessa presidenta, segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós de 
règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del Reial 
decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament  i  règim  jurídic  de  les  entitats  locals,  sotmet  a  la  consideració  dels 
presents la declaració d’urgència de diversos punts no inclosos a l’ordre del dia. Un 
cop sotmesa la urgència d’aquests punts, és apreciada i declarada per unanimitat i es 
procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes següents: 
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3.1. Urbanisme 

 
La senyora alcaldessa explica que la urgència d’aquest punt ve donada perquè tenen 
un termini per poder donar resposta aquest assumpte. S’aprova per unanimitat dels 
setze membres presents dels disset de nombre de dret que integren el Ple municipal 

 
3.1.1. PRÒRROGA CONCESSIÓ DOMINI PÚBLIC MARÍTIMO-TERRESTRE 
(CON2010-00818-B_BLOC DE SERVEIS. MÒDUL FIX NÚM 1 PASSEIG MARÍTIM) 

 
Fets: 

 
Atès que en virtut del Decret núm. 304/2019, de 28 de febrer de 2019, de l’Alcaldia, 
s’ha resolt el següent: 

 
“Identificació de l’expedient: 1597/2019 467 
Assumpte: Concessió CON2010-00818-B_Bloc de serveis. Mòdul fix núm. 1 
passeig marítim 

 
DECRET D’ALCALDIA 

 
Fets: 

 
En data 3 d’abril de 2002, la Demarcació de Costes de l’Estat a Catalunya atorga 
a l’Ajuntament de Canet de Mar la concessió C-1135 per ocupar uns 600m2  del 
domini públic marítimo-terrestre per a la construcció de quatre mòduls de servei 
bar en el passeig marítim de Canet de Mar, per un període autoritzat de 15 anys, 
termini que finalitzaria el 9 de maig de 2017. 

 
El projecte preveia la construcció de quatre blocs de servei, de 150m2 cadascun, 
distribuïts en 100m2 tancats i 50m2 de terrassa. 

 
En data 14 de febrer de 2017, l’Ajuntament de Canet de Mar presenta sol·licitud 
de  pròrroga  de  la  concessió  davant  la  Direcció  General  de  Polítiques  de 
Muntanya  i  del  Litoral  del  Departament  de  Territori  i  Sostenibilitat  de  la 
Generalitat de Catalunya. 

 
Vist que la superfície d’ocupació total ha estat, des de l’inici de la concessió, de 
150m2  enlloc dels 600m2  atorgats inicialment, en data 15 de maig de 2018 se 
sol·licita la reducció de la superfície de la concessió. 

 
En data 1 de juny de 2018, el director general d’Ordenació del Territori i 
Urbanisme resol la modificació de la superfície sol·licitada, establint-la en 150m2, 
per a un únic bloc de servei de bar (Exp. CTR2018-00714-B). 

 
D’acord amb el que preveu l’apartat C de l’annex del Reial decret 1387/2008, d’1 
d’agost, sobre ampliació de funcions i serveis traspassats a la Generalitat de 
Catalunya, la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral, sol·licita 
informe a la Demarcació de Costes a Catalunya del Ministeri d’Agricultura i 
Pesca, Alimentació i Medi Ambient qui, en data 30 d’abril de 2018, emet informe 
favorable. 
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En data 14 de febrer de 2019 RE1167, té entrada al Registre general de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, procedent de la Direcció General de Polítiques de 
Muntanya i del Litoral, l’oferta de condicions i prescripcions per les quals es 
podria atorgar la pròrroga de la concessió administrativa per ocupar 150m2  de 
terrenys de domini públic marítimo-terrestre per al bloc de serveis número 1, a la 
platja de Canet de Mar. 

 
De   conformitat   amb   l'article   152.11   del   Reglament   general   de   costes, 
l’Ajuntament de Canet de Mar disposa d'un termini de deu dies, a comptar des 
de l'endemà de la recepció de l’oferta de condicions, per manifestar-ne 
l'acceptació, amb el benentès que en cas que no es posi de manifest cap 
resposta, es declararà conclòs l'expedient per desistiment de la petició. 

 
Vist l’informe tècnic emès en data 27 de febrer, que es transcriu a continuació: 

 
Identificació de l’expedient: 1597/2019 467 
Assumpte: Informe tècnic sobre l’oferta de condicions per atorgar la pròrroga de la 
concessió d’ocupació del domini públic marítimo-terrestre (concessió CON2010-00818- 
B_Bloc de serveis. Mòdul fix núm 1 passeig marítim) 

 
INFORME TÈCNIC 

 
FETS 

 
El 3 d’abril de 2002 es va atorgar a l’Ajuntament de Canet de Mar la concessió C-1135 
per ocupar uns 600 m2 de domini públic marítimo-terrestre per la construcció de quatre 
mòduls de servei bar en el passeig marítim de Canet de Mar per un termini de 15 anys 
des de la notificació de l’atorgament, que fou el 8 de maig de 2002, per tant, finalitzant el 
9 de maig de 2017. 

 
El 14 de febrer de 2017 l’Ajuntament de Canet de Mar va presentar la sol·licitud de 
pròrroga de la concessió. 

 
Atès que la superfície d’ocupació de la concessió en l’actualitat és de 150 m2 i no els 600 
m2 atorgats inicialment, el 15 de maig de 2018 l’Ajuntament de Canet de Mar va sol·licitar 
la modificació per renúncia parcial de la superfície de concessió. 

 
El 30 de gener de 2019 s’aixeca l’Acta de reconeixement de l’Estat actual de les 
instal·lacions, en què es constata que la superfície real ocupada és de 150 m2. 

 
El 14 de febrer de 2019 la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral, del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha presentat a 
l’Ajuntament de Canet de Mar l’oferta de condicions de 8 de febrer de 2019, amb les 
quals es podria atorgar la concessió d’ocupació de domini públic marítimo-terrestre, al 
terme municipal de Canet de Mar. 

 
FONAMENTS DE DRET: 

 
- Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, modificada per la llei 53/2002, de 30 de 

desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Ordre Social. 
- Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de 

la llei 22/1988, del 28 de juliol, de Costes. 
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- Real Decret 876/2014, de 10 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de 

Costes. 
 

CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 

PRIMERA.- En l’oferta de condicions s’especifiquen diferents clàusules referents al 
replanteig, execució, reconeixement i conservació de les obres concedides. Cal deixar 
constància que totes aquestes clàusules fan referència a la concessió inicial sol·licitada, 
en la que es feia sol·licitud de construcció dels mòduls, a part de la seva explotació. 
Actualment l’obra ja està realitzada, tal com consta a l’acta de reconeixement del dia 30 
de gener, de manera que no es preveu realitzar cap obra que afecti a l’estructura o 
superfície de la concessió. No obstant, des de la finalització de la concessió ja han 
passat gairebé dos anys i l’edifici ha patit certa degradació per falta d’ús i manteniment, 
de manera que serà necessari realitzar obres de condicionament i adequació interior de 
les instal·lacions per tal que es pugui tornar a obrir l’establiment si s’atorga la concessió. 
L’oferta de condicions presentada, per tant, inclouria aquestes obres d’adequació que 
puguin ser necessàries i estableix com s’haurien de realitzar. 

 
SEGONA.- En relació a l’ús i explotació, s’especifica que el concessionari no podrà 
destinar els terrenys, ni les obres en elles executades, a usos diferents dels expressats 
en la concessió. En la sol·licitud de pròrroga de la concessió ja s’havia especificat que 
l’objectiu de la sol·licitud era obtenir la pròrroga de la concessió del mòdul fix, amb les 
mateixes característiques de com va ser atorgada l’any 2002, per tant, no es preveu 
destinar-la a usos diferents dels autoritzats. 

 
TERCERA.- En relació a les prescripcions particulars de la concessió, s’especifica que 
continuen vigents les condicions i prescripcions recollides al títol d’atorgament inicial i 
resolucions modificatives del mateix que no contradiguin la resolució. Específicament 
detalla que els lavabos públics han d’estar senyalitzats i el seu ús ha de ser públic lliure i 
gratuït per a tots els usuaris de la platja, així com que tot abocament d’aigües residuals 
han de realitzar-se a la xarxa pública de clavegueram. Tots aquests preceptes ja eren 
vigents quan era vigent la concessió i s’haurà de garantir que es continuen complint si 
s’accepta la pròrroga de la concessió. 

 
CONCLUSIONS: 

 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació 
de l’expedient objecte del present informe.” 

 
Vist l’informe de Secretaria i de Intervenció 4/2019 que consta l’expedient. 

 
En virtut de les atribucions que em confereix l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 

 
RESOLC: 

 
Primer.- Acceptar l’oferta de condicions de la Direcció General de Polítiques de 
Muntanya i del Litoral del Departament de Territori i Sostenibilitat, presentada en 
data 14 de febrer de 2019, per atorgar la pròrroga de la concessió d’ocupació del 
domini públic marítimo-terrestre al passeig marítim de Canet de Mar, per al bloc 
de servei número 1. 
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Segon.- Notificar la present resolució a la Direcció General de Polítiques de 
Muntanya i del Litoral. 

 
Tercer.- Comunicar la present resolució a Serveis econòmics i Medi ambient de 
l’Ajuntament. 

 
Quart.- Assabentar d’aquesta resolució al Ple municipal en la propera sessió que 
se celebri. “ 

 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, es dona per assabentat 
dels acords següents: 

 
Primer.- Assabentar el Ple municipal del contingut de la resolució adoptada en virtut 
del Decret núm. 304/2019, de 28 de febrer, de l’Alcaldia. 

 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Agricultura, 
explica que amb aquest assumpte es dona per assabentat al Ple de la concessió de la 
guingueta d’obra. És una concessió que es va acabar el 2017 i ara es vol demanar una 
pròrroga de 14 anys, més deu anys més que es poden sol·licitar a posteriori. Aquest 
punt, doncs, és l’assabentat que es presentarà aquesta sol·licitud. 

 
3.2. Secretaria 

 
La senyora alcaldessa explica que, a partir d’una sol·licitud entrada al registre de 
l’Ajuntament, mitjançant la qual es demanava que es creés una comissió informativa 
per a assumptes de la Policia Local, van esbrinar que ja existia, però els apartats pels 
quals es va crear eren més restrictius del que ara es demana. Es modifiquen, doncs, 
els apartats pels quals es va crear i ara es podrà parlar d’assumptes de seguretat en 
general. Aprofita per comentar que s’emplaçaran els membres que en formen part a 
una reunió per aquest proper mes de març. D’aquí que es passi per urgència en 
aquest Ple. La urgència s’acorda per unanimitat dels setze membres presents dels 
disset que integren el nombre de dret del Ple municipal. 

 
3.2.1. ACORD DE MODIFICACIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL DE 
LA POLICIA LOCAL. 

 
Per acord de ple de data 14 de juliol de 2011 es va crear la Comissió Informativa 
especial de la Policia Local a l’objecte de conèixer i estudiar els temes relacionats amb 
la Policia Local. 

 
En data 31 de gener de 2019 i 20 de febrer de 2019 el grup municipal de PDeCAT va 
sol·licitar la creació d’una comissió informativa especial en matèria de seguretat 
ciutadana. 

 
Atès que a la sessió de la Comissió assessora de data 20 de febrer de 2019 es va 
acordar la modificació de la Comissió Informativa especial de la Policia Local per 
ampliar les funcions d’aquesta comissió per tal que sigui competent en conèixer i 
estudiar assumptes relacionats amb la seguretat ciutadana. 
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En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, s’acorda per unanimitat 
dels setze membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal: 

 
Primer.- Modificar la denominació de la Comissió Informativa especial de la Policia 
Local per “Comissió informativa especial de Policia Local i Seguretat Ciutadana”. 

 
Segon.- Establir que els membres que formaran part seran: 

 
- Presidència: L'Alcalde/essa o Regidor/a en qui delegui. 

 
-  Vocals:  Un/a  representant  de  cada  grup  municipal  que  formi  part  de  la 
Corporació. 

 
- Secretaria: Secretari/ària de l'Ajuntament o funcionari/ària en qui delegui. 

 
Tercer.-  Establir que les funcions d'aquesta Comissió informativa especial seran les 
previstes a l’article 60 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i s’hauran de sotmetre 
al seu preceptiu  i previ dictamen els assumptes  de la seva competència que es 
sotmetin a la decisió del Ple o de la Junta de Govern Local, en aquests últim supòsit 
quan aquest actuï per delegació del Ple. 

 
Quart.- Establir que el seu funcionament s’ajustarà al que es preveu al Reglament 
Orgànic Municipal, a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i 
pel que preveuen els articles 134 a 138 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim 
Jurídic de les Entitats Locals. 

 
Cinquè.-  Fixar  la  periodicitat  ordinària  en  sessions  semestrals  i  sessions 
extraordinàries quan ho decideixi la Presidència o ho sol·liciti, almenys, una quarta part 
dels membres. 

 
Sisè.- Comunicar aquest acord als diferents Grups Polítics Municipals i publicar-ho al 
tauler d’edictes de l’Ajuntament. 

 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, explica 
que aquest assumpte d’urgència s’ha inclòs a la sessió d’avui a causa de la petició que 
va  fer  el  seu  grup  municipal  amb  una  moció  per  crear  una  comissió  informativa 
especial de la Policia. El govern, en aquest cas l’Àrea de Seguretat Ciutadana, ha 
optat per passar aquest punt per aquest Ple i, evidentment, el seu grup no presenta la 
moció que tenia pensada i votaran a favor d’aquest punt. Com a grup, vol exposar per 
què van fer aquesta petició. Per una banda, és un fet que la situació o les sensacions 
d’inseguretat ciutadana han augmentat al poble, sobretot els darrers mesos. La manca 
d’informació és el que, per exemple, ha generat la manifestació que han viscut avui 
mateix quan ha començat el Ple, davant de l’Ajuntament. Una manca d’informació que 
s’ha estès als electes de l’oposició. En multitud d’ocasions s’han assabentat dels 
incidents a través de les xarxes socials i no per la regidora o l’alcaldessa, fins al punt 
que han hagut de demanar reunions per escrit que no són mai contestades. Hi ha 
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situacions que afecten a la seguretat dels ciutadans, a les quals el consistori ha de 
saber donar una resposta fonamentada amb dades reals que, malauradament no ho 
són i consensuar les actuacions que se’n derivin. El seu grup entén que correspon al 
màxim responsable municipal, l’alcaldessa i regidora de Seguretat Ciutadana, i per 
això havien demanat la creació d’aquesta comissió. Es donen per contestats amb 
aquest punt d’avui, però tot i així demanen que, com a molt la primera quinzena del 
mes de març, es convoqui la primera reunió d’aquesta comissió que, si no recorda 
malament, fa un parell d’anys que no es convoca. 

 
La senyora alcaldessa explica que, com ja ha dit a l’hora de votar la urgència d’aquest 
punt, aquesta comissió ja havia estat creada i per això el que fan és modificar-la. Pel 
que fa a les sensacions de què ha parlat el senyor Marín, com del fet que s’han 
assabentat de diferents notícies per les xarxes socials, li comenta que les xarxes 
socials són un punt molt important de notícies que intoxiquen. Recorda que tots els 
regidors i regidores que han demanat informació sobre incidències policials, des del 
Departament se’ls ha informat. Recomana no fer cas dels rumors sinó de les xifres que 
dona el Departament. Intentaran que la primera reunió d’aquesta comissió sigui dins la 
primera quinzena de març. 

 
El senyor Marín pregunta si realment la senyora alcaldessa creu que unes persones 
que es concentren davant l’Ajuntament per protestar ho fan perquè han fet cas de 
rumors. A ell li estranya, perquè mai havia vist una concentració d’aquest tipus a 
Canet, per un tema de seguretat. El senyor Marín explica que ha parlat amb algunes 
persones de les que s’estaven manifestant i no s’estaven queixant només per alguns 
incidents que s’han produït al poble; també es queixaven de la manca d’informació i 
per la manca de respostes de l’alcaldessa. Les raons d’aquesta gent són una mica 
diferents de les que diu la senyora alcaldessa. Evidentment que les informacions de 
les xarxes socials són moltes vegades rumors sense fonament, però no tot són 
informacions falses. 

 
La senyora alcaldessa explica que la Regidoria de Seguretat Ciutadana va fer una 
explicació amb detall de tots els delictes que hi havia hagut durant el 2018. Aquesta 
informació va sortir publicada al web municipal, al principi que semblava que hi havia 
aquesta sensació de què parla el senyor Marín. Es va convocar una reunió a la zona 
del Turó del Drac per part d’uns veïns que havien patit una sèrie d’intents d’entrar a 
casa seva i en aquella reunió es va començar a barrejar de tot. Com a alcaldessa no 
es pot moure per sensacions i si aquestes persones que han vingut a manifestar-se 
aquí, si s’hi ha trobat és evident que no són sensacions, sinó que és una realitat. A 
més considera que només que li hagi passat a una sola persona ja n’hi ha prou per 
intentar erradicar la delinqüència, però el senyor Marín sap tan bé com ella mateixa 
que això és molt difícil i per això han fet prevenció, parlant amb la Policia i els Mossos i 
fent cas de les dades exactes. Comenta que els fets delictius han anat a la baixa, cosa 
que no vol dir que aquesta sigui la sensació de les persones que han patit algun fet 
d’aquesta mena, evidentment. Fa una sèrie de comparacions de les dades de l’any 
2018 amb les d’anys anteriors, comparació que demostra que l’any 2018 han baixat 
els fets delictius. Com a responsable de l’Àrea s’ha de moure d’acord amb aquestes 
dades. Si aquestes persones es mouen per aquestes sensacions i no volen escoltar 
les dades o volen intoxicar, per la proximitat d’eleccions que ara hi ha, han de ser una 
mica freds. Només es pot fer cas de les dades objectives que donen tant la Policia de 
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Canet com els Mossos. Li sap greu que la gent tingui aquesta sensació quan la veritat 
és que els delictes han baixat. 

 
El senyor Marín demana poder fer tres puntualitzacions. Si no ho ha entès malament, 
la senyora alcaldessa acaba de dir que les persones que s’han manifestat avui 
s’estaven movent per intoxicació o per interessos electorals. Vol puntualitzar que el 
seu grup no ha convocat cap manifestació ni són membres de cap plataforma i troba 
molt greus les paraules de la senyora alcaldessa respecte a aquestes persones. 

 
La senyora alcaldessa comenta que ella no ha dit pas que la gent de fora estigués 
intoxicant. 

 
El senyor Marín comenta que ja ho veuran a la transcripció de l’acta. En tot cas, també 
vol remarcar que la senyora alcaldessa se sap molt bé les dades dels delictes, però si 
no recorda malament aquesta problemàtica que s’està donant ara, ve dels tres darrers 
mesos. Aquests nois que, presumptament, han produït aquest increment de delictes 
que hi ha al poble, arriben a can Brugarola al mes de novembre i les dades que està 
donant la senyora alcaldessa són anteriors. 

 
La senyora alcaldessa comenta que dins de les dades que ha donat, també hi havia 
les de l’últim trimestre de l’any 2018, període al qual es refereix el senyor Marín. 

 
El senyor Marín puntualitza, doncs, que encara falten les dades del mes de gener i 
febrer i com que s’actualitzen mensualment, ja veuran quins són els resultats. Pel que 
fa a les dades policials, com que té prou experiència en el tema, no s’hi ficarà. La 
senyora alcaldessa també ha comentat que totes les instàncies que entren a 
l’Ajuntament amb relació a la Seguretat Ciutadana es contesten, però el seu grup va 
entrar una instància a 31 de gener d’enguany que no ho ha estat. Entén que de 
vegades pugui ser difícil, ja que són assumptes sensibles i delicats, però no pot dir que 
es contesten totes perquè no és cert. 

 
La senyora alcaldessa explica que van convocar una reunió després de rebre aquesta 
instància que va entrar el seu grup municipal, reunió que es va fer amb la Policia Local 
i els Mossos d’Esquadra. Amb aquesta reunió van entendre que es podien fer totes les 
preguntes que consideressin necessàries i que tenien les persones adequades per 
poder contestar-les correctament. Considera que era millor fer aquesta reunió que no 
pas contestar la instància que van entrar. Si ho desitja ja li contestaran, però continua 
pensant que era més efectiu poder fer aquestes mateixes preguntes en viu i en directe. 

 
El senyor Marín comenta que davant d’una moció com la que han presentat, el govern 
respon amb aquest punt que es passa per urgència a la sessió d’avui i ja en tenen 
prou. 

 
3.2. Secretaria 

 
La senyora alcaldessa explica que la urgència d’aquest punt ve donada perquè la 
Generalitat els ha demanat que ratifiquin els estatuts nous de la Fundació Residència 
Guillem Mas que es van començar a redactar l’any 2013. Aquest estatuts ja s’havien 
presentat  a  la  Generalitat,  però  es  van  tirar  enrere  per  diferents  motius.  Es  va 
contractar una advocada per tornar-los a redactar i, finalment, s’ha fet correctament. 
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Per això ho passen per urgència en la sessió d’avui. La urgència s’acorda per 
unanimitat dels setze membres presents dels disset que integren el nombre de dret del 
Ple municipal. 

 
3.2.2. RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ 
RESIDÈNCIA GUILLEM MAS DE CANET DE MAR 

 
Fets: 

 
Atès que en sessió extraordinària del Patronat de la Fundació Hospital Residència 
Guillem Mas de data 13 de novembre de 1989 es van aprovar els Estatuts actualment 
vigents, els quals van ser aprovats per Ordre del Departament de Justícia de 13 de 
febrer de 1990. 

 
Atès que aquests Estatuts s’havien d’adaptar a la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre 
tercer del Codi Civil de Catalunya. 

 
Atès que el Patronat, en sessió extraordinària de data 21 de desembre de 2012 va 
aprovar la modificació d’aquests Estatuts, la qual també fou aprovada pel Ple de 
l’Ajuntament, en sessió extraordinària de data 28 de desembre de 2012. 

 
Atès que el Patronat va sol·licitar la revisió d’aquesta modificació a la Direcció General 
de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya per a la seva inscripció al Registre d’entitats jurídiques. 

 
Atès que la Direcció General esmentada, en escrit de data 1 de març de 2013 va 
notificar  al  Patronat  de  la  Residència  Guillem  Mas  de  Canet  de  Mar  que  eren 
necessaris la introducció d’uns canvis en la modificació aprovada. 

 
Atès que el Patronat de la Residència Guillem Mas de Canet de Mar, en sessió 
extraordinària de data 22 de març de 2013, va aprovar el nou text de la modificació 
dels estatuts, el qual es va ratificar en sessió plenària del 30 de maig de 2013. 

 
Atès que la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, en data 27 de gener de 
2015 va requerir a la Fundació que esmenés les deficiències i/o aportés els documents 
i/o altres elements necessaris, en el termini de 10 dies per a la presentació de la 
documentació correcte, amb l’advertiment que si en el transcurs de 3 mesos no 
s’esmenaven aquestes deficiències es produiria la caducitat de l’expedient. No consta 
que la Fundació hagués presentat la documentació correcta requerida i, per tant, es va 
entendre caducada la tramitació de la modificació dels Estatuts. 

 
Per registre d’entrada de 25 de gener de 2019 (RE/599) el Secretari del Patronat de la 
Fundació sol·licita a l’Ajuntament la ratificació de la modificació dels Estatuts, aprovats 
pel Patronat en data 18 de desembre de 2017. 

 
Vist l’informe 3/2019 emès per la Secretaria i la Intervenció el qual conclou que: 

 
Primera.- La Fundació Guillem Mas és una fundació privada no integrada en el sector públic 
local de l’Ajuntament de Canet de Mar que es regeix bàsicament pel Llibre tercer del Codi Civil 
de Catalunya, per la Llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de 
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verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública, pels seus Estatuts –en 
allò que no contradiguin la normativa abans esmentada- i per l’ordenament jurídic privat. 

 
Segona.- La ratificació per part del ple municipal de la modificació dels Estatuts de la Fundació 
Guillem Mas, aprovada pel Patronat de la Fundació en data 18 de desembre de 2017, es 
realitza als únics efectes del que disposa l’article 21è dels Estatuts vigents (1989), per tal de 
poder inscriure els nous Estatuts al Registre de Fundacions. 

 
Tercera.- La modificació dels Estatuts que es proposa ratificar s’adapta al que disposa la Llei 
4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques. Aquesta adaptació es realitza un cop exhaurit el termini (31 de desembre de 2012) 
que la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008 concedia a les fundacions per adaptar els 
seus estatuts i inscriure l’adaptació en el Registre de Fundacions, amb les conseqüències i 
responsabilitat legals que això pot comportar. 

 
Quarta.- La modificació dels Estatuts que es proposa ratificar preveu un nou règim per a les 
futures modificacions estatutàries sense la necessitat d’aprovació per part de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 

 
Cinquena.-  Per  tal  que  la  modificació  dels  Estatuts  es  pugui  inscriure  al  Registre  de 
Fundacions, caldrà la seva formalització en Escriptura Pública i l’aprovació per part del 
Protectorat. 

 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, s’acorda per nou vots a 
favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, 
Raquel Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata, Josep M. Masvidal Serra, Coia Tenas 
Martínez, M. Àngels Isart Falceto i M. Assumpta Revoltós Vaquer, sis vots en contra 
dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel Löpez Solà, 
Esther Agulló Renau, Toni Romero Carbonell i Cristina Soler Vílchez, i una abstenció 
del regidor Marc Jiménez Torres: 

 
Primer.- Ratificar la modificació dels Estatuts de la Fundació Guillem Mas, aprovada 
pel Patronat de la Fundació en data 18 de desembre de 2017, amb el següent 
contingut: 

 
ADAPTACIÓ D’ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ RESIDENCIA GUILLEM MAS DE CANET DE MAR 

 
CAPÍTOL I 

 
Denominació, naturalesa, durada, domicili, àmbit d’actuació i règim jurídic 

 
Article 1. Denominació, naturalesa i durada 

 
La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts 
afectats de forma permanent a la realització de les finalitats  d’interès general previstes en aquests 
estatuts. La fundació es denomina Fundació Residencia Guillem Mas de Canet de Mar. 

 
La Fundació té vocació de permanència i es constitueix amb durada indefinida 

 
Article 2. Domicili 

 
El domicili de la Fundació queda fixat a la vila de Canet de Mar (Barcelona) carrer de la Vall 69. 
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Article 3. Àmbit d’actuació 

 
La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. No obstant això, pot actuar a la 
resta del territori de l’Estat espanyol així com a escala internacional. 

 
Article 4. Règim jurídic 

 
La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d’obrar per l’atorgament 
de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de Fundacions de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les disposicions legals 
que li són d’aplicació, per les establertes en aquests estatuts i pels acords que adopti el Patronat en 
l’exercici de les seves funcions. 

 
CAPÍTOL II 

 
Finalitats fundacionals i activitats 

 
Article 5. Finalitats fundacionals 

 
La Fundació té per objecte: 

 
Acollir i donar servei els veïns de la Vila de Canet de Mar, com a fi prioritari, tot i que es tindran en compte 
les demandes dels altres usuaris. 
Donar servei d’acolliment residencial amb caràcter permanent o temporal i d’assistència integral a les 
activitats de la vida diària de les persones grans. 
Facilitar un entorn substitutiu de la llar adequat i adapta a les necessitats d’assistència. 
Afavorir al manteniment i/o recuperació del màxim grau d’autonomia personal i social. 

 
Acollir, sostenir i atendre a les persones grans veïnes de la vila que per manca de mitjans personals o 
familiars no poden ser atesos en el propi domicili. 

 
La premissa per l’admissió serà que hi hagi disponibilitat de llits i habitació per allotjar. 

 
Article 6. Activitats 

 
Per  a  la  consecució  dels  fins  fundacionals,  la  Fundació  desenvolupa  les  activitats  que  el  Patronat 
considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d’acord 
amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, 
la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s’enumeren a continuació: 

 
- Servei de residència assistida 
- Llar residencial 
- Centre de dia 

 
Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s’han de dur a terme segons les normes que les 
regulen específicament, mitjançant l’obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents. 

 
Article 7. Regles bàsiques per a l’aplicació dels recursos a les finalitats 

 
Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l’entitat s’han de destinar al compliment dels fins 
fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent. 

 
La Fundació pot realitzar tot tipus d’activitat econòmica, actes, contractes, operacions   i negocis lícits, 
sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable. 

 
Article 8. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris 

 
Són beneficiaris de la Fundació els col·lectius següents: 
Els ancians, i persones grans, persones amb discapacitats físiques i psíquiques. 
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L’elecció dels beneficiaris l’ha de dur a terme el Patronat, d’acord amb els principis d’imparcialitat i no - 
discriminació. 

 
CAPÍTOL III 

Règim econòmic 

Article 9. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques 
 

El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment dels fins fundacionals. El patrimoni està integrat: 
 

a)  per la dotació inicial que consta a la carta fundacional. 
b) per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebi la Fundació amb la finalitat 

d’incrementar la dotació, i 
c) per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la 

Fundació per qualsevol títol o concepte. 
 

Article 10. Actes de disposició 
 

10.1.     Els béns que integren la dotació i els destinats directament al compliment de les finalitats 
fundacionals només poden ésser alienats o gravats a títol onerós i respectant les condicions 
posades pels fundadors o els aportants. El producte obtingut amb llur alienació o gravamen s’ha 
de reinvertir en l’adquisició o el millorament d’altres béns tot aplicant el principi de subrogació 
real. 

 
10.2  Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcialment el deure 

de reinversió, el patronat, abans de dur a terme l’acte de disposició, ha de presentar una 
declaració responsable al protectorat en què faci constar que es donen aquestes circumstàncies i 
ha d’aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l’acte de 
disposició i les raons que justifiquen la no-reinversió. També ha de justificar la destinació que es 
doni al producte que no es reinverteixi, que ha d’estar sempre dins de les finalitats de la fundació. 

 
10.3 La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o indirecte han 

d’estar justificades i acreditades documentalment. El Patronat, abans de fer els actes de 
disposició, ha de comptar amb la informació adequada per prendre la decisió responsablement. 

 
10.4  Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració 

extraordinària en els casos següents: 
a) si el donant ho ha exigit expressament, 
b) si ho estableix una disposició estatutària 
c) Si els béns o drets objecte de disposició s’han rebut d’institucions públiques o s’han adquirit 
amb fons públics. 

 
10.5.      El  Patronat  pot  fer,  sempre  que  sigui  necessari  i  de  conformitat  amb  el  que  aconsellin  la 

conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenients en les inversions del 
patrimoni fundacional. 

 
10.6.     Per a la realització d’actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el patrimoni 

fundacional i per a l’acceptació d’herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d’integrar el 
capital fundacional, s’exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria simple i el compliment 
dels requisits legalment previstos. 

 
10.7.    Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin l’adopció d’una declaració 

responsable caldrà el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar 
els que no puguin votar per raó de conflicte d’interessos amb la fundació. 

 
Article 11. Règim comptable 

 
11.1. La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d’inventari i de comptes anuals. 
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11.2. El Patronat de la Fundació ha de fer l’inventari i ha de formular els comptes anuals de manera 
simultània i amb data del dia de tancament de l’exercici econòmic, de conformitat amb els principis de 
comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables. 

 
L’exercici s’ha de tancar el 31 de desembre. 

 
11.3. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per: 

 
a)   el balanç de situació, 
b)   el compte de resultats, 
c) el compte d’estat de situació de canvis en el patrimoni net, 
d)   el compte d’estat de situació de fluxos en efectiu i 
e)   la memòria, en la qual s’ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el 

balanç i en el compte de resultats, i s’han de detallar les actuacions realitzades en compliment de 
les finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han 
rebut, com també els recursos procedents d’altres exercicis pendents de destinació, si n’hi ha, i 
les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació. 

 
11.4. La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que 
en són objecte ha de formar part del contingut mínim de la memòria dels comptes anuals. 

 
11.5. El Patronat ha d’aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici els 
comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista legalment al Protectorat de la Generalitat 
de Catalunya per al seu dipòsit en el termini de 30 dies a comptar de la seva aprovació. 

 
11.6. El Patronat ha d’aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que realitzi 
en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de 
seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi 
l’autoritat reguladora. 

 
11.7. Els comptes anuals s’han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les circumstàncies 
legalment previstes. 

 
Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè els comptes s’hagin de 
sotmetre a una auditoria, si una tercera part dels patrons la demana per raons justificades, perquè 
considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es 
dugui a terme, s’ha de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de 30 dies a comptar de la 
petició,  a  fi  d’acordar  de  forma  motivada  la  realització  o  no-realització  de  l’auditoria  de  comptes 
sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat, 
s’acorda no dur a terme l’auditoria, els patrons interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, 
d’acord amb el que estableix el Codi civil de Catalunya. 

 
Article 12. Recursos anuals 

 
Els recursos econòmics anuals de la Fundació han d’estar integrats per: 

 
a)   les rendes i rendiments produïts per l’actiu, i els ingressos propis dels serveis que presta 
b)   els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals i 
c)  les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin d’incorporar-se al 

patrimoni fundacional. 
 

Article 13. Aplicació obligatòria 
 

La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes 
i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l’ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats 
o bé a l’increment dels seus fons propis. El Patronat ha d’aprovar l’aplicació dels ingressos. 

 
Si la Fundació rep béns i drets sense que se n’especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han 
d’integrar la dotació o han d’aplicar-se directament a la consecució dels fins fundacionals. 
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L’aplicació d’almenys el setanta per cent dels ingressos al compliment de les finalitats fundacionals, s’ha 
de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l’inici del següent al de l’acreditació 
comptable. 

 
Article 14. Despeses de funcionament 

 
Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats, sense comptar a 
aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerència, no poden ser superiors al 15% dels ingressos 
nets obtinguts durant l’exercici. 

 
Article 15. Participació en societats 

 
La Fundació pot constituir societats i participar-hi sense necessitat d’autorització prèvia, llevat que això 
comporti l’assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials. 

 
La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini de 30 dies l’adquisició i tinença d’accions o 
participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control de societats que limitin la 
responsabilitat dels socis. 

 
En tot cas, l’exercici per part de la Fundació de tasques d’administració de societats ha de ser compatible 
amb el compliment dels fins fundacionals. 

 
CAPÍTOL IV Organització i 

funcionament 

Article 16. El Patronat 
 

El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix 
totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals. 

 
Article 17. Composició del Patronat i  requisits per ser-ne membre 

 
El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de 6 
membres i un màxim de 8 membres 
Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física  amb capacitat d’obrar plena; que no es trobi 
inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no hagi estat 
condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l’ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat. 

 
El patronat preferiblement estarà format per persones físiques amb una vinculació amb la Vila de Canet i 
que siguin professionalment indicats per ocupar aquest càrrec. 
El patronat estarà format per 

- 1 membre que representi la institució de l’Ajuntament de Canet de Mar, designat per el propi 
ajuntament 

- El rector o persona que representi la parròquia de Canet de Mar. 
- Un membre que representi una associació de caire social de Canet de Mar. Entre elles hauran 

d’escollir-ne una. 
- 3 veïns o veïnes de Canet de Mar amb qualificacions medico assistencials de gestió empresarial 

i jurídiques. 
- 2 veïns o veïnes de Canet de Mar. 

 
Les persones jurídiques han d’estar representades en el Patronat, d’una manera estable, per la persona 
en qui recaigui aquesta funció d’acord amb les normes que les regulin, o per la persona que designi a 
aquest efecte el corresponent òrgan competent. 

 
Article 18. Designació, renovació i exercici del càrrec 

 
El primer Patronat s’ha de designar a la  carta fundacional. Els nomenaments de nous patrons i el 
cobriment de vacants han de ser acordats pel Patronat sortint amb la majoria exigida a l’article 26 . 
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Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de 4 anys, i són reelegibles indefinidament per 
períodes d’igual durada. 

 
Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran 
ser substituïts per nomenament del Patronat. La persona substituta serà designada pel temps que falti 
perquè s’exhaureixi el mandat del patró substituït, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis 
establerts per a la resta dels membres. 

 
Els membres del Patronat entren en funcions després d’haver acceptat expressament el càrrec mitjançant 
alguna de les formes establertes en la legislació aplicable. 

 
Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses 
degudament justificades i a la indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les 
funcions pròpies del càrrec. 

 
Article 19. Consell Assessor 

 
El Consell Assessor serà l’òrgan encarregat de supervisar i verificar el bon funcionament del Patronat, 
serà l’encarregat de comprovar que es compleixen amb les finalitats de la Fundació i que es duen a terme 
els objectius fixats anualment en la reunió ordinària del Patronat. 
Aquest Consell Assessor es reunirà com a mínim cada 6 mesos i haurà d’emetre una acta certificant les 
pertinents comprovacions de compliment. 

 
Aquest òrgan també podrà ser d’assessorament i/o consulta per part del Patronat en aquells temes que 
pugui necessitar-ho. 

 
La composició del Consell Assessor serà 

 
Dos membres de l’equip de govern de l’Ajuntament de Canet de Mar, escollits per el propi Ajuntament 
Un membre de l’oposició de l’Ajuntament de Canet de Mar, escollit per la pròpia institució 
Institució Parroquial 

 
Dos membres de dues entitat de renom de la Vila, entre totes les que hi hagi elles mateixes hauran 
d’escollir-ne una 

 
Un veí o veïna del poble, designat per el patronat 

 
Tots els membres del Consell Assessor hauran de comunicar en el Patronat les seves dades i carta de 
representació, de manera que quedi justificat a qui representen. 

 
Aquest càrrec tindrà una durada de 4 anys amb la voluntat que sigui un òrgan de recolzament del 
Patronat no ha de coincidir 

 
Article 20. Facultats i delegació de funcions 

 
Corresponen al Patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general, les que 
requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la 
legislació aplicable i en aquests estatuts. 

 
El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb aquests estatuts i la legislació aplicable. En 
tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents: 

 
a) La modificació dels estatuts. 
b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació. 
c) L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes    anuals. 
d) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una 
vintena part de l'actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial 
per un preu que sigui almenys el de cotització. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l'atorgament 
de l'acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat. 
e) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica. 
f) La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius. 
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g) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques. 
h) Els que requereixen l’autorització o aprovació del Protectorat o l’adopció d’una declaració responsable 
i) L’adopció i formalització de les declaracions responsables 

 
El que disposa aquest article s’ha d’entendre sense perjudici de les autoritzacions del Protectorat que 
siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent. 

 
Article 21. Règim de convocatòria 

 
21.1. El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys una vegada cada trimestre, i obligatòriament 
durant el primer semestre de l’any natural amb la finalitat d’aprovar els comptes anuals de l’exercici 
anterior. 

 
S’ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu president, tantes vegades 
com aquest/a ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació. També s’ha de reunir quan 
ho sol·liciti una quarta part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s’haurà de fer dins els trenta dies 
següents a la sol·licitud. 

 
21.2. El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol 
altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. En aquests casos és necessari garantir la 
identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les 
deliberacions i l’emissió del vot. La reunió s’ha d’entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les 
reunions virtuals s’han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència 
i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al president i ha de contenir l’ordre del dia 
de tots aquells assumptes que s’han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords 
vàlids. 

 
21.3.  La reunió s’ha de convocar almenys amb 7 dies d’antelació respecte de la data prevista perquè 
tingui lloc. 

 
Article 22. Càrrecs 

 
El Patronat nomenarà un president i un secretari que podrà no tenir la condició de patró. Els patrons que 
no ocupen cap d’aquests càrrecs tenen la condició de vocals. 

 
Article 23. El president 

 
El president i, en la seva absència, el vicepresident tenen les facultats següents: 

 
a) Representar institucionalment la Fundació. 
b) Ordenar la convocatòria, fixar-ne l’ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, 
així com dirigir les deliberacions. 
c) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d’empat. 
d) La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin expressament encomanades 
pel Patronat, d’acord amb el que preveu la normativa aplicable. 

 
Article 24. El secretari. 

 
El secretari convoca, en nom del president, les reunions del Patronat i n’estén les actes, conserva el llibre 
d’actes i lliura els certificats amb el vistiplau del president/a o per ordre, en la seva absència, del 
vicepresident 

Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li atribueixen aquests estatuts. 

Aquest càrrec pot ser exercit per una persona no patrona, que en tot cas haurà de esser escollida per el 
Patronat per majoria simple. 

 
Article 25. Manera de deliberar i adoptar acords 

 
El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, en persona 
o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels patrons i en segona convocatòria és 
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necessària l’assistència d’una quarta part dels seus membres. Per tal que sigui vàlida la constitució de les 
reunions del Patronat hauran d’assistir, com a mínim, dos patrons en les dues convocatòries. 

 
Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d’altres patrons el seu vot respecte d’actes 
concret Si un patró ho és perquè té la titularitat d’un càrrec d’una institució, pot actuar en nom seu la 
persona que pugui substituir-lo segons les regles d’organització de la mateixa institució. 

 
Cada patró té un vot i els acords s’adopten per majoria de vots dels assistents, presents i representats, a 
la reunió. En cas d’empat decideix el vot de qualitat del president/a. 

 
El director/a, si no és patró, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi és 
convocat. Si té la condició de patró, pot assistir-hi amb veu i vot. 

 
El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri 
convenient. 

 
Article 26. Majoria qualificada 

 
Serà necessari el vot favorable de la meitat més un dels patrons assistents per a l’adopció dels següents 
acords: 

a)   nomenament d’un nou patronat 
b)   Dissolució de la Fundació 
c)   Transformació i/o fusió de la Fundació 

 
Article 27. De les actes 

 
De cada reunió, el secretari n’ha d’aixecar l’acta corresponent, que ha d’incloure la data, el lloc, l’ordre del 
dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de què s’hagi sol·licitat 
que quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories. 

 
Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari/ària amb el vistiplau del president i poden ser 
aprovades pel Patronat a continuació d’haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima 
reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu 
expressament, en els estatuts o a l’hora d’adoptar l’acord, que no són executius fins a l’aprovació de 
l’acta. Si són d’inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció. 

 
La Fundació ha de portar un llibre d’actes en el qual constin totes les que hagin estat aprovades pel 
Patronat. 

 
Article 28. Conflicte d’interessos 

 
En el supòsit que es doni dins d’una reunió del Patronat un conflicte d’interessos per ser un punt de l’odre 
del dia que afecti directament a un o diferents patrons, aquest s’hauran d’eximir de votar aquell punt de 
l’odre del dia i tots aquells que puguin està vinculats amb aquesta decisió. 

 
Article 29. Cessament 

 
1. Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents: 
a) Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones 
jurídiques. 
b) Incapacitat o inhabilitació. 
c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat. 
d) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi. 
e) Renúncia notificada al Patronat. 
f) Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la 
remoció del càrrec. 
g) Les altres que estableixen la llei o els estatuts. 
2. La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les formes establertes per a l'acceptació 
del càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan s'inscriu en el Registre de Fundacions. 
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CAPÍTOL V 

 
Regulació d’altres òrgans. Composició i funcions 

 
Article 30. El director general 

 
El Patronat pot nomenar un director que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec 
pot ser ocupat per un patró, cas en què la relació laboral o professional s'ha d'articular mitjançant un 
contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han 
de ser diferents de les pròpies del càrrec de patró. 

 
El càrrec de director és retribuït, en els termes que es consideren adequats a la naturalesa i a la 
representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions. 

 
Quan no és patró, el director/a assisteix a totes les reunions del Patronat a què se’l convoca i pot 
intervenir-hi amb veu però sense vot. 

 
CAPÍTOL VI 

 
Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució 

 
Article 31. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució 

 
El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l’establert en l’article 26 d’aquests estatuts i 
la  normativa  aplicable,  i  prèvia  convocatòria  expressa,  pot  modificar  els  estatuts,  acordar  la  fusió, 
l’escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, amb l’autorització del Protectorat d’acord amb la 
legislació aplicable. 

 
Article 32. Causes de dissolució 

 
La Fundació es dissoldrà per les causes següents: 
- Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s'ha constituït o impossibilitat d'assolir-la, llevat que sigui 
procedent de modificar-la i que el Patronat n’acordi la modificació. 
-  Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma. 
-  Obertura de la fase de liquidació en el concurs. 
-  Les altres que estableixen la llei o els estatuts. 

 
Article 33. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni1 

 
El Patronat elegirà dur a terme la liquidació del patrimoni fundacional d’acord amb el sistema de liquidació 
dels actius i passius previst en el Codi civil de Catalunya: 

 
Liquidació dels actius i passius 

 
1.  La  dissolució  de  la  Fundació  requereix  l’acord  motivat  del  Patronat  adoptat  de  conformitat  amb 
l’establert en l’article 26 d’aquests estatuts i l’ha d’aprovar el Protectorat. 
2. La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, que han de dur a terme el Patronat, els 
liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat. 
El patrimoni romanent s'ha d’adjudicar altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats 
anàlogues a les de la Fundació i preferiblement situades a la població de Canet de Mar. En tot cas, les 
entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d’acord amb la 
legislació fiscal vigent. 
3. L'adjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha de ser autoritzada pel Protectorat abans no 
s'executi. 
Aquests estatuts són aprovats el 18 de desembre de 2017 per unanimitat del patrons de la Fundació 

 
Segon.- Notificar aquests acords al Patronat de la Fundació Guillem Mas de Canet de 
Mar. 
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El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, demana que li 
aclareixin un dubte i és que si aquesta residència és privada, quin paper hi juga 
l’Ajuntament. 

 
La senyora alcaldessa explica que aquestes fundacions tan antigues s’han d’anar 
adequant a la normativa actual i per això es va començar aquesta tramitació d’uns 
nous estatuts. Es va decidir que volien ser una fundació privada i per això s’han fet 
aquests nous estatuts, perquè l’Ajuntament deixi de tenir-hi una representació oficial, 
que només sigui honorífica. Aquest és el tràmit que s’ha anat fent durant tots aquests 
anys per aconseguir separar bé una cosa de l’altra. Aquesta fundació pot ser privada, 
com és la voluntat del patronat i, per tant, s’adeqüen els estatuts al fet que pugui ser 
una fundació privada. 

 
El  senyor  Jiménez  comenta  que,  de  tota  manera,  tot  i  aquesta  modificació, 
l’Ajuntament continua tenint representativitat al patronat d’aquesta fundació. 

 
La senyora alcaldessa explica que aquesta modificació s’ha de passar per a ratificació 
del Ple perquè en els primers estatuts així s’establia. Si ara s’aprova aquesta nova 
modificació, l’Ajuntament ja no hi haurà d’intervenir. 

 
El senyor Jiménez insisteix a preguntar si l’Ajuntament hi continuarà tenint 
representació. 

 
La senyora alcaldessa explica que sí, però serà honorífica, perquè la intenció del 
fundador, en aquells moments, era que l’Ajuntament formés part del Patronat. Per 
aquest motiu l’Ajuntament en continuarà formant part, pels seus orígens de fundació 
popular, però no tindrà capacitat de decisió. 

 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal del PDeCAT, explica 
que el que hauria de ser una modificació d’estatuts per una qüestió de legalitat, per 
adaptar-los a la nova reglamentació, es converteix en una modificació substancial del 
sistema organitzatiu i de funcionament de la fundació. Des de l‘inici, l’Ajuntament ha 
tingut un protagonisme essencial en la gestió de la fundació a través de la seva 
participació en el patronat i desenvolupava un paper important com a garant de la 
continuïtat del servei social que presta la Fundació Guillem Mas. Entenen que aquesta 
era la voluntat del fundador quan va cedir la infraestructura al municipi. En aquests 
estatuts es minimitza el paper de l’Ajuntament en les responsabilitats de gestió. Fins 
ara, el president del Patronat era l’alcalde i aquesta figura desapareix i es crea un 
patronat format per un sol membre de l’Ajuntament. Tampoc queda clar qui ha de 
nomenar el primer patronat, segons aquests estatuts. En la seva opinió, creuen que no 
es prudent un canvi d’aquest tipus en la gestió del centre que pot suposar un perill per 
a la seva continuïtat o, si més no, pot suposar una pèrdua del seu caràcter de fundació 
i  desembocar  en  una  privatització  com  a  societat.  Per  tant,  el  vot  del  seu  grup 
municipal serà en contra. 

 
La senyora alcaldessa explica que, com ja ha dit anteriorment, aquests canvis adapten 
la Fundació a la nova normativa. Aquest canvi tan profund s’ha de fer perquè 
l’Ajuntament no hi ha de fer res. Hi serà representat a títol honorífic i vetllaran perquè 
continuïn essent l’Hospital del poble. 
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El  senyor  Jesús  Marín  i  Hernàndez,  portaveu  del  grup  municipal  del  PDeCAT, 
pregunta com ho faran a partir d’ara. 

 
La senyora alcaldessa explica que hi tenen un vot en el patronat, però no es pot 
oblidar que és un negoci privat, una fundació privada i, per tant, no s’hi poden posar, a 
l’hora de gestionar-la. 

 
El senyor Gregori explica que la senyora alcaldessa està confosa. La Residència 
Guillem Mas era, abans d’aquests nous estatuts, una fundació privada tutelada per 
una administració, en aquest cas, l’Ajuntament de Canet de Mar, que garantia la seva 
continuïtat. 

 
La senyora alcaldessa explica que perquè aquesta residència tingui viabilitat s’ha 
d’adaptar i tenir present que ja no és l’hospital familiar que havia estat abans, sinó que 
ha crescut tant que cal un patronat més professionalitzat i que pugui ajudar a la 
direcció del centre. Aquest és el motiu pel qual s’han fet aquests canvis. 

 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, vol fer un incís 
sobre un article d’aquests nous estatuts. Aquest article estableix que la modificació 
dels estatuts serà potestat del patronat. Si l’Ajuntament no té suficient pes en aquest 
patronat, la resta de patrons poden canviar tots els estatuts i fer una fundació privada. 
Al seu grup municipal, com a grup liberal que són ja els va bé i creuen en això, però la 
Fundació Guillem Mas era una fundació creada perquè l’Ajuntament vetllés perquè 
això no pogués passar. Amb aquests estatuts s’obre la porta al fet que això pugui 
succeir. El senyor Romero explica que ell hauria fet constar alguna cosa que deixés 
molt clar que no es pot canviar l’objecte social i que hauria de comptar amb l’aprovació 
del plenari, per garantir que el futur d’aquesta fundació estigués assegurat, amb una 
tutela pública. Si no es fa així, d’aquí a un temps, el patronat pot decidir que aquesta 
fundació passi a ser una empresa. 

 
La senyora alcaldessa explica que els membres del patronat s’escullen proposats per 
la gent del poble. 

 
El senyor Gregori pregunta qui decidirà el primer patronat. 

 
La senyora alcaldessa explica que l’últim patronat ja va decidir qui formava part del 
nou. 

 
El senyor Gregori explica que tot el que s’hagi decidit abans de l’aprovació d’aquests 
nous estatuts no serà vàlid, ja que tot el que s’ha decidit fins ara, s’ha fet amb els 
estatuts que hi ha vigents, però en el moment de l’aprovació d’aquests nous, tot el que 
s’ha fet amb els que passaran a ser els antics, no valdrà. 

 
La senyora alcaldessa comenta que per això es passa aquest punt per urgència. 

El senyor Gregori pregunta què faran per poder constituir aquest primer patronat. 

La senyora alcaldessa explica que ho preguntaran a la secretària d’actes que és qui 
més els pot ajudar en aquest problema. 
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El senyor Gregori comenta que com és que la senyora alcaldessa, com a presidenta 
de l’actual patronat, no ho sap. 

 
La senyora alcaldessa comenta que sap el que pot saber i s’assessora pels tècnics 
que saben com funcionen les fundacions. 

 
El senyor Gregori demana que els informin a través d’aquests tècnics. 

 
La senyora alcaldessa contesta que fa un parell de mesos, aquests tècnics li van fer 
l’explicació i la va trobar molt lògica per voler continuar la tramitació de la modificació 
d’aquests estatuts. Ara mateix, no recorda l’explicació en detall però li farà arribar al 
senyor Gregori. 

 
4. Mocions 

 
4.1. MOCIÓ PER DECLARAR CANET DE MAR MUNICIPI ANTIFEIXISTA. 

 
Es fa constar que  en data 10 de febrer de 2019, amb número d’entrada al registre 
2019/1013, el grup municipal de la CUP va presentar la moció que es transcriu a 
continuació: 

 
MOCIÓ PER DECLARAR CANET DE MAR MUNICIPI ANTIFEIXISTA 

 
Atès que el franquisme va suposar a l’estat espanyol una pèrdua de drets i llibertats 
de la societat, amb la repressió i execució de milers de dissidents republicans i 
antiautoritaris, així com la persecució i la pressió social cap als familiars dels 
dissidents. 

 
Atès que des de llavors fins a l’actualitat sempre han existit entitats i col·lectius de 
caràcter  feixista  i  autoritari,  però  sempre  representant  una  part  residual  de  la 
societat. 

 
Atès que a les nostres comarques s'havia viscut una disminució molt important 
d’agressions per part de l’extrema dreta i feixistes des dels anys 90. 

 
Atès l'augment d'agressions per part de grupuscles feixistes que hi ha hagut a 
Catalunya des del 2017, i especialment al 2018, on segons dades oficials del 
Conseller d’Interior Miquel Buch, des del maig fins al juliol de 2018, hi ha hagut 178 
atacs ideològics, la immensa majoria provinents de sectors neofeixistes i d’extrema 
dreta. 

 
Atès que aquests grupuscles han augmentat la seva activitat d’atacs sense que les 
detencions i les condemnes hagin estat efectives per fer disminuir aquestes 
agressions. 

 
Atès que aquestes agressions són sempre unidireccionals i motivades per una 
ideologia  d'odi  a  la  diferència  política  i  ideològica  o  per  motius  xenòfobs  i 
masclistes. 
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Atès que entenem que hi ha recursos per expressar totes les idees legítimes de 
manera democràtica i sense ús de violències i d’imposicions autoritàries, però 
sempre partint de la defensa de la Declaració dels Drets Humans, valor 
inqüestionable en una democràcia real. 

 
EL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR – POBLE 
ACTIU, DEMANEM 

 
Que Canet de Mar es declari formalment Municipi contra el feixisme i el racisme i en 
favor de la convivència en la diversitat. 

 
Que l’Ajuntament promogui actes per la memòria històrica del municipi i defensi els 
valors de la democràcia, la justícia universal, els drets humans, socials i laborals, 
així com els valors de la diversitat cultural, religiosa o de gènere que disposem al 
nostre municipi. 

 
Que  l’Ajuntament  denegui  l’ús  d’espais,  com  els  equipaments  públics  i  la  via 
pública, a col·lectius i formacions polítiques que incitin a la discriminació racial, 
ètica, cultural, de gènere o polític. Expressament es denegarà el permís a entitats 
que facin enaltiment del franquisme, el nazisme, el racisme o mostres d’odi al qui no 
pensa de la mateixa manera. 

 
Que l'Ajuntament realitzi una campanya permanent de neteja de propaganda 
d'activitats  que  incitin  la  discriminació  racial,  ètica,  cultural,  de  gènere  o  de 
qualsevol  altre  tipus,  evitant  així  que  a  la  ciutat  s'hi  trobin  pintades,  cartells, 
adhesius o fulletons publicitaris discriminatoris. 

 
Que l'Ajuntament, amb els recursos que disposa, faci el possible per prevenir i 
actuar en la identificació dels individus que exhibeixin simbologia feixista o pre- 
constitucional a l'espai públic o que facin activitats o propaganda d'activitats que 
inciti a la discriminació racial, ètica, cultural, de gènere o ideològica. 

 
Que l'Ajuntament condemni formalment tots els actes públics i declaracions que 
facin apologia del racisme, de la xenofòbia, dels genocidis o de la discriminació 
contra els drets humans. Valors els quals són totalment incompatibles en una 
democràcia real i rebutjables per la societat. 

 
Que l'Ajuntament davant de qualsevol agressió feixista, racista, masclista o fòbica a 
la ciutat, faci una denúncia pública i personal de suport a les persones agredides i 
faciliti els mitjans a l’abast pel suport i reparació de danys físics i morals causats a 
la persona agredida, valorant la possibilitat de personar-se com a acusació popular 
en aquests tipus de casos. 

 
En compliment del que disposa l’article 17 del Reglament Orgànic Municipal, procedeix 
sotmetre-la votació a la propera sessió plenària que es celebri. 

 
Per tot això, el Ple municipal acorda, en segona votació i amb el vot de qualitat de la 
senyora alcaldessa, per sis vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Lluís 
Llovet  Bayer,  Coia  Tenas Martínez, M.  Assumpta Revoltós Vaquer, Raquel Serra 
Lerga  i  Marc  Jiménez  Torres,  sis  vots  en  contra  dels  regidors  Jesús  Marín  i 
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Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel López Solà, Esther Agulló Renau, Toni 
Romero Carbonell i Cristina Soler Vílchez i quatre abstencions dels regidors Pere 
Xirau i Espàrrech, Josep M. Masvidal Serra, M. Àngels Isart Falceto i Sílvia Tamayo 
Mata. 

 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, llegeix la 
moció. 

 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que el 
seu vot serà d’abstenció perquè sí bé és cert que comparteix l’essència de la moció, hi 
ha algunes demandes en què és difícil l’acció municipal perquè el límit entre una cosa i 
l’altra és molt fi i demana una decisió massa subjectiva. Com es determina la ideologia 
d’un acte, com es nega un espai públic a un partit amb el qual potser no s’està d’acord 
amb el seu ideari; com es determina si una pintada s’ha de treure. Per això, en 
essència sí que hi estan d’acord, però no amb les accions i les demandes concretes. 

 
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, la qual 
explica que el seu grup municipal està totalment d’acord amb la part expositiva 
d’aquesta moció i és evident que des de tot l’Ajuntament, des de tots els grups 
municipals, s’ha d’evitar que es faci qualsevol atac feixista o de qualsevol mena. En la 
línia del que deia la senyora Tamayo, no saben gaire bé quines són les accions que 
haurien de fer per evitar que s’utilitzin espais públics per part de formacions polítiques 
feixistes o que discriminin obertament de manera racial, però no saben si hi ha alguna 
llista que manifesti quines són aquestes formacions o entitats. Si es veu clarament és 
evident, però la línia és molt fina. Amb relació a aquest aspecte havien demanat al 
grup municipal de la CUP que suavitzessin una mica aquesta moció perquè si s’aprova 
la moció es pugui dur a terme. Si aquesta moció és clarament una declaració 
d’intencions, el seu grup municipal hi està completament d’acord. Ara bé, si va més 
enllà i s’ha de decidir quines són les formacions i les entitats feixistes quan no ho 
tenen  clar,  el  seu  grup  municipal  deixaria  fer  i  després  ja  es  veuria  si  s’ha  de 
denunciar. Demana al senyor Jiménez que ho aclareixi, ja que el seu grup no es veu 
amb cor de decidir-ho. 

 
4.2. MOCIÓ DEL PP CONTRA L'OCUPACIÓ IL·LEGAL 

 
Es fa constar que en data 21 de febrer de 2019, amb número d’entrada al registre 
2019/1346, el grup municipal del PP va presentar la moció que es transcriu a 
continuació: 

 
MOCIÓN    QUE    PRESENTA    EL    GRUPO    MUNICIPAL    POPULAR    DEL 
 AYUNTAM I ENTO   DE   CANET   DE   M AR  ,  PARA  COMBATIR  LA  
OCUPACIÓN ILEGAL  DE  VIVIENDAS,  GARANTIZAR  EL  DERECHO  DE  
PROPIEDAD,  LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y BIENES Y LA 
CONVIVENCIA SOCIAL 

 
El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Canet de Mar, conforme a lo 
previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, desea elevar al Pleno Municipal la siguiente Moción: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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El Partido Popular ha anunciado la presentación en el Congreso de los Diputados 
de una Proposición de Ley Orgánica destinada a combatir la ocupación ilegal de 
viviendas que garantice el derecho de propiedad, la seguridad de personas y bienes 
y la convivencia social. En su articulado se establece, entre otras medidas, que la 
Policía podrá desalojar la vivienda ocupada ilegalmente en un plazo express de 24 
horas, sin necesidad de esperar varios meses como hasta ahora y refuerza el delito 
de usurpación pasando de una multa a pena de privación de libertad de uno a tres 
años. 

 
Frente a la pasividad e incluso permisividad de los mal llamados “alcaldes del 
cambio”, esta Proposición de Ley, de aprobarse, evitaría situaciones como la del 
Patio Maravillas en Madrid o que se produzcan hechos tan lamentables como el 
ocurrido el pasado 5 de enero en Badalona, donde murieron tres vecinos de un 
inmueble a consecuencia de una sobrecarga eléctrica provocada por el “pinchazo” 
ilegal de los okupas que vivían además de forma ilegal en un edificio del barrio de 
San Roc. Estos ayuntamientos, lejos de promover una política efectiva de vivienda 
se han dedicado a “consentir” una usurpación de la propiedad que no es justificable 
en ningún caso, pues se produce una colisión de dos derechos fundamentales: el 
derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad, cuando ambos derechos tienen 
que ser respetados. 

 
Cuando hay una ocupación ilegal, hay un acto delictivo y hay una víctima a la que 
se despoja de un derecho que también tiene amparado en la Constitución. No 
puede ser que estas políticas de cambio se basen en considerar la ocupación ilegal 
como una solución válida para una minoría, cuando se han convertido en un 
problema para la mayoría. 

 
Combatir el alarmante y creciente problema de la ocupación de viviendas, luchar 
contra  las  mafias  y  la  delincuencia  asociada  a  la  misma  y  garantizar  así,  la 
propiedad privada, la convivencia y la seguridad son los motivos principales que 
impulsan esta iniciativa normativa en el Congreso de los Diputados. 

 
Aunque en la última década se han acortado sustancialmente los plazos judiciales 
para el desalojo de viviendas, el problema de la ocupación genera alarma en la 
sociedad española y el número de viviendas ocupadas no deja de aumentar. 
Además, el fenómeno ha generado la instauración de mafias de la ocupación y la 
utilización de muchos de estos inmuebles para actividades delictivas. 

 
La Proposición de Ley define por primera vez de forma clara la ocupación ilegal e 
impide   que   los   okupas   estén   protegidos   por   el   derecho   fundamental   de 
inviolabilidad del domicilio o por el concepto de morada. De esta manera, se evita 
que tengan la misma protección en la casa que habitan de forma ilegal y en contra 
de la voluntad del propietario que el que la habita de forma legal. La autoridad 
pública podrá desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo de 24 
horas. 

 
Asimismo, la nueva ley reforzará las penas asociadas a los delitos de usurpación, 
que pasarían de multa a privación de libertad de uno a tres años y contempla de 
manera específica la figura de las mafias de okupación. 
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Así, agiliza el proceso penal para juzgar este tipo de delincuencia y para  ello 
modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley del Jurado. 

 
De igual manera, amplía la reforma de los procesos civiles, aprobada en junio de 
2018, para que las personas jurídicas propietarias de viviendas puedan ejercer su 
derecho con la misma agilidad que las personas físicas a la hora de recuperar la 
posesión de sus casas. Hasta ahora la propiedad jurídica del inmueble dificultaba 
más todavía el desalojo. 

 
La nueva normativa, de aprobarse, facultará también a las comunidades de 
propietarios, cuando los ocupantes ilegales realicen actividades prohibidas o 
molestas o incívicas, para garantizar la correcta convivencia vecinal. Además, 
considera nula la inscripción en el padrón municipal cuando la persona inscrita sea 
un okupa ilegal, modificando para ello la Ley de Bases de Régimen local. 

 
Esta Proposición de Ley no regula los desahucios hipotecarios ni arrendaticios ni 
tiene como objetivo regular los conocidos “precarios” y deja claro que aquellas 
personas con problemas económicos o de desempleo no van a ser consideradas 
como okupas. 

 
Por las indudables ventajas sociales que esta iniciativa conlleva, el Grupo Municipal 
Popular eleva al Pleno de la Corporación la siguiente propuesta de acuerdo: 

 
PRIMERO.  Dar  su  firme  apoyo  a  la  Proposición  de  Ley  Orgánica  contra  la 
ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las 
personas y cosas en las comunidades de propietarios, registrada en el Congreso de 
los Diputados el 31 de enero. 

 
SEGUNDO. Reclamar de las fuerzas políticas con representación parlamentaria 
que den su aprobación a esta iniciativa normativa antiokupa, pionera en España, 
por ser de interés general y necesaria para corregir un grave problema social y de 
convivencia generado a causa de esta falsa vía de acceso a la vivienda. 

 
TERCERO. Dar traslado de estos acuerdos a la Ministra de Justicia, a la 
Vicepresidenta del Gobierno y a los Portavoces Parlamentarios de los Grupos con 
representación en el Congreso y en el Senado. Así como al Presidente de la 
Federación Española de Municipios y Provincias. 

 
En compliment del que disposa l’article 17 del Reglament orgànic municipal, procedeix 
sotmetre-la a votació a la propera sessió plenària que se celebri. 

 
Per això, el Ple municipal rebutja aquesta moció per set vots en contra dels regidors 
Blanca Arbell Brugarola, Lluís Llovet Bayer, Coia Tenas Martínez, M. Assumpta 
Revoltós Vaquer, Raquel Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata, i Marc Jiménez Torres, sis 
vots a favor dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel 
López Solà, Esther Agulló Renau, Toni Romero Carbonell i Cristina Soler Vílchez i tres 
abstencions dels regidors Pere Xirau i Espàrrech, Josep M. Masvidal Serra i M. Àngels 
Isart Falceto. 

 
La senyora Cristina Soler Vílchez, regidora del grup municipal del PP, llegeix la moció. 
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El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que per 
al seu grup el dret a l’habitatge està per sobre del dret a la propietat privada i 
consideren que els problemes que hi poden haver amb l’ocupació no s’han de 
solucionar policialment, sinó que s’han de solucionar amb polítiques socials abaixant 
els preus dels lloguers i facilitant habitatges socials. 

 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 
l’ocupació de l’habitatge és una realitat extensa i molt complexa que cal abordar des 
d’un punt de vista global i és que els perfils dels ocupes són diversos. Sí que estan 
d’acord en el fet que s’ha de lluitar contra les màfies, que no només perjudiquen els 
propietaris, sinó que també s’aprofiten de la necessitat extrema de moltes famílies. Els 
socialistes entenen que la modificació de la Llei d’enjudiciament civil per accedir als 
desnonaments no resol sempre el problema i aposten per la prevenció, garantir la 
seguretat  jurídica  mitjançant  la  creació  de  la  figura  del  pis  en  custòdia.  També 
demanen  al  govern  de  la  Generalitat  un  control  dels  pisos  buits  més  exhaustiu, 
sobretot dels gran propietaris i que s’elabori un pla integral d’abordatge del fenomen 
d’ocupació. Com deia, els problemes de l’habitatge van més enllà de l’ocupació i per 
això els socialistes han presentat una proposició de llei al Congrés de mesures de 
foment del lloguer estable de l’habitatge amb mesures efectives i concretes per anar 
avançant en els problemes de l’habitatge. 

 
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, explica 
que aquesta moció és un clar retrocés en matèria processal dels drets de les persones 
vulnerables. La proposició suposa, en realitat, l’augment de les dificultats habitacionals 
de la població amb major desprotecció i que tenen més possibilitats de caure en el risc 
de l’exclusió residencial. Lluny de posar el focus en l’actuació contra els màfies, 
s’acabaria perjudicant les víctimes d’aquestes màfies i agreujant la situació d’aquestes 
persones d’exclusió residencial. Organitzacions socials, com la PAH, ja denunciaven fa 
més d’un any els riscos derivats de la proposició de llei impulsada pel PDeCAT, 
Ciutadans i el PP, que modificava la Llei 1/2000, de 7 de gener, que volia agilitar els 
desnonaments en el cas de les famílies que estiguessin ocupant un habitatge. En 
aquest aspecte, Unidos Podemos va presentar, l’octubre del 2018, un recurs 
d’inconstitucionalitat contra aquesta Llei de desnonaments exprés perquè considerava 
que vulnera el dret a l’habitatge. El Ple del Tribunal Constitucional va decidir per 
unanimitat admetre a tràmit aquest recurs. Per això el seu grup municipal votarà en 
contra d’aquesta moció, perquè elimina la garantia constitucional de la inviolabilitat del 
domicili, perquè la policia podria desallotjar immediatament una família, sense 
necessitat d’una ordre judicial. Creu que el PP considera que ha de prevaler el dret a 
la propietat sobre el dret a l’habitatge, és a dir, que s’oblida de l’article 33.2 de la 
Constitució Espanyola on s’estableix que el dret a la propietat s’ha de delimitar a la 
condició social. Lluny d’anar a l’arrel del problema, com deia la senyora Tamayo, no es 
proposa cap mesura per desincentivar l’existència de les anomenades màfies. S’ha 
d’intentar reclamar algunes propostes en aquest sentit i el seu grup reclamaria 
l’activació de la Llei 24/2015, que un cop el Tribunal Constitucional hagi notificat al 
govern espanyol i a la Generalitat la sentència de data 31 de gener, que desestima el 
recurs contra aquesta Llei, els jutjats i les administracions públiques facin aturades 
dels  desnonaments  de  les  persones  que  estan  en  risc  d’exclusió  social,  o,  per 
exemple, que el govern de la Generalitat de Catalunya destini els màxims recursos  i 
esforços perquè s’apliqui plenament la Llei o reclamar també a la Generalitat que es 
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responsabilitzi del fet que no es vulneri aquesta Llei.  Demanen que se signin convenis 
que obliguin els propietaris de blocs de pisos buits a fer habitatges socials o que se 
sancionin tots els incompliments d’aquesta llei. El seu grup municipal hi votarà en 
contra. 

 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, regidor del grup municipal de Canetencs 
Independents, explica que el seu grup municipal podria estar d’acord amb molts 
aspectes d’aquesta moció, però, com ja va dir a la Comissió Assessora, el partit del PP 
va estar molt de temps governant amb majoria absoluta i no van fer ni un pas per 
aprovar aquesta llei i ho considera un acte polític, ja que s’acosten els eleccions 
generals. El seu grup municipal s’abstindrà. 

 
El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que com molt 
bé diu el títol de la moció és per garantir el dret de la propietat i no el dret de 
l’habitatge, que és contradictori en algun aspecte. Creuen que és un problema greu i 
consideren que s’ha de treballar d’una manera transversal i amb les causes del 
problema i no atacar-ne les conseqüències i el dèbil. Aquesta Llei, precisament fa un 
procés a la inversa. És a dir, no es preocupa gens per les causes del problema, sinó 
que ataca el dèbil i el que té el problema. I ataca tant el dèbil que fins ara hi havia una 
normativa que diferenciava  els propietaris individuals de les grans empreses i ara el 
que volen és no fer diferències entre propietaris perquè, per exemple, els bancs, els 
grups voltors, etcètera, puguin exercir també el seu dret amb la mateixa agilitat que les 
persones físiques. Estan igualant aquells bancs que van cobrar 70.000 milions d’euros 
de l’erari públic. En comptes d’obligar-los que posin aquests pisos a habitatges socials, 
tindran els mateixos drets que un propietari particular, que sí que se li hauria de 
reconèixer, mitjançant algun tipus de registre, que aquests pisos tinguessin una 
protecció especial, que és cap on el seu grup municipal creu que s’hauria d’anar. 
Tampoc es parla de les màfies en aquesta moció i, per tant, consideren que s’intenta 
obrir la veda perquè les grans empreses puguin tenir els mateixos drets que els petits 
propietaris. 

 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que el 
que vol aquesta Llei és començar a solucionar una situació greu. Quan van presentar 
aquesta moció els van proposar a la resta de grups de transaccionar-la. Cap dels 
grups hi va estar interessat i ho van entendre com que és un tema polític al qual no 
volien donar suport. Comenta que està molt bé el discurs de Som Canet i de Podemos, 
però això no li quadra amb el fet que un pis que l’Ajuntament tenia, s’hagi perdut. De 
cara a la galeria tot és molt bonic, però el pis d’acollida propietat de l’Ajuntament s’ha 
perdut i no ho entén. Pel que fa a la intervenció de Canetencs Independents, considera 
que té raó, que s’hauria hagut de fer abans. A més a més, es va presentar quan 
encara no s’havien convocat les eleccions i, per tant, es podia tirar endavant. Entén el 
discurs fàcil de protegir els dèbils i es pregunta per què no es protegeix aquella àvia 
que marxa de casa i quan torna la té ocupada i s’està molt de temps sense poder 
tornar-hi. Es parla de les màfies, però els que venen aquí, i a Mataró passa molt 
sovint, ja venen amb les claus del pis des del Marroc i això és molt difícil de parar. Si 
es parla de Canet, a Canet hi ha 32 cases ocupades. Això és un problema i si avui 
voten en contra d’aquesta moció, estaran en contra que es comenci a solucionar el 
problema. Per últim, han parlat de les grans corporacions. Els va oferir l’opció de 
transaccionar la moció, moció que també es presentarà al Congrés dels Diputats on es 
parlarà i discutirà, però la idea era començar a solucionar aquest problema, que el té 
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molta gent, des de baix. No sap què passarà però té la sensació que no s’aprovarà, 
però, en canvi, s’acaba d’aprovar una moció que diu qui són feixistes i qui són els 
bons. No entén l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
El senyor Llovet explica que és un problema greu, important i que afecta a tothom i 
consideren que és necessari que hi hagi un registre de les propietats dels particulars 
per  poder  protegir-les, però  aquesta moció  demana que es doni  suport  a la  Llei 
orgànica i considera que aquí hi ha poc a transaccionar. Torna a repetir que aquesta 
Llei desregula la diferència entre la propietat privada que tenia uns drets jurídics i els 
grans bancs i corporacions que han cobrat de l’Estat, els quals tindran els mateixos 
drets que els particulars. Li sembla molt vergonyós plantejar-ho des d’aquest punt de 
vista. Potser el que hauria de fer la llei és obligar els bancs i les empreses que han 
cobrat diner públic que destinin un tant per cent dels habitatges a protecció oficial o a 
lloguer oficial. 

 
5. Precs i preguntes 

 
1.- Trucar a emergències 

 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que uns 
veïns de Canet els van informar que els van entrar a robar a casa i van trucar al 112, 
tal i com els havia dit l’alcaldessa. El 112 són els mossos i van trigar mitja hora en 
arribar. Considera que potser ja està bé que se’ls digui que truquin al 112, però també 
els hauria hagut de dir que truquessin a la policia i ja s’espavilaran per veure qui arriba 
abans. 

 
La senyora alcaldessa explica que si els ciutadans li diuen que la policia no contesta, 
perquè en aquell moment estan en un servei, ella els aconsella que truquin als mossos 
al número d’emergències. 

 
2.- Càmeres de seguretat a la població 

 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que la 
senyora alcaldessa ha parlat de prevenció. Per al seu grup municipal, la prevenció del 
robatori és clau, moltes vegades és el que frena. Ara per fi, s’han decidit a posar 
càmeres de seguretat, tot i que els estranya si resulta que la situació ha millorat. Tot i 
així, benvingut sigui, perquè considera que és molt important la seguretat i a més a 
més és una ajuda també per als cossos de policia, en el sentit que amb menys 
recursos s’arriba més lluny. El que sí que els preocupa és que sembla que s’ha fet un 
reforç de vigilància, però que només s’ha plantejat per uns dies a la setmana i es 
pregunten si és que els lladres tenen un horari. La pregunta és, doncs, si realment 
aquesta vigilància només és per a uns dies concrets. 

 
La senyora alcaldessa explica que han posat aquestes càmeres de seguretat i que no 
les han posat perquè hi hagi aquesta sensació, que no és certa, d’augments dels 
delictes. Aquest projecte d’instal·lació de càmeres va començar quan el senyor Marín 
era el responsable de l’Àrea de Seguretat Ciutadana, amb les càmeres de control 
semafòric i des d’aquell moment han anat lluitant per posar-ne més a altres zones del 
poble, però hi havia contradiccions en els criteris legals segons la persona que ocupés 
el lloc de secretari municipal. Van veure que era molt interessant poder tirar endavant 
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aquest projecte des del moment que les càmeres que estan instal·lades a l’estació 
havien identificat lladres que marxaven o arribaven en tren. Per tant, van considerar 
que era necessari i la Policia Local en va fer un informe favorable i això han fet ara. És 
a dir, vol deixar clar que no és que s’hagin decidit ara, sinó que ja fa temps que hi 
estan treballant. No cal dir que tant el senyor Romero com el senyor Marín saben que 
els projectes municipals poden durar mesos i, fins i tot, anys. 

 
El senyor Marín vol puntualitzar que les càmeres del semàfor de la Nacional II es van 
posar per raons de trànsit i no de vigilància. Vol fer aquesta diferència perquè si ara es 
posen aquestes càmeres és perquè han augmentat els delictes. 

 
La senyora alcaldessa repeteix que aquestes càmeres de trànsit han servit també per 
identificar els delinqüents que arribaven i marxaven en tren i per això van incloure al 
pressupost de l’any passat aquest projecte i ara s’estan col·locant, tot i que ja estaven 
incloses a l’exercici 2018 i des de l’any 2017 que estan treballant per col·locar-les. Pel 
que fa al reforç de vigilància de què parla el senyor Romero, la senyora alcaldessa 
explica que els reforços es posen quan els professionals ho consideren. La Policia es 
combina amb els Mossos d’Esquadra sempre que ho necessiten, amb d’altres cossos 
que han posat per reforçar-los per controlar tot el Maresme, no només Canet de Mar. 
Aquests reforços van als llocs on hi ha més delictes i Canet de Mar, com ha dit 
anteriorment, no és un dels pobles amb més delictes de la comarca. Tot i així, 
l’Ajuntament ha fet un esforç perquè la gent es tranquil·litzés i han aportat ajuda a la 
Policia a través dels Mossos. Tan de bo poguessin tenir un Policia al davant de cada 
casa, però no pot ser. Cal ser realistes i fer cas als professionals que són els que hi 
entenen. D’ençà que ho estan fent d’aquesta manera els ha arribat que la gent se sent 
més segura i continuaran fent-ho així fins que sigui necessari. 

 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que si 
aquest reforç de què s’està parlant s’ha de fer, sigui quan sigui, s’haurà de fer i si 
s’esgota  la  partida  per  dotar-lo  econòmicament  i  encara  resulta  necessari  aquest 
reforç, s’hi hauran de posar més recursos. Tothom està d’acord en què això és una 
prioritat i, per tant, si és una prioritat es tractarà com a tal. 

 
El senyor Romero comenta que potser aquesta negociació s’hauria hagut de fer en el 
moment que es va decidir aprovar la jornada de 35 hores. 

 
El senyor Xirau explica que aquesta jornada era per a tots els treballadors en general i 
aquesta negociació afecta un col·lectiu en particular, que és la Policia, per tant, la 
negociació es fa amb aquest col·lectiu. 

 
3.- Jornada laboral de 35 hores 

 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que 
aquest és un tema del qual ja en van parlar en el Ple en què es va aprovar. Es tracta 
de la jornada laboral de les 35 hores setmanals dels treballadors municipals. Hi ha 
àrees  que  funcionen  per  quadrants  des  de  principis  d’any,  com  és  Seguretat 
Ciutadana. Han fet un càlcul per sobre i creuen que al mes de novembre la Policia 
deixa de tenir hores. Pregunta si s’està solucionant aquest assumpte, ja que considera 
que és un tema greu perquè es poden trobar que al mes de desembre no hi hagi 
policia. Ho preguntarien a la Comissió Especial Informativa de la Policia Local, però 
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com que no se’n convoca cap, ho pregunten al Ple. 

 
La senyora alcaldessa explica que aquesta problemàtica s’està negociant amb les 
àrees i Recursos Humans per solucionar aquest possible problema. 

 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que, 
independentment del quadrant de segons quins col·lectius de treballadors de 
l’Ajuntament  que,  com  molt  bé  ha  dit  la  senyora  alcaldessa  s’està  negociant, 
negociació que s’ha de fer tant sí com no, perquè en reduir la jornada, aquest quadrant 
ja no és vàlid, en aquest punt també s’ha de parlar d’un nou complement per 
compensar-ho. Però això ja ho sabien abans d’aprovar aquesta reducció de les hores 
de la jornada. És a dir, que no els ha agafat per sorpresa que això s’havia de dotar. 

 
4.- Problemes de seguretat ciutadana 

 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que, 
segons les declaracions que ha fet la senyora alcaldessa, durant les quals s’ha 
abstingut d’intervenir perquè creia que el moment per intervenir era ara, a precs i 
preguntes, aquesta ha comentat que va explicar als mitjans de comunicació que es 
tractava  d’un  tema  polític  i  que  només  hi  havia  intencions  polítiques  al  darrere 
d’aquesta problemàtica. Li pregunta si realment pensa això, si els problemes que està 
patint la gent només tenen caire polític. Ell considera que no és així, que és un tema 
seriós i greu. És evident que alguna formació se’n pot aprofitar, però la senyora 
alcaldessa és alcaldessa de tots els ciutadans, els ha de protegir a tots i no pot fer 
unes manifestacions dient que això és un tema polític. 

 
La senyora alcaldessa explica que si fa cas de les incidències que li donen els 
professionals, què és el que ha de pensar. 

 
El senyor Romero explica que aquests números de què parla la senyora alcaldessa 
són anuals i, per tant, només inclou les dades del mes de desembre, quan van 
començar els problemes al poble i, per tant, aquestes incidències són enganyoses. 

 
La  senyora  alcaldessa  explica  que  aquestes  dades  també  inclouen  els  mesos 
d’octubre i novembre, quan ja hi havia aquest col·lectiu de Menes a Canet de Mar. 

 
El senyor Romero insisteix que aquestes dades només són estadística. 

 
La senyora alcaldessa comunica que a la Comissió Informativa Especial de la Policia 
Local que convocaran en breu, els mostraran les denúncies i les incidències reals 
durant aquests mesos i veurà que no n’hi ha tants. Considera que també és 
responsabilitat  del  govern  no  crear  falses  alarmes  i  per  això  estan  aportant  les 
solucions que calguin. 

 
5.- Expedients sancionadors caducats 

 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, pregunta si és 
cert que s’han deixat de cobrar expedients sancionadors, per ineficiència en la gestió 
dels expedients, per un valor de 15.000 euros. Si és cert, demana que algú els ho 
expliqui. 
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La senyora alcaldessa explica que és cert que es van perdre aquests diners i és 
perquè hi ha un problema amb l’Organisme de Gestió Tributària que avisa l’Ajuntament 
amb poc temps. S’hi està posant remei. No sap si aquests 15.000 euros es podran 
recuperar. Ja li explicaran per escrit si es pot o no. 

 
6.- Enterraments els diumenges 

 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, explica 
que els diumenges a Canet, en principi, no es fan enterraments, però hi ha hagut 
alguna excepció i demana que expliquin amb quins criteris es decideix. 

 
La senyora alcaldessa explica que sí que és cert que es va decidir de fer els 
enterraments entre setmana i al matí. Es va parlar amb el capellà de la parròquia i amb 
l’empresa Cabré i Junqueras i si se n’ha fet algun, excepcionalment, dissabte o 
diumenge és perquè els ho han demanat, principalment perquè ha de venir família de 
lluny o per alguna altra circumstància especial que així ho requereix. El senyor Quirze 
Planet Rovira, regidor delegat d’Obres i Serveis els ho podria explicar amb més detall, 
ja que és a ell a qui arriben aquestes peticions, però malauradament no ha pogut venir. 

 
7.- Obres del carrer Nou 

 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, explica 
que fa poc s’han acabat les obres del carrer Nou, però un cop acabades han aparegut 
altres problemes que han provocat que s’hagués de tornar a obrir el carrer. Demana 
que expliquin quins han estat aquests problemes. 

 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, explica que es 
van fer unes obres en aquest carrer i hi va haver una problemàtica inicial de connexió 
del clavegueram dels habitatges. Un cop arreglat aquest problema, la despesa es va 
imputar a l’empresa. Ara mateix, estan arranjat el carrer Abell Baix i s’han trobat que el 
clavegueram també està molt malament. Dels quatre punts on van fer prospeccions, 
només en un punt estava en unes condicions acceptables i per això ara hi ha aquestes 
obres altra vegada en aquest zona, per poder arranjar el clavegueram del carrer Abell 
Baix. 

 
8.- Valoració dels llocs de treball i nou conveni dels treballadors 

 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, demana 
que expliquin en quin punt es troba la valoració dels llocs de treball de l’Ajuntament i 
per quan està previst signar el nou conveni amb els treballadors. 

 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Benestar Social, Gent Gran i 
Règim Intern, explica que a l’última reunió que van fer amb els representants sindicals 
i  els assessors van acordar que potser no serien a temps d’aprovar la valoració de 
llocs de treball abans no s’acabi aquesta legislatura. El senyor Marín, i també el senyor 
Gregori, ja saben que les negociacions del conveni i la valoració de llocs de treball 
requereixen molt de temps. El que sí que intentaran, tant el govern, com el comitè i els 
assessors sindicals és tancar totes les fitxes de la valoració de llocs de treball i fer la 
puntuació de cadascuna i prega que el pròxim govern que hi hagi, continuï la tasca on 
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ells l’hagin deixada. 

 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal del PDeCAT, explica 
que la senyora Isart té raó de dir que l’elaboració de la valoració de les fitxes dels llocs 
de treball és un procés que necessita, en primer lloc, dedicació, i en segon lloc, saber 
el  que  es  vol  fer.  Ara  bé,  pensa  que  dos  anys  i  mig  són  suficients  per  tenir-la 
preparada. 

 
9.- Reglament d’allotjament temporal 

 
El  senyor  Jesús  Marín  i  Hernàndez,  portaveu  del  grup  municipal  del  PDeCAT, 
pregunta com està el Reglament del pis dotacional. 

 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Benestar Social, Gent Gran i 
Règim  Intern,  explica  que  la  denominació  correcta  és  Reglament  d’allotjament 
temporal. Explica que està molt avançat i d’aquí a poc es passarà a Secretaria perquè 
preparin l’expedient per posar-lo a consideració pel Ple. 

 
10.- Procediment de contractació de les obres de l’Odèon 

 
El  senyor  Jesús  Marín  i  Hernàndez,  portaveu  del  grup  municipal  del  PDeCAT, 
pregunta  l’Àrea d’Urbanisme si ja s’ha presentat alguna empresa per a les obres de 
l’Odèon. 

 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, explica que s’ha 
dut a terme la licitació, a la qual es van presentar tres empreses. Dimecres passat es 
va obrir el sobre 3 de les ofertes. S’adjudicarà a l’empresa que doni unes condicions 
millors, després que passi el termini legalment establert perquè l’empresa pugui 
presentar la documentació que sigui necessària. 

 
11.- Tramitació del POUM 

 
El  senyor  Jesús  Marín  i  Hernàndez,  portaveu  del  grup  municipal  del  PDeCAT, 
pregunta en quin punt es troba el POUM. Tenia entès que en aquest Ple de febrer 
probablement passaria l’aprovació definitiva, però no ha estat així. 

 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, explica que el 
Departament de Costes del Ministeri té el text paralitzat, ja que cal un nou informe 
d’aquest organisme, sol·licitat directament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona. 
Madrid va demanar la traducció de tot el text per poder fer aquest informe, que ha 
estat a punt, per part dels treballadors de Serveis Tècnics, aquest mes de gener. Ho 
han fet en forma de text refós, per tal que no tornin a fer un informe negatiu. Els van 
comunicar que avui els farien arribar alguna cosa i, de moment, encara no ha arribat 
res. A la Junta de Govern Local de la setmana passada ja van acordar que si fos 
necessari la tècnica i ell mateix anirien a Madrid per veure quin problema hi veuen en 
aquest text. 

 
12.- Aprovació del compte general de l’any 2017 

 
El  senyor  Jesús  Marín  i  Hernàndez,  portaveu  del  grup  municipal  del  PDeCAT, 
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pregunta per quan està previst l’aprovació del compte general de l’any 2017. 

 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que 
s’hauria hagut de fer ja, però diferents circumstàncies personals ho han impedit. 
Aquestes circumstàncies i la feina del dia a dia del Departament d’Intervenció ho han 
fet impossible. Intentaran tenir-ho a punt durant aquest primer trimestre i convocar-los 
per posar-los al corrent. 

 
13.- Càmeres de seguretat a la població 

 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, explica 
que ahir va llegir una notícia que s’instal·laran dinou càmeres de seguretat al poble i 
demana  a  la  senyora  alcaldessa  si  sap  quina  càrrega  de  feina  representa  tenir 
aquestes càmeres per a l’Àrea de Seguretat Ciutadana. 

La senyora alcaldessa explica que hi ha destinada una persona al matí i una a la tarda. 

El senyor Marín comenta que aquesta persona és la que també contesta al telèfon i, 
mentrestant pot anar controlant les càmeres de seguretat. 

 
La senyora alcaldessa explica que normalment hi ha dues persones. De tota manera, 
ho preguntarà al cap de la Policia perquè li expliqui exactament com es distribueixen la 
feina i li farà arribar la resposta. 

 
El senyor Marín comenta que pel que té entès, dinou càmeres de seguretat impliquen 
tres jornades laborals completes de feina d’un policia. De tota manera, agrairà la 
resposta que el cap de la Policia de Canet li pugui fer arribar. Ara bé, tenint en compte 
que moltes vegades no es pot fer una denúncia per manca d’efectius, li estranya que 
es pugui arribar a donar cap a aquest nou servei. De tota manera, esperaran la 
resposta que els farà la senyora alcaldessa. Per altra banda, agraeixen que es posin 
aquestes càmeres de seguretat perquè de les sensacions s’ha passat als fets. 

 
14.- Aclariment sobre la moció de declarar Canet de Mar municipi antifeixista 

 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, explica 
que vol fer una intervenció referent a la moció que s’ha aprovat sobre declarar Canet 
de Mar municipi antifeixista. Primer vol preguntar a la senyora alcaldessa si s’havia 
llegit la moció, a la qual cosa respon que sí. Li pregunta a la senyora secretària si quan 
s’aprova una moció, aquesta s’ha de complir. 

 
La senyora alcaldessa explica que normalment el que s’aprova mitjançant una moció 
s’ha de complir. 

 
El senyor Marín explica que en els acords d’aquesta moció es manifesta que 
l’Ajuntament denegui l’ús d’espais, com els equipaments públics i la via pública, a 
col·lectius i formacions polítiques que incitin a la discriminació racial, ètica, cultural, de 
gènere o polític. Expressament es denegarà el permís a entitats que facin enaltiment 
del franquisme, el nazisme, el racisme o mostres d’odi al qui no pensa de la mateixa 
manera. En aquest últim aspecte, considera que des de l’Ajuntament pensa que serà 
una mica difícil poder portar-ho a terme. Pregunta quina Àrea s’encarregarà de fer-ho. 
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D’altra banda creu que al regidor de Medi Ambient se li gira molta feina perquè la 
moció també acorda que l'Ajuntament realitzi una campanya permanent de neteja de 
propaganda d'activitats que incitin la discriminació racial, ètica, cultural, de gènere o de 
qualsevol altre tipus, evitant així que a la ciutat s'hi trobin pintades, cartells, adhesius o 
fulletons   publicitaris   discriminatoris.   També   hi   ha   un   acord   que   aprova   que 
l'Ajuntament, amb els recursos que disposa, faci el possible per prevenir i actuar en la 
identificació  dels  individus  que  exhibeixin  simbologia  feixista  o  preconstitucional  a 
l'espai públic o que facin activitats o propaganda d'activitats que inciti a la discriminació 
racial, ètica, cultural, de gènere o ideològica. No es vol imaginar la Policia, amb la 
feinada que té per controlar les sensacions que corren pel poble, que hagi d’identificar 
personatges amb simbologia feixista. Ja sap que és final de mandat, però això és una 
barbaritat, aprovar mocions que el govern sap perfectament que no es podran complir. 
La senyora alcaldessa sap millor que ningú que aquests tres acords no es podran 
complir. Demana més seriositat a l’hora d’aprovar mocions que se sap del cert que no 
es podran tirar endavant. 

 
La senyora alcaldessa explica que evidentment que es llegeix les mocions que es 
presenten a aprovació del Ple i òbviament faran el que sigui possible per complir 
aquesta moció i la feina del senyor Masvidal ha de ser la mateixa que té sempre. Es 
farà en la mesura que es pugui. 

 
El senyor Marín insisteix en el fet de detenir les persones que vagin vestides d’una 
determinada manera, pregunta si la policia ja té indicacions de què han de fer. 

 
La senyora alcaldessa explica que les accions seguiran el curs natural. Un cop 
aprovada la moció, es parlarà amb el cap de la Policia perquè pugui donar les 
indicacions oportunes per poder complir aquests pactes en la mesura del possible. 
Aquestes indicacions no es donen mai abans d’aprovar res, sempre quan ja s’ha 
aprovat, òbviament. 

 
15.- 

 
La senyora Esther Agulló Renau, regidora del grup municipal del PDeCAT, explica que 
el 31 de desembre de l’any passat es va detectar activitat a l’habitatge temporal 
d’urgència que l’Ajuntament té, o tenia, i el mateix dia es va posar en coneixement de 
la regidora de Benestar Social, que va manifestar no saber-ne res i que ho esbrinaria. 
El  dia  11  de  gener  van  presentar  una  instància  mitjançant  la  qual  sol·licitaven 
informació sobre el que semblava una ocupació de l’habitatge. El mateix dia que se li 
va comentar, el 31 de desembre, els van dir de paraula que no en sabien res, però el 
dia 20 de febrer d’aquest any, van rebre resposta signada per la senyora alcaldessa 
mitjançant la qual se’ls comunicava que a principis de gener s’havia fet consulta al 
jutjat i aquest va confirmar que en data 27 de setembre de 2018 s’havia fet un 
desnonament. Per tant, pregunta si d’aquesta resposta es pot deduir que la senyora 
alcaldessa i la regidora de Benestar Social coneixien en data 31 de desembre que 
s’hagués produït el desnonament. 

 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Benestar Social, Gent Gran i 
Règim Intern, explica que no tenien constància de cap desnonament i el que saben ho 
van contestar a la instància. En data 3 de setembre de 2018 el jutjat va comunicar a 
l’Ajuntament que havien arxivat provisionalment el procés de desnonament. Tant a 



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

117 
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 

 

 

 
l’alcaldessa com a ella mateixa no els consta que hi hagi hagut cap desnonament. 
Després que la senyora Agulló es posés en contacte amb elles, es van disparar les 
alarmes  i  van  enviar  la  Policia.  De  fet,  el  pis  estava  ocupat  i  s’havia  fet  un 
desnonament, del qual l’Ajuntament no en tenia constància. En aquests moments 
estan en contacte amb el jutjat perquè els expliqui que va passar. Ara mateix, en 
aquest pis hi ha una família de manera correcta. 

 
La senyora Agulló pregunta si l’Ajuntament ha perdut aquest pis. 

 
La senyora Isart explica que aquest pis ha estat llogat. Fa cinc anys que s’estava 
pagant un lloguer per aquest pis, es van pagar els mobles que contenia i estava 
tancat. Per aquest motiu s’està fent el reglament pel qual el senyor Marín ha demanat 
informació, per estudiar si realment fa falta tenir un pis d’aquestes característiques o 
no. A més a més, cal tenir en compte que s’està enllestint el redactat final del POUM, 
el qual ja preveu més habitatges d’ús social. 

 
La senyora Agulló pregunta si es pot recuperar alguna cosa d’aquest pis. 

 
La senyora Isart explica que en aquests moments estan en tràmits amb el jutjat i quan 
en tingui la resposta li farà arribar, com ha fet sempre. 

 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 22:44 hores de 
tot el que jo com a secretària certifico. 

 
La secretària                                                                       L’alcaldessa 


