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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 
25 DE JUNY DE 2020  

 
Avís: aquesta acta ha estat retocada per tal de donar compliment a la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades personals.  
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 19.30 
Hora que acaba: 22.44 
Lloc: per videoconferència 
 

PRESIDEIX 
 

Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa 
 

ASSISTEIXEN 
 

 PERE XIRAU ESPARRECH 
 LLUIS LLOVET BAYER 
 JOSEP M. MASVIDAL SERRA 
 ROSA ISABEL MADRID CAMARA 
 RAQUEL SERRA LERGA 
 M.ASSUMPTA REVOLTOS VAQUER 
 M.ANGELS ISART FALCETO 
 JOSEP TENAS SOLER 
 ANA MARIA CASAS DONADEU 
 MARIAN GOMEZ TELLEZ 
 SILVIA TAMAYO MATA 
 MIGUEL BORREGO GONZÁLEZ 
 JOSEP ANTONI MASSAGUE MUNTADA 
 JORDI CASTELLÀ ANDRÉS 
 GEMMA BOSCH ALSINA 
 

EXCUSA L’ASSISTÈNCIA 
 

YASMINA GARCIA BETI 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Clara Pérez González, secretària. També hi assisteix Joan Méndez Martínez, interventor 
municipal. 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
 
1.1. PLE2020/2 ordinari 30/04/2020 
 
1.2. PLE2020/3 extraordinari 14/05/2020 
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2. Propostes 
 
2.1. Secretaria 
 
2.1.1. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia de reobertura de diferents espais 
municipals. Expedient 1032/2020 1939 
 
2.1.2. Donar compte al Ple del Decret de l'Alcaldia número 2020/850, de 29 de maig, de 
reobertura i aprovació del Pla d'acció de l'escola bressol municipal. Expedient 
1032/2020 1939 
 
2.1.3. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia d'aprovació dels protocols per a la 
reobertura de diferents espais municipals. Expedient 1032/2020 1939 
 
2.1.4. Donar compte dels contractes tramitats pel procediment d’emergència previst a 
l’article 102 LCSP com a conseqüència de la crisi del COVID-19. Expedient 2931/2020 
1069 
 
2.1.5. Aprovació inicial Reglament del servei d'allotjament temporal d'urgències de 
l'Ajuntament de Canet de Mar. Expedient 1217/2019 1091 
 
2.1.6. Aprovació de l'adhesió al protocol comarcal del Maresme per a l'abordatge integral 
de la violència masclista. Expedient 2871/2020 453 
 
2.1.7. Aprovació inicial del projecte de renovació de la instal·lació elèctrica a l'edifici de 
Serveis Tècnics. Expedient 2398/2020 1929 
 
2.1.8. Declaració de desert de l’expedient de licitació de la concessió de l’explotació del 
mòdul de  serveis ubicat al Passeig Marítim de Canet de Mar. Expedient 1395/2019 
1313 
 
2.1.9. Sol·licitud d’adhesió a la contractació centralitzada serveis de telecomunicacions. 
Expedient 1181/2020 2003 
 
2.2. Intervenció 
 
2.2.1. Donar compte de l’informe d’Intervenció sobre objeccions fiscals exercici 2019. 
Expedient 1752/2020 751 
 
2.2.2. Convalidació del Decret 2020/809, de 20 de maig, relatiu a l’aprovació de la 
modificació de crèdit número 18/2020. Expedient 1627/2020 1682 
 
2.3. Recursos Humans i Organització 
 
2.3.1. Reconeixement de compatibilitat per a l'exercici d'una  activitat privada a una 
empleada pública. Expedient 1482/2020 1992 
 
2.3.2. Modificació de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Canet de Mar i aprovació 
de la modificació pressupostària 23/2020 de crèdits extraordinaris. Expedient 
1455/2020 2031 
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2.4. Cultura i Patrimoni 
 
2.4.1. Aprovació modificació de Bases Beca Raimon Bonal i de Falgàs 2020. Expedient 
2762/2020 2020 
 
2.4.2. Aprovació modificació Bases Premi Raimon Bonal i de Falgàs 2020. Expedient 
2762/2020 
 
2.5. Educació, Igualtat i Participació 
 
2.5.1. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora del preu públic de 
l'escola bressol per al curs 2020-2021 i següents. Expedient 1029/2020 2110 
 
3. Precs i preguntes 
 
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 de la senyora Yasmina 
Garcia Beti, regidora del grup municipal de la CUP. Els recorda als assistents que 
haurien de tenir el micròfon tancat mentre no parlen, que l’ordre d’intervenció serà el 
mateix que en un Ple ordinari, primer els grups municipals amb menys vots i després els 
que en tinguin més i en el moment de les votacions es farà per ordre alfabètic. 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS DEL 
PLE MUNICIPAL 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
 
1.1. PLE2020/2 ordinari 30/04/2020 
 
1.2. PLE2020/3 extraordinari 14/05/2020 
 
La senyora alcaldessa demana si hi ha alguna observació a fer a aquestes actes. Cap 
regidor en fa i, per tant, queden aprovades per unanimitat dels setze membres presents 
dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Secretaria 
 
La senyora alcaldessa explica que si cap regidor hi té cap inconvenient i no hi ha cap 
intervenció en aquests punts de donar compte al Ple, els donaran per assabentats de 
manera conjunta. 
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2.1.1. DONAR COMPTE DE DECRETS DE REOBERTURA DE DIFERENTS ESPAIS 
MUNICIPALS  
 
Fets: 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia número 2020/812, de 21 de maig, de reobertura de les pistes 
esportives municipals i de centres culturals, que es transcriu a continuació: 

 
DECRET D’ALCALDIA 

 
Fets: 
 
A la vista de la situació creada pel SARS-COV-2, conegut popularment amb el nom de 
coronavirus i, vista les Resolucions SLT/720/2020 i SLT/737/2020, de 13 de març, per les 
quals s'adopten mesures addicionals i complementàries per a la prevenció i el control de 
la infecció pel SARS-CoV-2. 
 
Vist que per Decret d’Alcaldia 2020/499, de 12 de març, pel qual s’activava el Pla 
d’Emergència municipal en fase d’alerta, es va acordar, entre altres, que romanguessin 
tancats diferents espais i equipaments municipals. 
 
Vist que l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades 
restriccions d’àmbit nacional, establertes per la declaració de l’estat d’alarma en aplicació 
de la Fase I del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, preveu que es puguin 
reobrir determinades instal·lacions municipals com la biblioteca municipal, espais de 
cultura i instal·lacions esportives, complint, en tot cas, una sèrie de mesures d’higiene i 
seguretat. 
 
Vist que, de conformitat amb l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització 
de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes per la declaració de l’estat 
d’alarma en aplicació de la Fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, la 
regió sanitària de Girona, a la que pertany el municipi de Canet de Mar, li és d’aplicació la 
Fase I des del dia 18 de maig de 2020. 
 
Atès que segons disposa l’art. 53.1.m) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que 
s’aprova la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon a l’alcalde adoptar 
personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de greu perill de catàstrofes o 
d’infortunis públics, les mesures necessàries i adequades, pel present 
 
RESOLC 
 
Primer.- Revocar, parcialment, el Decret d’Alcaldia 2020/499, de 12 de març, pel que 
s’activava el Pla d’Emergència municipal en fase d’alerta, en el que respecta al tancament 
de les Pistes Esportives Municipals, de la Biblioteca Municipal, la Casa Museu Lluís 
Domènech i Montaner i la Sala Cultural Ramon de Capmany. 
 
Segon.- Disposar la reobertura de les Pistes Esportives Municipals del dia 21 de maig de 
2020, excepte el Rocòdrom que s’obrirà des del dia 1 de juny de 2020. 
 
Tercer.- Disposar la reobertura de l’Arxiu Municipal, la Biblioteca Municipal, la Casa Museu 
Lluís Domènech i Montaner i la Sala Cultural Ramon de Capmany a partir del dia 25 de 
maig de 2020, perquè hi puguin accedir els treballadors adscrits a cada centre. Per a la 
seva obertura al públic, les dates seran les següents: Biblioteca Municipal, el dia 1 de juny 
de 2020; Casa Museu Lluís Domènech i Montaner el dia 16 de juny de 2020 i Sala Cultural 
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Ramon de Capmany, el dia 19 de juny de 2020. L’Arxiu Municipal restarà obert al públic, 
a partir d’haver-se activat en el nostre municipi la Fase I, amb cita prèvia. 
 
Quart.- Ordenar el compliment dels requisits establerts a l’Ordre l’SND/399/2020, de 9 de 
maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes per 
la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la Fase I del Pla per a la transició cap a 
una nova normalitat. 
 
Cinquè.- Ordenar el compliment de la resta de normativa que reguli les successives fases 
del Pla per a la transició cap a una nova normalitat pel que afecta als equipaments descrits 
a l’apartat segon i tercer de la present resolució. 
 
Sisè.- Difondre la present resolució a través dels mitjans de comunicació municipals. 
 
Setè.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la propera sessió que 
celebri. 

 
Vist el Decret de l’Alcaldia número 2020/813, de 21 de maig, de restabliment de l’horari 
del pàrquing municipal, així com el Decret de l’Alcaldia número 2020/820, de 25 de maig, 
de rectificació d’errada material de l’anterior, que es transcriuen a continuació: 
 

DECRET D’ALCALDIA 
 
Fets: 
 
A la vista de la situació creada pel SARS-COV-2, conegut popularment amb el nom de 
coronavirus i, vista les Resolucions SLT/720/2020 i SLT/737/2020, de 13 de març, per les 
quals s'adopten mesures addicionals i complementàries per a la prevenció i el control de 
la infecció pel SARS-CoV-2. 
 
Vist que per Decret d’Alcaldia 2020/499, de 12 de març, pel qual s’activava el Pla 
d’Emergència municipal en fase d’alerta, es va acordar, entre altres, que romanguessin 
tancats diferents espais i equipaments municipals. 
 
Vist que per Decret d’Alcaldia 2020/599, de data 1 d’abril, es va acordar en el seu punt 
sisè: 
 
“Quant a l’aparcament públic ubicat a la riera Gavarra, 4-14, mantindrà la reducció de 
l’horari d’obertura al públic de 8 a 20 hores, coincidint amb l’horari del Centre d’Atenció 
Primària”. 
 
Vist que l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades 
restriccions d’àmbit nacional, establertes per la declaració de l’estat d’alarma en aplicació 
de la Fase I del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. 
 
Vist que, de conformitat amb l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització 
de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes per la declaració de l’estat 
d’alarma en aplicació de la Fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, la 
regió sanitària de Girona, a la que pertany el municipi de Canet de Mar, li és d’aplicació la 
Fase I des del dia 18 de maig de 2020. 
 
Atès que segons disposa l’art. 53.1.m) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que 
s’aprova la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon a l’alcalde adoptar 
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personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de greu perill de catàstrofes o 
d’infortunis públics, les mesures necessàries i adequades, pel present 
 
RESOLC 
 
Primer.- Revocar, parcialment, el Decret d’Alcaldia 2020/599, d’1 d’abril, pel que es reduïa 
l’horari d’obertura al públic de l’aparcament municipal ubicat a la riera Gavarra, 4-14. 
 
Segon.- Restablir l’horari habitual d’obertura al públic de l’aparcament municipal ubicat a 
la riera Gavarra, 4-14, que és el següent: 
 
De diumenge a dijous de les 7.00 hores a les 22.00 hores. 
Divendres, dissabtes i vigília de festius, de les 7.00 hores a les 2.00 hores de la matinada. 
 
Tercer.- Difondre la present resolució a través dels mitjans de comunicació municipals. 
 
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la propera sessió 
que celebri. 

 
DECRET D’ALCALDIA 

 
Fets: 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia número 2020/813, de 21 de maig, mitjançant el qual es resolia 
el següent: 
 

Primer.- Revocar, parcialment, el Decret d’Alcaldia 2020/599, d’1 d’abril, pel que 
es reduïa l’horari d’obertura al públic de l’aparcament municipal ubicat a la riera 
Gavarra, 4-14. 
 
Segon.- Restablir l’horari habitual d’obertura al públic de l’aparcament municipal 
ubicat a la riera Gavarra, 4-14, que és el següent: 
 
De diumenge a dijous de les 7.00 hores a les 22.00 hores. 
Divendres, dissabtes i vigília de festius, de les 7.00 hores a les 2.00 hores de la 
matinada. 
 
Tercer.- Difondre la present resolució a través dels mitjans de comunicació 
municipals. 
 
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la propera 
sessió que celebri. 

 
Atès que en aquesta resolució hi manca el dia en què s’ha de restablir aquest horari 
d’obertura de l’aparcament municipal. 
 
Fonaments de dret: 
 
Atès que de conformitat amb allò que disposa l’art. 109.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, 
reguladora del procediment administratiu comú, les Administracions Públiques podran 
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, 
de fet o aritmètics existents en els seus actes. 
 
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, 
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RESOLC: 
 
Primer.- Rectificar l’error material o de fet existent en el Decret de l’Alcaldia número 
2020/813, de data 21 de maig, en el sentit que on consta el restabliment de l’horari habitual 
de l’aparcament municipal ubicat a la riera Gavarra, 4-14, també hi hauria de constar el dia 
d’inici d’aquest restabliment. 
 
Segon.- El restabliment de l’horari habitual de l’aparcament municipal ubicat a la riera 
Gavarra, 4-14, es durà a terme a partir de dilluns dia 25 de maig de 2020. 
 
Tercer.- Difondre la present resolució a través dels mitjans de comunicació municipals. 
 
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la propera sessió 
que celebri. 

 
Vist el Decret de l’Alcaldia número 2020/831, de 25 de maig, de reobertura del mercat 
de venda no sedentària, que es transcriu a continuació: 
 

DECRET D’ALCALDIA 
 
Fets: 
 
A la vista de la situació creada pel SARS-COV-2, conegut popularment amb el nom de 
coronavirus i, vista les Resolucions SLT/720/2020 i SLT/737/2020, de 13 de març, per les 
quals s'adopten mesures addicionals i complementàries per a la prevenció i el control de 
la infecció pel SARS-CoV-2. 
 
Vist que per Decret d’Alcaldia 2020/499, de 12 de març, pel qual s’activava el Pla 
d’Emergència municipal en fase d’alerta es va acordar, entre altres, que romanguessin 
tancats diferents espais i equipaments municipals. 
 
Vist el Decret d’Alcaldia 2020/523, de data 14 de març, pel qual es va acordar en el seu 
punt segon: “Disposar, pel que fa al mercat setmanal no sedentari i per tal d’evitar 
aglomeracions, una nova distribució de les parades de manera que aquestes es situïn en 
línia i es conservi una distància mínima entre elles d’entre 2 i 3 metres”. 
 
Vist que per Decret d’Alcaldia 2020/599, de data 1 d’abril, es va acordar en el seu punt 
primer: “Disposar que es segueixi amb la limitació de la prestació dels serveis públics de 
l’Ajuntament de Canet de Mar a aquells que siguin estrictament necessaris per a garantir 
el funcionament dels serveis públics estratègics”. 
 
Vist que l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades 
restriccions d’àmbit nacional, establertes per la declaració de l’estat d’alarma en aplicació 
de la Fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. 
 
Vist que, de conformitat amb l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització 
de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes per la declaració de l’estat 
d’alarma en aplicació de la Fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, la 
regió sanitària de Girona, a la que pertany el municipi de Canet de Mar, li és d’aplicació la 
Fase 1 des del dia 18 de maig de 2020. 
 
Vist l’informe de la tècnica de Promoció Econòmica on es detalla el pla d’actuació previst 
per la reobertura del mercat de venda no sedentària en Fase 1, que forma part de 
l’expedient. 
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Atès que segons disposa l’art. 53.1.m) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que 
s’aprova la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon a l’alcalde adoptar 
personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de greu perill de catàstrofes o 
d’infortunis públics, les mesures necessàries i adequades, pel present 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Revocar, parcialment, el Decret d’Alcaldia 2020/599, d’1 d’abril, acordant 
reactivar l’activitat del mercat de venda no sedentària de Canet de Mar, a partir del proper 
dia 27 de maig de 2020, seguint els requisits indicats per la normativa vigent al respecte. 
 
Segon.- Acordar que, tenint en compte aquets criteris, la configuració del mercat en 
aquesta nova situació de limitació d’un 25% de l’ocupació habitual, serà de 10 parades, 
amb una ocupació total de 110 metres lineals, tenint en compte els requisits de 
distanciament entre parades. 
 
Els paradistes que iniciaran la seva activitat, atenent als criteris de parades d’alimentació 
i de primera necessitat i paradistes amb domicili al municipi que la seva participació 
impliqui una mobilitat reduïda, son els següent: 
 

Nom Producte Ocupació Paradista 
local 

Miguel -- Alimentació - 
Pastisseria/confiteria 

6 m. NO 

Pere -- Alimentació – Fruita i verdura 9 m NO 
Isabel -- Alimentació – Pollastres a l’ast 7 m NO 
Mohcine -- Alimentació – Fruita i verdura 11 m SI 
Mariano -- Alimentació – Espècies i 

parament llar 
7 m NO 

Jose Maria -- Alimentació – Fruits secs 6 m NO 
Emili -- Alimentació – Fruita i verdura 6 m NO 
Joan -- Equipament persona – Textil 12 m SI 
Xavier -- Equipament persona – Textil 10 m SI 
Salvador -- Equipament persona - Textil 18 m SI 

 
Tercer.- Tanmateix, l’aforament màxim permès serà de 204 persones, que representa un 
terç de l’aforament assenyalat per l’espai destinat al mercat de venda no sedentària. 
 
Quart.- Des de l’Àrea de Promoció Econòmica es coordinarà amb les diferents àrees 
implicades, el compliment de les mesures de seguretat i higiene necessàries, així com els 
requeriment logístics i humans necessaris per a garantir el bon desenvolupament de 
l’activitat. 
 
Cinquè.- Aprovar el protocol de seguretat d’higiene que s’haurà d’aplicar en l’àmbit del 
mercat de venda no sedentària que s’adjunta a l’annex 1. 
 
Sisè.- Comunicar aquest acord al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i 
a les Àrees d’Intervenció, Tresoreria, Policia i Medi Ambient. 
 
Setè.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
Vuitè.- Difondre la present resolució a través dels mitjans de comunicació municipals. 
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Novè.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la propera sessió 
que 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 
de l’acord següent: 
 
Únic.- Restar assabentat dels Decrets de l’Alcaldia números 2020/812, de 21 de maig, 
2020/813, de 21 de maig, 2020/820, de 25 de maig i 2020/831, de 25 de maig, de 
reobertura de diferents espais municipals d’acord amb els requisits indicats per la 
normativa vigent al respecte.  
 
2.1.2. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 2020/850, DE 29 
DE MAIG, DE REOBERTURA I APROVACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ DE L’ESCOLA 
BRESSOL MUNICIPAL 
 
Fets: 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia número 2020/850, de 29 de maig, d’aprovació de la reobertura 
de l’escola bressol municipal i del Pla d’acció per a aquesta reobertura, que es transcriu 
a continuació: 
 

DECRET D’ALCALDIA 
 
Fets: 
 
En data 12 de març de 2020, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2020/499 en el marc de 
les mesures per prevenir el contagi pel coronavirus Covi 19 es va resoldre tancar, entre 
altres equipaments municipals, l’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EL PALAUET. 
 
Posteriorment, en virtut de l’article 9è, del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, de 
declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel Covid 19, 
modificat pel Reial Decret 465/2020, de 17 de març, es va decretar, per un termini de 15 
dies naturals, la suspensió de les activitats educatives presencials de tots els centres i 
etapes, cicles, graus, cursos i nivells d’ensenyament contemplats en l’article 3 de la Llei 
orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, inclosa l’ensenyament universitari, així com 
qualsevol altra activitat educativa o de formació impartida en altres centres públics o privats 
de tots els cicles i etapes. 
 
Les successives pròrrogues de l’estat d’alarma aprovades, amb autorització del Congrés 
dels Diputats, mitjançant Reial Decret 476/2020, de 27 de març, pels Reials Decrets 
476/2020, de 27 de març, 487/2020, de 10 d’abril, 492/2020, de 24 d’abril, i 514/2020, de 
8 de maig, han mantingut el tancament d’aquestes equipaments. 
 
El Consell de Ministres en data 28 d’abril de 2020 va aprovar el “Plan de Transiciónhacia 
una Nueva Normalidad”, que contempla una desescalada en quatre fases. 
 
El Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel 
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, estableix en el seu article 7è: 
 
“Durante el periodo de vigencia de esta prórroga, y en el supuesto de que se acuerde la 
progresión a fase II o posterior en un determinadoámbito territorial con arreglo a lo previsto 
por el artículo 3.1, las administracioneseducativaspodrándisponer la flexibilización de las 
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medidas de contención y la reanudación de las actividadespresenciales en el 
ámbitoeducativo no universitario y de la formación, correspondiéndolesasimismo la 
ejecución de dichasmedidas. /.../” 
 
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha elaborat el Pla 
d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 
2019/2020 i per a  l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-
2021, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020, i ha comunicat instruccions 
complementàries per a l’organització de l’obertura del centres educatius. 
 
En les Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centes educatius que despleguen 
el Pla d’obertura del centres educatius en fase 2 s’estableix que els diferents centres han 
d’elaborar el seu Pla d’obertura 
 
La Direcció de l’EBM El Palauet ha elaborat el pla esmentat i l’ha  fet arribar a l’Àrea 
d’Educació  de l’Ajuntament de Canet de Mar, tenint en compte que en aquest pla es 
preveu únicament la organització durant el mes de juny i  que a mesura que es vagi 
avançant en fases de desconfinament i fins arribar a la nova normalitat es podrà variar les 
indicacions que es preveu en aquesta fase. 
 
Atès que segons disposa l’art. 53.1.m) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que 
s’aprova la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon a l’alcalde adoptar 
personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de greu perill de catàstrofes o 
d’infortunis públics, les mesures necessàries i adequades, pel present  
 
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.- Aprovar l’obertura de l’EBM El Palauet i la prestació del servei del servei d’escola 
bressol d’acord amb el pla annex a aquest decret, que segueix les indicacions del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

 
Segon.- L’Àrea d’Educació es coordinarà amb les diferents àrees implicades, el 
compliment de les mesures de seguretat i higiene necessàries, així com els requeriment 
logístics i humans necessaris per a garantir el bon desenvolupament de l’activitat. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
Quart.- Difondre la present resolució a través dels mitjans de comunicació municipals. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la propera sessió 
que celebri. 
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ANNEX 
 

PLA D’OBERTURA DE L’EBM EL PALAUET EN FASE 2 
 

El Pla d’Obertura de Centres Educatius en Fase 2 de desescalada, que és la primera que 
permet l’obertura de centres, incorpora les mesures que els documents específics emesos 
per les autoritats sanitàries han establert, pel que fa adequació d’espais, mesures de 
distanciament i higiene i vulnerabilitat d’alumnat i personal. 
 
L’objectiu de l’oberturala llar d’infants és per una banda facilitar l’atenció de la població 
escolar més vulnerables i per l’altra la conciliació en aquells casos on els pares hagin de 
realizar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar o no es puguin acollir a altres 
mesures de conciliació de la vida familiar i laboral. 
 
En relació a l’alumnat de les escoles bressol tant el Pla d’obertura com les Instruccions 
organitzatives emeses pel Departament d’Ensenyament estableixen una ràtio de 5 infants 
per grup. El retorn al centre és voluntari i en cas de no poder atendre tots els infants 
matriculats abans del 12 de març, es prioritzarà els infants els progenitors dels quals hagin 
de realizar treball presencial i els infants amb major risc de vulnerabilitat. 
 
L’EBM El Palauet podrá obrir amb un màxim de 5 infants per espai. En cap cas s’obriran 
els grups de 0-1 anys, que és el grup amb més vulnerabilitat degut a la immaduresa del 
sistema immunitari d’aquest alumnat. 
 
Pel que fa a l’organització del serveil’horariserà de 9h-13h i no es preveu servei de 
menjador. 
 
En relació al personal del centre, la direcció  ha informat a tots els treballadors i 
treballadores de la necessitat de declarar les condicions de vulnerabilitat, casos, contactes 
estrets i simptomatologia de COVID19. Això ha permès identificar el personal que podrà 
participar en les activitats presencials.  
 
Els grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat sanitària són: 
persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica 
crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer, 
dones embarassades i més grans de 60 anys.  
 
Aquestes persones no podrán tenir activitat presencial a les activitats del centre del mes 
de juny. 
 
Les treballadores, ja siguin docents o no docents, firmaran una declaración responsable 
respecte a la seva inclusió o no dins en els grups de major vulnerabilitat com seria, tenir 
més de 60 anys i/o patir malalties cròniques, com hipertensió arterial, diabetis, problemas 
cardíacs, pulmonars, hepàtics o renals, les immunodeficiències i les dones embarassades. 
Això ens ha permès identificar que hi haurà un total de: 
 

 9 persones que estaran fent tasques docents, 6 d’elles estaran amb cadascun dels 
grups de 5 infants i 3 estaran fent feina de neteja-desinfecció de joguines i 
reorganització del centre. 

 1 persona (no docent) responsable de la neteja-desinfecció de les instal·lacions. 
 1 persona responsable de la direcció de l’escola. 

 
Això fa un total de 11 persones que faran atenció presencial al centre. 
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Organització de l’acció educativa presencial 
 
Per poder reincorporar-se els alumnes han de reunir els següents requisits: 
 

 Absència de simptomatologia compatible amb el COVID-19 ( febre, tos, dificultat 
respiratòria, malestar...) 

 Que no siguin o hagin estat positius durant els 14 dies anteriors. 
 Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors. 
 Calendari vacunal al dia. 

 
Les famílies han de presentar el primer dia de retorn al centre una declaración 
responsable per la qual els seus fills o filles compleixen els requisits per assistir al centre 
educatiu. 
 
Després de fer una previsió del nombre d’alumnes que es reincorporaran al centre durant 
el mes de juny, i prioritzant l’alumnat, els pares o mares dels quals necessitin del recurs 
de l’escola com a mesura de conciliació de la vida laboral i familiar, el total d’alumnes serà: 
 
 27 infants dels grups 1-2 i 2-3 que assistiran presencialment al centre. 

Aquests 27 infants que assistiran a l’escola es distribuirán en un total de 6 grups.  
 4 grups seran de  edats entre 1-2 anys amb un total de 18 infants. 
 2 grups seran de edats entre 2-3 anys amb un total de 9 infants. 

 
L’alumnat sempre serà el mateix en cada grup i en el mateix espai i sempre que sigui 
possible el mateix docent i haurà de tenir una mesura bàsica de referència de 4 m2. Cada 
nen/a estarà dins de l’aula on estaba anteriorment a l’estat d’alarma i amb la seva 
educadora de referència, amb excepció del grup de les tortugues que estarà dividit en dos 
i per tant l’educadora de suport passarà a portar un total de 4 nens i s’ubicarà a l’aula de 
les papallones, i el grup dels elefants, que passarà a ubicar-se a l’anterior aula de les 
marietes. 
 
Les entrades i sortides del centres’han de fer en diferents horaris i de forma esglaonada 
per evitar aglomeracions i sempre mantenint la distància de seguretat i per aquest motiu, 
s’aprofitaran els diferents accessos a les instal·lacions. 
 
 POLLETS: l’entrada principal serà per Ronda Dr. Manresa, 21. L’horari d’entrada serà 

de 8:45h-9h i  no caldrà accedir al recinte ja que es podrà accedir pel finestral de 
l’aula. L’horari de pati serà de 10h-11.30h.  

 TORTUGUES (grup 1): l’entrada principal serà per Carles Carqués Martí s/n. L’horari 
d’entrada serà de 8.45h-9h i no caldrà accedir al recinte ja que es podrà accedir per 
la porta del pati. L’horari de pati serà de 10h-11.30h 

 TORTUGUES (grup 2): l’entrada principal serà per Carles Carqués Martí s/n. L’horari 
d’entrada serà de 9h-9.15h i no caldrà accedir al recinte ja que es podrà accedir per 
la porta del pati.L’horari de pati serà de 10h-11.30h. 

 ESQUIROLS: l’entrada principal serà per Carles Carqués Martí s/n. L’horari d’entrada 
serà de 8:50h-9:10h i no caldrà accedir al recinte ja que es podrà accedir per la porta 
del pati. L’horari de pati serà de 10h-11.30h. 

 MICOS: l’entrada principal serà per Ronda Dr Manresa, 21. L’horari d’entrada serà de 
9h-9:15h i no caldrà accedir al recinte ja que es podrà accedir pel finestral de l’aula. 
L’horari de pati serà de 10h-11.30h. 

 ELEFANTS: l’entrada principal serà per Ronda Dr Manresa, 21. L’horari d’entrades 
serà de 8:50h-9:10h i no caldrà accedir al recinte ja que es podrà accedir per la porta 
del pati. L’horari de pati serà de 10h-11.30h. 
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Les sortides de l’escola també serán esglaonades, 15 minuts per cada grup. 
 
L’escola disposa de molts m2 de patis, per  tant, podrán estar-hi a l’hora més d’un grup, 
però cada un d’ells ha d’ubicar-se en un espai marcat i diferenciat. 
 
Actuacions d’atenció personalitzada: 
 
A l’escola bressol rebrem els infants individualment a la porta exterior de l’aula i després 
de prendre’ls la temperatura farem les rutines d’acollida matinal i del bon dia. Seguidament 
se sortirà al pati on es preparà activitats de joc lliure, de dirigit. Després del pati i de les 
rutines d’higiene es prepararà activitats més tranquil·les d’incentivació del llenguatge 
verbal i del llenguatge artístic. Posteriorment es tornarà a repetir els hàbits d’higiene i es 
prepararà per a la recollida. 
 
MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 
 
Les principals mesures de protecció són les següents:  
 
Distanciament físic. Els infants disposaran d’un espai d’uns 4 m2. Això implica mantenir 
una distancia aproximada de 2 metres entre les persones. La tutora assignada al grup será 
sempre la mateixa en la mesura que sigui possible. Així si apareix un cas el nombre de 
persones amb contacte estret és limitat.  
  
S’evitaran els espais compartits i els canvis d’aula i desplaçaments per l’interior del centre. 
El personal del centre és responsable de vigilar el compliment d’aquestes distàncies. Es 
recomana que pares i mares no accedeixin a l’interior del recinte escolar. 
 
Rentat de mans sistemàtic. Es tracta d’una de les mesures de protecció més importants. 
Per això, és imprescindible l’entrenament de tots aquells infants que puguin començar a 
fer-ho d’una manera autònoma.  
 
En cas que no sigui així, caldrà dur a terme un rentat de mans acompanyat de manera 
freqüent.  
 
Els infants es rentaran les mans:   
 
 A l’arribada i a la sortida del centre educatiu. 
 Abans i després dels àpats. 
 Abans i després d’anar a l’Wc. 
 Abans i després de les diferents activitats. 
 Després de tossir, mocar-se o d’esternudar.  
 Com a mínim una vegada cada 2 hores  

 
En el cas del personal que treballa a la llar, el rentat de mans es durà a terme:  
 
 A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants. 
 Abans i després d’entrar en contacte amb el menjar, dels àpats dels infants i del 

personal  
 Abans i després del canvi de bolquer. 
 Abans i després de acompanyar a un infant al wc. 
 Abans i després d’anar al wc. 
 Abans i després de mocar a un infant. 
 Com a mínim una vegada cada 2 hores.  
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Es garanteix l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó 
amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. En punts estratègics es col·locarà dispensadors 
de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola.  
 
Mascaretes.-  No es recomana l’ús de mascaretes per als infants de l’etapa de 0 a 3 anys.  
 
El personal del centre l’haurà de dur obligatòriament junt amb la resta d’equip de protecció. 
 
Joguines. A les llars no hi haurà joguines que no es puguin rentar i desinfectar amb 
facilitat. Es  durà a terme aquests processos de manera freqüent, seguint les indicacions 
oportunes per a cada material. Les joguines de plàstic dures rentaran al rentaplats de 
manera diària. Les joguines de roba es rentaran a la rentadora, a més de 60ºC quan sigui 
possible. Si no és possible dur-ne a terme el rentat a temperatura elevada, probablement 
no les tindrem al centre. Les joguines de fusta es desinfectaran amb un drap humitejat 
amb una solució a base d’alcohol propílic al 70ºC.  
 
Es disposarà de joguines d’ús exclusiu pel grup estable de 5 infants.  
 
Xumets i biberons. Els xumets i els biberons es guardaran dins d’estoigs o bossetes de 
plàstic individuals i es retornaran a les famílies diàriament per a la seva neteja i desinfecció. 
Es recomana que les famílies els esterilitzin després de cada ús.  
 
Bolquers. Procediment pel canvi de bolquer:  
 
Pas 1: Organitzeu l’espai. Abans de portar el nen o nena a la zona de canvi de bolquer, 
renteu-vos les mans i prepareu allò que necessitareu a prop del canviador (tovalloletes, 
bolquer net, crema, bossa de plàstic per llençar el bolquer utilitzat i un parell de guants 
nets). Poseu un paper cobrint la superfície del canviador. Poseu-vos els guants.  
 
Pas 2: Poseu l’infant sobre el canviador, sense deixar-lo de vigilar en cap moment. Si cal, 
traieu-li les sabates i mitjons per evitar que entrin en contacte amb la zona bruta.  
 
Pas 3: Obriu el bolquer però deixeu-lo sota de l’infant mentre el netegeu. bolquer, però 
deixeu el bolquer mullat sota el nen. Aixequeu les cames de l’infant mentre passeu les 
tovalloletes o un drap humit per netejar-li les natges i els genitals i evitar que es tornin a 
embrutar amb el bolquer usat. Retireu la femta i l’orina de davant a l’esquena i utilitzeu una 
tovallola fresca, un drap humitejat o una tovallola de paper humida cada cop que feu lliscar. 
Introduïu les tovalloletes brutes dins el bolquer brut. Els draps reutilitzables s’han de 
guardar en un una bossa de plàstic o receptacle tancat (a l’abast del braç de les taules de 
canvi de bolquers) fins que es puguin rentar.  
 
Pas 4: Si n’hi ha, traieu la roba bruta sense tocar cap superfície i obriu el bolquer i 
doblegueu-ne la superfície bruta cap a dins. Col·loqueu bolquers d’un sol ús en una bossa 
tancada o un receptacle adequat. Si s’utilitzen bolquers de tela reutilitzables, poseu-los en 
una bossa de plàstic. Si hi ha roba bruta poseu-la també a la bossa de plàstic. Comproveu 
que no s’hagi mullat la superfície sota de l’infant. Si està molla, eixugueu-la amb la part del 
paper que sobresurt més enllà dels peus i plegueu-lo sobre aquesta zona de manera que 
el paper de sota les natges sigui sec.  
 
Traieu-vos els guants mitjançant la tècnica adequada (veure annex 2) i llanceu-los. 
Passeu-vos una tovalloleta humida per les mans i una altra per les mans del nen o nena i 
llanceu-les.  
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Pas 5: Feu lliscar un bolquer net sota l’infant. Utilitzeu un teixit higiènic o guants nets d’un 
sol ús per aplicar la crema de bolquer en cas que sigui necessari i llenceu-los. Tanqueu el 
bolquer.  
 
Pas 6: Renteu les mans de l’infant amb aigua i sabó i torneu-lo a una zona supervisada.  
 
Pas 7: Elimineu el paper d’un sol ús que cobreix la superfície del canviador. Lligueu la 
bossa de plàstic que on hi ha la roba bruta. Netegeu la superfície del canviador amb aigua 
i sabó o amb una tovalloleta d’un sol ús i després passeu-hi una solució desinfectant.  
 
Pas 8: Renteu-vos les mans.  
 
Roba i calçat. Es recomana substituir tovallons i tovalloles de roba per material 
equivalents de paper. En el cas dels pitets de roba, seran d’ús diari i caldrà guardar-los en 
bosses de plàstic individuals i tancades. En el context actual seria recomanable que tant 
llençols com tovalloles poguessin ser rentats en el propi centre educatiu a >60ºC en cas 
que disposés de rentadora. Si això no és possible, les famílies rentaran tovalloles i 
llençols, així com els pitets, a aquesta temperatura i els portaran a l’inici de la setmana. 
Els llençols es canviaran setmanalment, però caldrà garantir que es guarden de manera 
individual entre els diferents usos.  
 
Respecte al calçat, a l’arribada a l’escola pot ser recomanable que els infants es treguin 
les sabates i les canviïn per uns mitjons o unes sabates d’ús exclusiu per a l’aula que ja 
estiguin al centre. Caldrà que aquells infants que es treguin les sabates de forma 
autònoma, es rentin les mans després de fer-ho. Per a sortir al pati caldrà repetir el 
procediment.  
 
Guants. Les indicacions d’us de guants no varien respecte a les habituals. Cal recordar 
que, en termes de protecció davant del nou coronavirus, els guants poden donar una falsa 
sensació de seguretat. Per aquest motiu cal recordar que l’ús de guants no eximeix del 
rentat de mans freqüent i que cal seguir les normes de protecció en el moment de col·locar-
los i enretirar-los.  
 
Cotxets. Cal recordar que les famílies no podran accedir a l’interior del centre. Per aquest 
motiu, si l’escola disposa d’un espai per a deixar els cotxets, caldrà que sigui una persona 
del centre que l’ubiqui en el lloc adequat, tenint en compte que s’haurà de rentar les mans 
després de cada manipulació. Es recomana que es guardin en una estança a la qual els 
infants no tinguin accés.  

 
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 
de l’acord següent: 
 
Únic.- Restar assabentat del Decret de l’Alcaldia número 2020/850, de 29 de maig, de 
reobertura de l’escola bressol municipal i del Pla d’acció per dur-la a terme d’acord amb 
els requisits indicats per la normativa vigent al respecte.  
 
 
2.1.3. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DELS 
PROTOCOLS DE REOBERTURA DELS ESPAIS MUNICIPALS 
 
Fets: 
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Vist el Decret de l’Alcaldia número 2020/838, de 26 de maig, d’aprovació del protocol de 
reobertura de l’Arxiu Municipal, que es transcriu a continuació: 
 

DECRET D’ALCALDIA 
 
Fets: 
 
A la vista de la situació creada pel SARS-COV-2, conegut popularment amb el nom de 
coronavirus i, vista les Resolucions SLT/720/2020 i SLT/737/2020, de 13 de març, per les 
quals s'adopten mesures addicionals i complementàries per a la prevenció i el control de 
la infecció pel SARS-CoV-2. 
 
Vist que per Decret d’Alcaldia 2020/499, de 12 de març, pel qual s’activava el Pla 
d’Emergència municipal en fase d’alerta es va acordar, entre altres, que romanguessin 
tancats diferents espais i equipaments municipals. 
 
Vist que l’Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, del ministeri de Sanitat del Govern 
d’Espanya per la qual s’estableixen les condicions d’obertura de diversos establiments i 
pràctiques esportives així com també l’obertura dels arxius, de qualsevol titularitat i gestió, 
regulant-ne les condicions per l’execució de les seves activitats i prestació de serveis que 
li són propis. 
 
Vist que, de conformitat amb l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització 
de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes per la declaració de l’estat 
d’alarma en aplicació de la Fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, la 
regió sanitària de Girona, a la que pertany el municipi de Canet de Mar, li és d’aplicació la 
Fase I des del dia 18 de maig de 2020.  
 
Vist l’informe de l’arxivera municipal, de data 25 de maig, on es detalla el pla d’actuació 
previst per la prestació del servei d’Arxiu durant la situació generada per la COVID19, i que 
forma part de l’expedient. 
 
Atès que segons disposa l’art. 53.1.m) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que 
s’aprova la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon a l’alcalde adoptar 
personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de greu perill de catàstrofes o 
d’infortunis públics, les mesures necessàries i adequades, pel present  
 
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.- Aprovar la prestació del Servei d’Arxiu d’acord amb el protocol annex a aquest 
decret, que segueix les indicacions de l’informe de l’arxivera municipal i les recomanacions 
de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni de la Generalitat de 
Catalunya.  

 
Segon.- Des de l’Àrea de Cultura es coordinarà amb les diferents àrees implicades, el 
compliment de les mesures de seguretat i higiene necessàries, així com els requeriment 
logístics i humans necessaris per a garantir el bon desenvolupament de l’activitat. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
Quart.- Difondre la present resolució a través dels mitjans de comunicació municipals.  
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Cinquè.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la propera sessió 
que celebri. 
 
ANNEX  
 
PROTOCOL DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE L’ARXIU MUNICIPAL DE CANET DE 
MAR DAVANT LA CRISI DE LA COVID19  
 
Protocol adaptar a l’Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, del ministeri de Sanitat del Govern 
d’Espanya per la qual s’estableixen les condicions d’obertura de diversos establiments i 
pràctiques esportives així com també l’obertura dels arxius:  
  

1. La prestació del servei de consulta serà preferentment telemàtica, només es farà 
consulta presencial si és imprescindible i amb cita prèvia.  

2. Les sol·licituds o peticions internes, derivades de les diverses unitats 
administratives del mateix Ajuntament, es podran efectuar per correu electrònic a 
l’adreça canet.arxiu@canetdemar.cat 

3. Les sol·licituds i peticions externes es podran adreçar directament a l’Arxiu 
Municipal per correu electrònic a l’adreça canet.arxiu@canetdemar.cat o 
mitjançant el telèfon 93 794 39 40 Extensió 31320.  Les sol·licituds o peticions 
externes formals, que hagin de generar un procediment administratiu, seran 
ateses a través dels canals de presentació d’instància genèrica, preferentment 
telemàticament, que proporciona l’Ajuntament.  

4. Quan sigui absolutament imprescindible, la ciutadania o el personal intern del 
mateix Ajuntament podrà sol·licitar la consulta presencial de fins a deu unitats 
documentals o unitats d’instal·lació física en què aquests es trobin, per jornada de 
treball. Aquesta consulta s’ha de fer en la sala de consulta de l’Arxiu Municipal de 
forma individual. L’Arxiu comunicarà telefònicament o per correu electrònic, la data 
i les condicions de la consulta de la documentació requerida, sempre mitjançant 
cita prèvia i en rigorós ordre de sol·licitud.  

5. S’estableix un aforament d’un usuari que treballarà en un únic punt de lectura 
senyalitzat en la sala de consulta.  

6. Seran ateses de forma prioritària les peticions d’informació o accés a la 
documentació en procediments administratius i judicials.  

7. Els documents als que tinguin accés els usuaris de manera presencial hauran de 
romandre en quarantena per un període de deu dies sense que puguin ser utilitzats 
de nou. Si hi ha elements de plàstic,  el període és de 14 dies. 

8. En el cas de concórrer circumstàncies excepcionals que justifiquin la impossibilitat 
d’atendre les sol·licituds d’accés als documents o a les unitats d’instal·lació, 
aquestes seran comunicades amb la major brevetat per vies telemàtica o 
telefònica 

9. En cas de consulta presencial no és permetrà l’ús de l’ordinador que l’Arxiu 
Municipal destina a l’ús públic de la ciutadania, ni material d'altres tipus de l'arxiu 
(bolígraf, paper, etc.) No obstant això, els usuaris podran utilitzar els seus equips 
i recursos personals amb connectivitat a xarxa elèctrica, dins de la sala de 
consulta.  

10. La ciutadania que accedeixi a les instal·lacions hauran d’adoptar les mesures 
adequades per protegir la salut de tothom i evitar contagis dins de les sales de 
treball o consulta, així com complir les recomanacions de les autoritats sanitàries, 
amb atenció a la distància personal i l’ús de mascareta. 

11. L’Arxiu Municipal haurà de posar a disposició tant del personal com dels 
usuaris solucions hidroalcohòliques durant el servei, per garantir la higiene de 
mans  
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12. Difusió pública de l’obertura de l’Arxiu Municipal: s’haurà informar als usuaris 
del  protocol de l’obertura de l’Arxiu Municipal mitjançant els canals informatius 
institucionals: butlletí municipal, ban, web municipal i xarxes socials corporatives.  

 
Mesures Internes 
  

 El personal de l’Arxiu mantindrà el teletreball preferentment mentre es mantingui 
la situació ocasionada pel COVID 19 i només es  treballarà presencialment de 
manera ocasional per a tasques imprescindibles o relacionades amb atenció de 
consultes. 

 Es facilitarà equips de protecció per al personal que treballa: mascaretes 
FFP2,  guants i solucions hidroalcohòliques.  

 S'instal·laran mampares per atendre el públic, si s’escau. 
 Es facilitarà material per a la neteja de desinfecció de les superfícies de treball. El 

personal de  l’Arxiu netejarà la taula i la cadira que ha utilitzat l’usuari o usuària en 
la sala de consulta, un cop la persona hagi abandonat les instal·lacions. 

 El servei de neteja haurà de desinfectar diàriament el paviment, les prestatgeries, 
les taules, les cadires i altres elements de treball.  

 Es destinarà una prestatgeria del dipòsit 1 als documents “en quarantena”. Els 
prestatges utilitzats s’hauran de netejar un cop al dia. 

 La documentació es servirà amb el carro de transport dels dipòsits. La superfície 
es netejarà amb una solució hidroalcohòlica (75%) 

 Es realitzaran tasques de ventilació constant 
 Neteja de les mans o guants, abans d’entrar als dipòsits i ús de mascareta.  
 Neteja dels material de treball comú per al personal de l’arxiu, un cop s’ha utilitzat: 

escàner, taula de reproducció, etc. 
 

Vist el Decret de l’Alcaldia número 2020/842, de 27 de maig, d’aprovació del protocol de 
reobertura de la Biblioteca P. Gual i Pujadas, que es transcriu a continuació: 
 

DECRET D’ALCALDIA 
 
FETS 
 
A la vista de la situació creada pel SARS-COV-2, conegut popularment amb el nom de 
coronavirus i, vista les Resolucions SLT/720/2020 i SLT/737/2020, de 13 de març, per les 
quals s'adopten mesures addicionals i complementàries per a la prevenció i el control de 
la infecció pel SARS-CoV-2. 
 
Vist que per Decret d’Alcaldia 2020/499, de 12 de març, pel qual s’activava el Pla 
d’Emergència municipal en fase d’alerta es va acordar, entre altres, que romanguessin 
tancats diferents espais i equipaments municipals. 
 
Vist que l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades 
restriccions en l’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en 
l’aplicació de la Fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat estableix 
l’obertura de les Biblioteques públiques sempre prioritzant la salut dels treballadors i els 
usuaris. 
 
Vist que, de conformitat amb l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització 
de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes per la declaració de l’estat 
d’alarma en aplicació de la Fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, la 
regió sanitària de Girona, a la que pertany el municipi de Canet de Mar, li és d’aplicació la 
Fase I des del dia 18 de maig de 2020.  
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Atès que la directora de la Biblioteca p. Gual i Pujadas ha fet arribar a l’àrea de Cultura el 
protocol per a la prestació del servei i la reobertura de l’equipament, així com també els 
serveis que s’aniran prestant en les diferents fases per a la tornada a la normalitat dels 
serveis que ofereix l’equipament. 
 
Atès que s’han fet les gestions necessàries amb la Gerència de Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona, institució amb la que és gestiona conjuntament la Biblioteca 
municipal, i de les quals se’n deixa constància en aquest expedient. 
 
Atès que segons disposa l’art. 53.1.m) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que 
s’aprova la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon a l’alcalde adoptar 
personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de greu perill de catàstrofes o 
d’infortunis públics, les mesures necessàries i adequades, pel present  
 
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.- Aprovar la prestació del servei de la Biblioteca P. Gual i Pujadas d’acord amb el 
protocol annex a aquest decret, que segueix les indicacions de la Gerència de Biblioteques 
de la Diputació de Barcelona i les recomanacions de la Direcció General d’Arxius, 
Biblioteques, Museus i Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.  

 
Segon.- Des de l’Àrea de Cultura es coordinarà amb les diferents àrees implicades, el 
compliment de les mesures de seguretat i higiene necessàries, així com els requeriment 
logístics i humans necessaris per a garantir el bon desenvolupament de l’activitat. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
Quart.- Difondre la present resolució a través dels mitjans de comunicació municipals.  
 
Cinquè.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la propera sessió 
que celebri. 
 
ANNEX 

 
PROTOCOL DE REOBERTURA COVID19 BIBLIOTECA P. GUAL I PUJADAS DE 
CANET DE MAR 
 
La Biblioteca P. Gual i Pujadas de Canet de Mar, d’acord amb les indicacions publicades 
pel Ministeri de Sanitat per aplicar allò que s’estableix a l’ordre ministerial al conjunt de 
biblioteques de la xarxa, i seguint les recomanacions del Departament de Cultura i la 
Diputació de Barcelona, inicia la posada en funcionament de la biblioteca a partir de les 
següents fases: 
 
FASE 0: Preparació de les instal·lacions i adaptació dels serveis 
 
A partir del dilluns 25 de maig i prèvia notificació per part de les administracions 
corresponents, el personal s’incorporarà al seu lloc de treball duent a terme part de la seva 
jornada laboral de forma presencial dins l’equipament.  
Abans però es confirmarà que es disposa dels EPIs necessaris pel personal com també 
per atendre a l’usuari en la següent Fase.  
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Al llarg de la setmana es duran tasques de preparació de l’equipament tenint en compte 
les mesures de seguretat i higiene corresponents i s’adaptaran els espais per rebre els 
serveis permesos a la Fase 1. 
 
La bústia de retorn restarà oberta per poder iniciar el procés de retorn, quarantena (14 
dies) i desinfecció del fons, habilitant un espai que es pugui tancar i que només hi pugui 
accedir el personal.  
 
El retorn del fons es realitzarà exclusivament a través de la Bústia de retorn 24h. 
 
Mesures que s’han de prendre quan es manipuli la bústia:  
 

- Portar guants, mascareta i pantalla facial. 
- Buidar la bústia i posar el llibres en un carro d’ús exclusiu per aquest servei.  
- Dur a terme els retorns al taulell de la sala infantil (planta baixa)  i deixar-los 

ordenadament a l’espai de suport de la mateixa sala sobre la taula indicant la data de 
retorn i la data de finalització de la quarantena. 

- Passats els 14 dies es procedirà a guardar el fons a les prestatgeries, avisar a l’usuari 
si aquests tenen una reserva o guardar-los en la maleta del Préstec Interbibliotecari 
(PI) si són llibres d’altres biblioteques. 

-  El carro utilitzat, la bústia, com el taulell, pc i teclat, seran desinfectats amb el líquid 
desinfectant.  

 
De cara a la comunicació a la ciutadania, dimecres 27 de maig es farà públic el dia d’inici 
del servei, horari, serveis que es prestaran, vies de comunicació amb la biblioteca i 
mesures de prevenció que haurà de prendre l’usuari quan ens visiti amb cita prèvia. 
 
S’actualitzarà la informació a la Biblioteca Virtual, s’enviarà un butlletí especial, es 
publicarà a les xarxes socials de la Biblioteca Facebook i Instagram, al web de l’ajuntament 
i es farà una col·laboració especial a Ràdio Canet. 
 
Pel que fa la gestió interna i seguretat, a cada treballadora se l’hi assignarà un lloc de 
treball durant tota la jornada laboral, cadira, telèfon, pantalla, teclat, ratolí... i un cop 
finalitzada la jornada caldrà que cadascú desinfecti el seu material. El mateix passarà si 
s’escau un canvi d’espai no programat.  
 
Respecte al material fungible, s’aconsellarà que cada treballadora es marqui i guardi el 
seu material en una caixa independent amb el nom.  
 
El personal es distribuirà de tal manera que es pugui garantir la distància de seguretat 
interpersonal de dos metres. 
 
No es faran servir les zones comunes. S’evitarà utilitzar l’ascensor i en el cas de necessitat 
es desinfectarà cada vegada que se’n faci ús. Si la climatologia ho permet, es falcaran 
totes les portes i es deixaran obertes per tal d’evitar el contacte amb els poms, marcs de 
les portes,... 
 
No es donarà servei dels lavabos d’us públic a l’usuari fins a la Fase 2, per tant es 
distribuiran de tal manera que a cada treballadora li pertocarà un servei al llarg d’una 
mateixa jornada. 
 
El material sanitari que necessitarà el personal el proporcionarà l’administració de la qual 
depèn i la resta l’haurà de proporcionar l’Ajuntament: mascaretes, pantalles facials, guants, 
gel hidroalcohòlic, pistoles termogràfiques, polvoritzadors, líquid desinfectant, mampares 
pels taulells,... 
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FASE 1: Préstec i Informació bibliogràfica, prèvia reserva  
 
A partir del dilluns 1 de juny, la Biblioteca donarà els serveis marcats a la Fase 1, habilitant 
el vestíbul de la Biblioteca (préstec i informació bibliogràfica, a més del retorn de 
documents que ja es donava a la Fase 0).  
 
Durant aquesta Fase i fins a nou avís, l’horari d’obertura del servei, seguint les 
recomanacions de la GSB serà:  
 
   Dilluns, dimarts i dimecres de 16 a 20h. 
  Dijous i divendres de 10 a 13h. 
 
Durant aquesta Fase es preveu un mínim de dues persones per obrir el servei, recomanant 
una tercera per poder fer canvis de torns i suplir imprevistos.   
 
S’iniciarà el servei de préstec i/o informació bibliogràfica (es prioritza resoldre les consultes 
telemàticament), sempre prèvia reserva de cita mitjançant el formulari de cita prèvia, correu 
electrònic o via telefònica en horari d’atenció al públic.  
 
S’habilitarà un formulari en franges de 15 minuts per tal de gestionar millor la cita prèvia i 
la recollida de préstec o informació sol·licitada amb antelació.  
 
En la cita prèvia haurem de recollir i especificar les següents dades: Nom i cognoms, 
número de carnet de l’usuari, telèfon de contacte, tipus de consulta i títols dels documents. 
 
Es gestionarà el préstec dels documents des de la sala infantil, preveient deixar preparats 
els documents que vindran a recollir l’endemà amb cita prèvia i així agilitzar el servei.  
 
No es realitzaran ni reserves ni renovacions presencialment. Aquests tipus de tràmits es 
realitzaran telemàticament o via telèfon.  
 
Es recomanarà als usuaris que consultin el catàleg Aladí per comprovar l’estat del 
document i si els interessa un document prestat, en faci la reserva directament.  
 
No es preveu el servei de PI fins a fases més avançades.  
 
Respecte a les mesures de seguretat i per tal de minimitzar el risc de contagi, els usuaris 
només entraran a l’equipament si tenen cita prèvia, sempre mantenint una distància de 
seguretat de 2m que es marcarà en el terra del vestíbul.  
 
S’indicarà amb cartells el nou horari, l’aforament, les mesures de seguretat... 
 
 
 
FASE 2: Accés limitat als espais de les biblioteques 
 
Els usuaris poden accedir a determinats espais de les biblioteques preferentment 
mitjançant cita prèvia i en franges horàries concretes i amb una limitació en el temps màxim 
d’ús. Des del Departament de Cultura es posarà a disposició de les biblioteques que ho 
necessitin una plataforma tecnològica per a la gestió de les peticions 
 
El nombre de punts de lectura en cada franja horària es limita a un terç de la capacitat 
màxima de cada espai habilitat. 
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No es pot accedir directament a la col·lecció documental. 
 
Només es podrà fer ús públic dels aparells o dispositius electrònics de la biblioteca 
(ordinadors, televisors, etc.) si es pot garantir la seva desinfecció després de cada ús. 
 
FASE 3: Programació d’activitats culturals, sessions de formació, etc. 
 
Actes culturals limitats a un terç de la capacitat màxima i sempre menys de 30 persones  
 
FASE 4: Recuperació total dels serveis i tornada a la normalitat. 
 

Vistos els Decrets de l’Alcaldia números 2020/854, d’1 de juny, i 2020/903, de 5 de juny, 
d’aprovació del protocol de reobertura de les instal·lacions esportives en fase 1 i fase 2, 
respectivament, que es transcriuen a continuació: 
 

DECRET D’ALCALDIA 
 
FETS 
 
A la vista de la situació creada pel SARS-COV-2, conegut popularment amb el nom de 
coronavirus i, vista les Resolucions SLT/720/2020 i SLT/737/2020, de 13 de març, per les 
quals s'adopten mesures addicionals i complementàries per a la prevenció i el control de 
la infecció pel SARS-CoV-2. 
 
Vist que per Decret d’Alcaldia 2020/499, de 12 de març, pel qual s’activava el Pla 
d’Emergència municipal en fase d’alerta es va acordar, entre altres, que romanguessin 
tancats diferents espais i equipaments municipals. 
 
Vist que l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades 
restriccions en l’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en 
l’aplicació de la Fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat estableix una 
sèrie de condicions per a les instal·lacions esportives i centres esportius.  
 
Vist que, de conformitat amb l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització 
de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes per la declaració de l’estat 
d’alarma en aplicació de la Fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, la 
regió sanitària de Girona, a la que pertany el municipi de Canet de Mar, li és d’aplicació la 
Fase I des del dia 18 de maig de 2020.  
 
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.- Aprovar el protocol de les següents instal·lacions esportives, corresponents a la 
FASE 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat: 
 
- PISTA D’ATLETISME:  

o Matins de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h, sol·licitant cita prèvia al conserge 
a la pròpia instal·lació. 
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o Tardes de dilluns a divendres de 19.00 a 21.30h: esportistes federats, coordinat 
i organitzat pel Club Atletisme Sport Canet. Sempre mantenint les condicions 
higiènic - sanitàries establertes. 

 
- ROCÒDROM: 

o Es podrà fer servir a partir del dia 2 de juny de 2020, prèvia finalització de tasques 
de manteniment.   

o Caldrà complir amb les recomanacions pertinents que es facin en cada moment 
doncs les condicions de la pràctica poden variar. 

 
- PISTES DE TENNIS I PÀDEL: 

o Es podrà fer activitat sempre i quan les instal·lacions siguin descobertes i 
mantenint les condicions higiènic sanitàries establertes. 

o La pràctica podrà ser individual i per parelles, amb cita prèvia a sol·licitar a les 
instal·lacions. 
 

- PISTES PETANCA I BOTXES: 
o La pràctica podrà ser individual i per parelles, amb cita prèvia a sol·licitar a 

l’entitat encarregada de la gestió de la instal·lació. Sempre mantenint les 
condicions higiènic sanitàries establertes i sense superar el 30% de l’aforament 
de la instal·lació.  

 
Segon.- Des de l’Àrea d’Esports es coordinarà amb les diferents àrees implicades, el  
compliment de les mesures de seguretat, prevenció, protecció i higiene necessàries, així 
com els requeriment logístics i humans necessaris per a garantir el bon desenvolupament 
de l’activitat. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
Quart.- Difondre la present resolució a través dels mitjans de comunicació municipals.  
 
Cinquè.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la propera sessió 
que celebri. 
 

DECRET D’ALCALDIA 
 
FETS 
 
A la vista de la situació creada pel SARS-COV-2, conegut popularment amb el nom de 
coronavirus i, vista les Resolucions SLT/720/2020 i SLT/737/2020, de 13 de març, per les 
quals s'adopten mesures addicionals i complementàries per a la prevenció i el control de 
la infecció pel SARS-CoV-2. 
 
Vist que per Decret d’Alcaldia 2020/499, de 12 de març, pel qual s’activava el Pla 
d’Emergència municipal en fase d’alerta es va acordar, entre altres, que romanguessin 
tancats diferents espais i equipaments municipals. 
 
Vist que l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades 
restriccions en l’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en 
l’aplicació de la Fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat estableix una 
sèrie de condicions per a les instal·lacions esportives i centres esportius.  
 
Vist que, de conformitat amb l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització 
de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes per la declaració de l’estat 
d’alarma en aplicació de la Fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, la 
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regió sanitària de Girona, a la que pertany el municipi de Canet de Mar, li és d’aplicació la 
Fase 2 des del dia 1 de juny de 2020.  
 
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.- Aprovar el protocol de les següents instal·lacions esportives, corresponents a la 
FASE 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat: 
 
ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT NO PROFESSIONAL 
 
S’eliminen les franges horàries per realitzar activitat física a l’aire lliure de manera 
individual i dins regió sanitària per a les persones de fins a 70 anys, que ho podran fer en 
qualsevol moment del dia, exceptuant de 10h a 12h i de 19h a 20h, que són franges 
reservades per a persones majors de 70 anys. 
 
Obertura d’instal·lacions esportives cobertes: 
 
 Es permet accedir a les instal·lacions esportives cobertes (completament tancades i 

amb sostre) a qualsevol persona que vulgui realitzar una pràctica esportiva, inclosos 
esportistes d’alt nivell, d’alt rendiment, professionals, federats/des, àrbitres o 
jutges/sses i personal tècnic federatiu 

 La pràctica s’haurà de fer amb cita prèvia, en torns, tant de manera individual com en 
parella en les modalitats que es practiquin així, sense contacte físic i mantenint les 
pertinents mesures de seguretat i protecció, així com la distància física de dos metres. 
S’haurà de respectar el límit del 30% per cent de capacitat de l’aforament d’ús esportiu 
de la instal·lació 

 Només podrà accedir amb els esportistes un entrenador si és necessari, excepte les 
persones amb discapacitat i menors que necessitin una persona acompanyant. Es 
podran utilitzar els vestidors, sempre amb les mesures de prevenció i higiene 
pertinents 

 En tot moment s’hauran de seguir les mesures de prevenció, higiene i protecció 
establertes per les autoritats sanitàries, així com de neteja i desinfecció de les 
instal·lacions i el material compartit 

 
Concretament a Canet de Mar en aquesta segona fase podrem activar les següents 
instal·lacions: 
 
- PISTA ATLETISME:  

o Matins de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h, sol·licitant cita prèvia al conserge 
a la pròpia instal·lació. 

o Tardes de dilluns a divendres de 19.00 a 21.30h: esportistes federats, coordinat 
i organitzat pel Club Atletisme Sport Canet. Sempre mantenint les condicions 
higiènic-sanitàries establertes. 

 
- ROCÒDROM: 

o Es podrà fer servir a partir del 02/06, donat que estem pendents de realitzar el 
manteniment pertinent per tal de poder-se utilitzar-lo en totes les garanties. 

o Només poden practicar 2 persones a l’hora en tot el rocòdrom, sempre mantenint 
les condicions higiènic-sanitàries establertes. 

 
- PISTES DE TENNIS I PÀDEL: 
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o La pràctica podrà ser individual i per parelles, amb cita prèvia a sol·licitar a les 
instal·lacions. 

 
- PISTES PETANCA I BOTXES: 

o La pràctica podrà ser individual i per parelles, amb cita prèvia a sol·licitar a 
l’entitat encarregada de la gestió de la instal·lació. Sempre mantenint les 
condicions higiènic-sanitàries establertes i sense superar el 30%  de l’aforament 
de la instal·lació.  

 
- PAVELLÓ:  

o La pràctica podrà ser individual, amb cita prèvia a sol·licitar per e-mail, 
(tomasgj@canetdemar.cat) el dia anterior entre les 9.00 i les 14.00h, amb horaris 
de matí i  tarda. 

o És obligatori acreditar la llicència esportiva tant l’esportista com l’entrenador/a. 
 

- CAMP DE FUTBOL: 
o La pràctica podrà ser individual, amb cita prèvia a sol·licitar per e-mail, 

(tomasgj@canetdemar.cat) el dia anterior entre les 9.00 i les 14.00h, només amb 
horaris de tarda. 

o És obligatori acreditar la llicència esportiva tant l’esportista com l’entrenador/a. 
 

- BILLAR:  
o La pràctica podrà ser individual, amb cita prèvia a sol·licitar a l’entitat 

encarregada de la gestió de la instal·lació. Sempre mantenint les condicions 
higiènic-sanitàries establertes i sense superar el 30%  de l’aforament de la 
instal·lació.  

 
- PLATGES: 

o A la platja, es permet la pràctica d’activitats esportives professionals o d’oci, 
sempre que es puguin realitzar de manera individual i sense contacte físic i que 
es pugui mantenir la distància mínima de dos metres entre participants. 

o No es podran fer reserva d’instal·lacions. 
 
Segon.- Des de l’Àrea d’Esports es coordinarà amb les diferents àrees implicades, el  
compliment de les mesures de seguretat, prevenció, protecció i higiene necessàries, així 
com els requeriment logístics i humans necessaris per a garantir el bon desenvolupament 
de l’activitat. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
Quart.- Difondre la present resolució a través dels mitjans de comunicació municipals.  
 
Cinquè.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la propera sessió 
que celebri. 

 
Vist el Decret de l’Alcaldia número 2020/907, de 8 de juny, d’aprovació del protocol de 
reobertura de la Casa museu Lluís Domènech i Montaner, que es transcriu a 
continuació: 

 
DECRET D’ALCALDIA 

 
Fets: 
 
A la vista de la situació creada pel SARS-COV-, conegut popularment amb el nom de 
coronavirus i, vista les Resolucions SLT/720/2020 i SLT/737/2020, de 13 de març, per les 
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quals s’adopten mesures addicionals i complementàries per a la prevenció i el control de 
la infecció pel SARS-CoV-2. 
 
Vist que per Decret d’Alcaldia 2020/499, de 12 de març, pel qual s’activava el Pla 
d’Emergència municipal en fase d’alerta es va acordar, entre altres, que romanguessin 
tancats diferents espais i equipaments municipals. 
 
Vist que l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades 
restriccions en l’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en 
l’aplicació de la Fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat habilita l’obertura 
dels museus sempre prioritzant la salut dels treballadors i dels usuaris. 
 
Vist que, de conformitat amb l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització 
de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes per la declaració de l’estat 
d’alarma en aplicació de la Fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, la 
regió sanitària de Girona, a la que pertany el municipi de Canet de Mar, li és d’aplicació la 
Fase I des del dia 18 de maig de 2020. 
 
Vist que el decret d’alcaldia 2020/812 de data 21 de maig de 2020, disposa la reobertura 
de la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner a partir del dia 25 de maig de 2020, perquè 
hi puguin accedir els treballadors adscrits i el dia 16 de juny de 2020 per obrir el servei a 
la ciutadania.  
 
Atès que el coordinador de la Casa museu ha fet arribar a l’àrea de Cultura el protocol per 
a la reobertura de la Casa museu, així com també els serveis que s’aniran prestant en les 
diferents fases per a la tornada a la normalitat dels serveis que ofereix l’equipament. 
 
Atès que s’han fet les consultes necessàries amb la Xarxa de Museus Locals de la 
Diputació de Barcelona, institució que dona suport tècnic a la Casa museu. 
 
Atès que segons disposa l’art. 53.1.m) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que 
s’aprova la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon a l’alcalde adoptar 
personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de greu perill de catàstrofes o 
d’infortunis públics, les mesures necessàries i adequades, pel present. 
 
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.- Aprovar la obertura al públic de la Casa museu Lluís Domènech i Montaner, 
d’acord el protocol annex a aquest decret.  
 
Segon.- Des de l’Àrea de Cultura es coordinarà amb les diferents àrees implicades, el 
compliment de les mesures de seguretat i higiene necessàries, així com els requeriments 
logístics i humans necessaris per a garantir el bon desenvolupament de l’activitat. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
Quart.- Difondre la present resolució a través dels mitjans de comunicació municipals. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la propera sessió 
que celebri. 
 
ANNEX 
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PROTOCOL PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEIS DE LA CASA MUSEU LLUÍS 
DOMÈNECH I MONTANER – COVID19 
 
Introducció 
 
La Casa museu es va tancar al públic el 16 de març i d’acord amb el decret d’Alcaldia 
2020/812 de data 21 de maig de 2020, a partir del dia 25 de maig de 2020 els treballadors 
han pogut accedir a les instal·lacions de la Casa museu per preparar el servei. El dia 16 
de juny s’obrià a la ciutadania seguint el següent protocol de seguretat:  
 

 públic personal Cm personal IT 

CASA DOMÈNECH PB    

recepció 2 1 1 

accés escales/vídeo 4   

sala història 3   

bany homes 1   

bany dones 1   

quartet administració  1 1 

ascensor (1 persona )    

 11   

CASA DOMÈNECH 1rP    

distribuïdor 3   

bany 1   

sala família 2   

sala col·laboradors 3   

sala castell  1   

sala Eugeni Forcano 4   

ascensor (1 persona )    

 14   

SALA JARDI (buida/drets) 27 2  

SALA JARDI (buida/asseguts) 15 4  

quartet magatzem  1  

PATI MASIA ROCOSA (buit) 10 4  

PATI MASIA ROCOSA 
(asseguts) 

10 4  

MASIA ROCOSA PB    

sala audiovisuals 6   

sala ceràmica 3   

centraleta magatzem  1  

quartet wc magatzem  1  

 9   

MASIA ROCOSA 1rP    

sala enquadernador 2   

sala polític 2   

estudi 4   

sala arquitectura 2   
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ESTADI 0: A partir del 25 de maig: 
 
- Revisió i neteja dels espais al públic i reservats per l’equip de treball 
- Campanya de desinfecció específica a tots els espais, revisió i manteniment dels 

edificis i equipaments. 
- Disseny i producció de las senyalística i mesures de prevenció per a la reobertura 
- Preparació de les mesures sanitàries i de prevenció per a la seguretat del treballadors 

i del públic 
- Organització del personal cara a la nova obertura 
- Organització del les activitats a partir de l’obertura 
- Gestió de les exposicions temporals  

 
ESTADI 1: A partir del 16 de juny 
 
L’obertura al públic serà el dia 16 de juny i s’hauran de complir les següents mesures:  
 
- Acceptació de visitants d’un en un, exceptuant grups de convivència que hauran 

d’entrar com a màxim de quatre en quatre.   
- Fixar un màxim de 12 persones visitants: 6 a la Masia Rocosa i 6 a la Casa Domènech, 

més 4 treballadors de la Casa museu. Un treballador de la Casa museu farà el 
seguiment de la circulació dels visitants.  

- S`haurà de respectar l’aforament de cada sala segons la taula següent:  
- Mantenir la distància social entre el personal i el públic de dos metres i portar 

mascareta obligatòriament. 
- Proteccions individuals i estructurals per als treballadors i els usuaris 
- Desinfectar i tenir higiene personal i d’espais de manera constant   
- Prendre mesures de protecció, tant a la recepció com a les sales dels museus, amb 

la instal·lació de  mampares divisòries transparents per a taulells de recepció, 
recorreguts marcats i amb sentit únic, col·locació de dispensadors amb gel 
hidroalcohòlic per a ús del públic, col·locar marques de les distàncies davant de les 
obres en què es pot acumular públic i cartelleria amb les noves normes d’ús per als 
visitants, a l’entrada i en lloc visible 

- Els elements museístics tàctils fora d’ús  
- Desinfecció diària d’espais d’ús comú o de pas, utilitzant paper o draps de microfibra 

humitejats amb una solució hidroalcohòlica o sabons neutres, evitant sempre les 
gotes i les polvoritzacions. Si resulta imprescindible actuar directament sobre aquests, 
les accions de neteja sempre les ha de realitzar una persona experta en conservació 
i restauració de béns culturals. 

- Habilitar un espai si s’escau, ventilat, per a la quarantena d’entre 10 i 14 dies de béns 
de nou ingrés, de béns que tornen per finalització de préstec temporal o de béns que 
hagen tingut contacte amb personal extern 

- Acceptació de grups per a visites guiades seguint tots els protocols establerts. 
- Al més de juny no es programaran visites guiades. 
- Al juliol i l’agost es faran les visites guiades de dissabtes a la tarda amb un màxim de 

10 persones i per reserva prèvia.  
- A partir del mes de setembre i quan hagin sortit noves indicacions del Ministeri de 

Sanitat pel que fa a la Nova Normalitat caldrà: 
- Recalcular l’aforament de la Casa museu, que és molt limitat per la seva condició 
estructural d’espai domèstic.  
- Reprogramar el calendari de visites mensuals 
- Establir els criteris d’admissió de les reserves de grups. 
- Tornar a la programació d’activitats culturals. 

 

 10   
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Obertura de l’exposició “El Modernisme i les flors”, exposició itinerant de la Diputació de 
Barcelona, a la Sala jardí de la Casa museu. 
 

- 8 de juny:  Preparació i desinfecció de l’espai. 
- 16 i 17 de juny muntatge de l’exposició “El Modernisme i les flors” 
- Després del muntatge i veient l’espai disponible per mantenir les distàncies 

s’establirà l’aforament de la sala jardí i es senyalitzarà a l’entrada.  
- Del 17 al 25, quarantena de les peces i el muntatge, la sala restarà tancada a tothom 

i tant les visites com el personal per anar d’un edifici a l’altre hauran de passar per 
fora. 

- 26 de juny obertura de l’exposició amb el protocol de seguretat de la casa museu 
 
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 
de l’acord següent: 
 
Únic.- Restar assabentat dels Decrets de l’Alcaldia números 2020/838, de 26 de maig, 
2020/842, de 27 de maig, 2020/854, d’1 de juny, 2020/903, de 5 de juny, i 2020/907, de 
8 de juny, d’aprovació dels protocols de reobertura de diferents espais municipals 
d’acord amb els requisits indicats per la normativa vigent al respecte.  
 
2.1.4. DONACIÓ DE COMPTE DELS CONTRACTES TRAMITATS PEL 
PROCEDIMENT D’EMERGÈNCIA PREVIST A L’ART. 102 LCSP COM A 
CONSEQÜÈNCIA DE LA CRISI DEL COVID-19 
 
Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2020/518, de 13 de març, es va resoldre 
declarar l’emergència per fer front de manera immediata a les actuacions que es 
considerin estrictament indispensables en els àmbits objectiu i temporal per a prevenir 
o reparar els danys ocasionats com a conseqüència de la propagació del SARS – CoV-
2 (coronavirus). 
 
Vist el que disposa l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, segons el qual quan l’Administració hagi d’actuar de manera immediata a 
causa d’esdeveniments catastròfics, l’òrgan de contractació, sense obligació de tramitar 
expedient de contractació, pot ordenar l’execució del que sigui necessari per posar remei 
a l’esdeveniment produït o satisfer la necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el 
seu objecte, en tot o en part, sense subjectar-se als requisits formals que estableix la 
LCSP, fins i tot el de l’existència de crèdit suficient. En cas que no hi hagi crèdit adequat 
i suficient, una vegada adoptat l’acord, s’ha de procedir a la seva dotació de conformitat 
amb el que estableix la Llei general pressupostària. 
 
Atès que per la seva banda l'art. 117.1 de Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, 
pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim 
local, disposa que quan les entitats locals hagin de realitzar obres, serveis, adquisicions 
o subministraments d'emergència, a causa d'esdeveniments catastròfics, situacions que 
suposin greu perill o necessitats que afectin directament la seguretat pública, el 
president de la corporació local podrà ordenar la directa execució de les obres, prestació 
dels serveis o realització d'adquisicions o subministraments indispensables o contractar-
los lliurement, en tot o en part, sense subjectar-se als requisits formals legalment 
establerts, havent de donar compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que es 
celebri. 
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Atès que conseqüència de l’anterior declaració i en virtut d’allò establert a la normativa 
esmentada, l’Ajuntament de Canet de Mar ha procedit a contractar pel procediment 
d’emergència diferents prestacions, al Ple de la corporació, es dona per assabentat de 
l’acord següent: 
 
Únic.- Restar assabentat de les contractacions efectuades per l’Ajuntament de Canet 
de Mar en virtut de la declaració d’emergència efectuada mitjançant Decret d’Alcaldia 
núm. 2020/518, de 13 de març, com a conseqüència de la propagació del SARS – CoV-
2 (coronavirus) segons el detall següent: 
 

Contractista Objecte contracte 
Import IVA 

inclòs 
Associacció Catalana de 
Municipis 

Compra de 3.000 mascaretes FFP2 7.716,00 € 
(exempt d’IVA) 

Francisco J. -- (Aluminis 
Quatre) 

Subministrament de 12 mampares 
protectores de metacrilat per a les 
escoles 

3.202,62 € 

Manipulados Santiga, SL Subministrament de 26 mampares 
protectores de metacrilat per les 
dependències municipals 

7.126,90 € 

Saytel Servicios 
Informáticos, SA 

Servei suport informàtic juny-Juliol 2020 9.053,22 € 

Creu Roja Maresme 
Centre 

Subministrament i distribució de kits 
d’alimentació i bolquers 

4.146,61 € 
(exempt d’IVA) 

 
2.1.5. REGLAMENT DEL SERVEI D'ALLOTJAMENT TEMPORAL D'URGÈNCIES DE 
L'AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
Fets: 
 
Atès que l'habitatge és un bé de primera necessitat i el seu accés queda definit com a 
dret en la normativa internacional, espanyola i catalana. La Declaració universal de drets 
humans de l'ONU, en el seu article 25, fixa l'habitatge com un dels drets bàsics que 
permet gaudir d'un nivell de vida adequat a qualsevol ésser humà. Per tant adquireix la 
consideració d’un dret fonamental que consolida la resta de drets humans. 
 
Atès que en aquest sentit, és també d'especial rellevància el que estableix la Convenció 
sobre els drets de l'infant de les Nacions Unides que estableix en el seu article 27 el dret 
de tots els infants  a un nivell de vida adequat al seu desenvolupament físic, mental, 
espiritual moral i social, i el deure de les administracions públiques de prendre les 
mesures apropiades per ajudar els pares i les altres persones responsables de l’infant 
a fer efectiu aquest dret i, en cas de necessitat, donar-los ajut material i programes de 
suport, principalment, i entre d’altres, pel que fa a l’habitatge. 
 
Atès que la importància de garantir el dret a un habitatge digne per als infants està 
determinada per l’especial protecció jurídica de què gaudeix aquest col·lectiu, d’acord 
amb el principi de l’interès superior de l’infant (art. 3), pel fet que aquestes condicions 
materials de vida determinen les seves oportunitats de desenvolupament i les garanties 
d’accés a altres drets, com ara el dret a l’educació (art. 28) o a la salut (art. 24). 



 

 
31 

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 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
Atès que l'article 47 de la Constitució Espanyola determina que tots els espanyols tenen 
dret a un habitatge digne i que els poders públics promouran les condiciones 
necessàries i establiran les normes pertinents per tal de fer efectiu aquest dret.  
 
Atès que, en el mateix sentit, l'article 26 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya proclama 
els drets en l'àmbit de l'habitatge i el Parlament de Catalunya, en ús de les competències 
contingudes a l'article 137 d'aquest Estatut, va aprovar la Llei 18/2007, de 28 de 
desembre del dret a l'habitatge.  
 
Vist que la situació de crisi econòmica ha suposat per a moltes unitats de convivència 
l’empitjorament de la seva situació residencial o la manca d’accés a un habitatge digne. 
La situació sostinguda en el temps de reducció de salaris, la precarietat de les 
condicions laborals i l’atur, han provocat que moltes unitats de convivència no hagin 
pogut mantenir l'habitatge on vivien o bé no hi puguin accedir. L'actual manca 
d'oportunitats per accedir a un habitatge en règim de compra mitjançant un crèdit 
hipotecari, els elevats preus dels habitatges en règim de lloguer degut a la seva 
escassetat, i les dificultats de  les polítiques públiques per aconseguir un parc d'habitatge 
públic per a les persones i unitats de convivència més vulnerables, propicien que molts 
col·lectius no pugui resoldre les seves necessitats residencials. 
 
Atès que el pla de mandat de l'Ajuntament de Canet de Mar preveu com actuació 
municipal prioritària i rellevant l'ajut a persones i unitats de convivència en situació de 
vulnerabilitat social i especialment aquelles en risc d'exclusió residencial, perquè el dret 
a l’habitatge és un requisit imprescindible per a l’exercici efectiu d’altres drets bàsics, 
com ara el dret a l’educació o el dret a la salut. 
 
Així la consecució de l'augment de l’índex de cohesió social al municipi esdevé una 
condició per al creixement sostenible econòmic i social del mateix. En aquest sentit el 
present reglament s'inscriu com una regulació jurídica pròpia i municipal de la depesa i 
als objectius de proactivitat, de prevenció i d’assistència, i constitueix, per tant, un 
instrument de primer ordre per a la política pública local.  
 
Tanmateix l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, proclama els principis de la bona regulació que 
són els de necessitat, eficàcia, proporcionalitat i seguretat jurídica, transparència i 
eficiència. Les situacions continuades de precarietat laboral i atur, que dificulten l'accés 
a l'habitatge o el seu manteniment, fan necessària, en atenció a l'interès general 
d’aquesta, una política activa dels ens locals. 
 
Per això, l'Ajuntament de Canet de Mar es proposa la regulació del servei d'allotjament 
per a persones o unitats de convivència en situació de vulnerabilitat.  
 
Atès que la senyora alcaldessa, en data 17 d’octubre de 2018, va resoldre iniciar 
expedient per redactar i aprovar el text per a un reglament que regulés el servei 
d’allotjament temporal d’urgències de l’Ajuntament de Canet de Mar i, a aquest efecte, 
va disposar constituir una comissió d’estudi perquè redactés aquest reglament, amb 
l’ajut de la Diputació de Barcelona, integrada per la coordinadora de Serveis Socials, la 
secretària de la corporació, la regidora delegada de Recursos Humans i Acció Social i 
la mateixa senyora alcaldessa, que la presidia. 
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Aquesta comissió es va reunir en data 17 d’octubre de 2018, reunió en la qual es va 
redactar el projecte d’aquest reglament, el text del qual s’incorpora com a annex a 
aquesta proposta. 
 
Mitjançant el present reglament, que es considera un mecanisme idoni per a 
desenvolupar aquest servei d'acord la normativa legal relacionada amb la matèria, 
l'Ajuntament de Canet de Mar, en ordre al principi de seguretat jurídica,  reglamenta el 
servei d'acolliment residencial destinat a cobrir la necessitat residencial temporal per 
motius de situació d'exclusió social o d'urgència social o risc de pèrdua de l'habitatge. 
Així, en el present es regula, atenent els principis de transparència i proporcionalitat, els 
destinataris, els requisits per accedir als habitatges, les característiques dels mateix, el 
procediment d'adjudicació així com els criteris de valoració i el funcionament d'aquest 
servei.    
 
Atès que aquest Reglament pot tenir una repercussió en la vida dels ciutadans i les 
ciutadanes de Canet de Mar, s’ha tingut present allò establert a l’article 133.1 de la Llei 
39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, que exigeix que, amb caràcter previ a l’elaboració de l’avantprojecte de 
reglament, les Entitats Locals hauran de substanciar una consulta pública, a través del 
seu portal web, en la qual es demanarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions 
més representatives potencialment afectats pel futur reglament. 
 
Així, doncs, aquest reglament va estar sotmès durant quinze dies a audiència pública 
perquè la ciutadania pogués fer les aportacions que consideressin oportunes, termini 
que va acabar el dia 9 de març, sense que se’n presentés cap, d’acord amb el que es 
desprèn del certificat emès per la Secretaria, signat en la data de la signatura 
electrònica, certificat que es basa en la cerca elaborada per la cap accidental de l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà en el Registre d’entrada de l’Ajuntament de Canet de Mar, durant 
els dies d’audiència pública d’aquest reglament. Tots dos documents  formen part de 
l’expedient. 
 
Vist l’informe de la secretària accidental, signat en la data de la signatura electrònica, 
que consta 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’aprova per catorze vots 
a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, 
Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid Cámara, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta 
Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Pep Tenas Soler, Marián Gómez Téllez, Sílvia 
Tamayo Mata, Miguel Borrego González, Josep Antoni Massagé Muntada i Gemma 
Bosch Alsina. 
 
Atès que la regidora Sra. Anna Casas Donadeu i el regidor Sr. Jordi Castellà Andrés 
consten en aquest moment com absents a la sala de plens telemàtica, de conformitat 
amb l'article 46.2.d de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, el seu vot es computa com abstenció. 
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Primer.- Aprovar inicialment el Reglament sobre l’adjudicació i normes de funcionament 
intern del Servei d’allotjament temporal d’urgències de l’Ajuntament de Canet de Mar, el 
text íntegre del 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 i el web 
municipal, transcorregut el qual sense haver-se presentat reclamació ni suggeriment, 
s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord.  
 
Tercer.- Aprovat definitivament, el Reglament es publicarà íntegrament en el BOP i 
entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en aquest diari oficial. 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.- Notificar aquest acord a l’Administració de l’Estat i a la de la comunitat 
autònoma. 
 
ANNEX 

 
REGLAMENT D’ADJUDICACIÓ I FUNCIONAMENT DEL SERVEI D’ACOLLIMENT 
RESIDENCIAL DE CANET DE MAR. 
 
PREÀMBUL 
 
I.- L'habitatge és un bé de primera necessitat i el seu accés queda definit com a dret en 
la normativa internacional, espanyola i catalana. La Declaració universal de drets 
humans de l'ONU, en el seu article 25, fixa l'habitatge com un dels drets bàsics que 
permet gaudir d'un nivell de vida adequat a qualsevol ésser humà. Per tant adquireix la 
consideració d’un dret fonamental que consolida la resta de drets humans. 
 
En aquest sentit, és també d'especial rellevància el que estableix la Convenció sobre 
els drets de l'infant de les Nacions Unides que estableix en el seu article 27 el dret de 
tots els infants  a un nivell de vida adequat al seu desenvolupament físic, mental, 
espiritual moral i social, i el deure de les administracions públiques de prendre les 
mesures apropiades per ajudar els pares i les altres persones responsables de l’infant 
a fer efectiu aquest dret i, en cas de necessitat, donar-los ajut material i programes de 
suport, principalment, i entre d’altres, pel que fa a l’habitatge. 
 
La importància de garantir el dret a un habitatge digne per als infants està determinada 
per l’especial protecció jurídica de què gaudeix aquest col·lectiu, d’acord amb el principi 
de l’interès superior de l’infant (art. 3), pel fet que aquestes condicions materials de vida 
determinen les seves oportunitats de desenvolupament i les garanties d’accés a altres 
drets, com ara el dret a l’educació (art. 28) o a la salut (art. 24). 
 
L'article 47 de la Constitució Espanyola determina que tots els espanyols tenen dret a 
un habitatge digne i que els poders públics promouran les condiciones necessàries i 
establiran les normes pertinents per tal de fer efectiu aquest dret.  
 
En el mateix sentit, l'article 26 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya proclama els drets 
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en l'àmbit de l'habitatge i el Parlament de Catalunya, en ús de les competències 
contingudes a l'article 137 d'aquest Estatut, va aprovar la Llei 18/2007, de 28 de 
desembre del dret a l'habitatge.  
 
II.- La situació de crisi econòmica ha suposat per a moltes unitats de convivència 
l’empitjorament de la seva situació residencial o la manca d’accés a un habitatge digne. 
La situació sostinguda en el temps de reducció de salaris, la precarietat de les 
condicions laborals i l’atur, han provocat que moltes unitats de convivència no hagin 
pogut mantenir l'habitatge on vivien o bé no hi puguin accedir. L'actual manca 
d'oportunitats per accedir a un habitatge en règim de compra mitjançant un crèdit 
hipotecari, els elevats preus dels habitatges en règim de lloguer degut a la seva 
escassetat, i les dificultats de  les polítiques públiques per aconseguir un parc d'habitatge 
públic per a les persones i unitats de convivència més vulnerables, propicien que molts 
col·lectius no pugui resoldre les seves necessitats residencials. 
 
III- El pla de mandat de l'Ajuntament de Canet de Mar contempla com actuació municipal 
prioritària i rellevant l'ajut a persones i unitats de convivència en situació de vulnerabilitat 
social i especialment aquelles en risc d'exclusió residencial, perquè el dret a l’habitatge 
és un requisit imprescindible per a l’exercici efectiu d’altres drets bàsics, com ara el dret 
a l’educació o el dret a la salut. 
 
Així la consecució de l'augment de l’índex de cohesió social al municipi esdevé una 
condició per al creixement sostenible econòmic i social del mateix. En aquest sentit el 
present reglament s'inscriu com una regulació jurídica pròpia i municipal de la depesa i 
als objectius de proactivitat, de prevenció i d’assistència, i constitueix, per tant, un 
instrument de primer ordre per a la política pública local.  
 
Tanmateix l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, proclama els principis de la bona regulació que 
són els de necessitat, eficàcia, proporcionalitat i seguretat jurídica, transparència i 
eficiència. Les situacions continuades de precarietat laboral i atur, que dificulten l'accés 
a l'habitatge o el seu manteniment, fan necessària, en atenció a l'interès general 
d’aquesta, una política activa dels ens locals. 
 
Per això, l'Ajuntament de Canet de Mar es proposa la regulació del servei d'allotjament 
per a persones o unitats de convivència en situació de vulnerabilitat. Mitjançant el 
present reglament, que es considera un mecanisme idoni per a desenvolupar aquest 
servei d'acord la normativa legal relacionada amb la matèria. L'Ajuntament de Canet de 
Mar, en ordre al principi de seguretat jurídica,  reglamenta el servei d'acolliment 
residencial destinat a cobrir la necessitat residencial temporal per motius de situació 
d'exclusió social o d'urgència social o risc de pèrdua de l'habitatge. Així, en el present 
es regula, atenent els principis de transparència i proporcionalitat, els destinataris, els 
requisits per accedir als habitatges, les característiques dels mateix, el procediment 
d'adjudicació així com els criteris de valoració i el funcionament d'aquest servei.    
 
IV- El reglament es composa d’un preàmbul, un marc legal i set capítols dividits en 24 
articles i diferents annexes que contenen tota la documentació necessària.                                            
 
MARC LEGAL 
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El marc legal en el que s'emmarca el present reglament és la normativa vigent en 
matèria d'habitatge, serveis socials i d'altres estatal i catalana. En concret, pel que 
disposi: 
 
La normativa competencial 

 La Constitució espanyola, de 31  d’octubre de 1978 
 L'Estatut d’autonomia de Catalunya, de 19 de juliol de 2006.  
 La Llei 7/1985, de 2 d'abril, de les bases de règim local. 
 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text Refós de la Llei Municipal i de règim 

local de Catalunya. 
 
La normativa de Procediment Administratiu 

 La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques  

 La Llei 40/2015 d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic. 
 La Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya. 
 El Decret 205/2015, de 15 de setembre, del règim d'autorització administrativa i 

de comunicació prèvia dels serveis socials i del Registre d'Entitats, Serveis i 
Establiments Socials. 

 
La normativa sectorial de Serveis Socials 

 La Llei orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del sistema de protecció 
a la infància i a l’adolescència.  

 La Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència; 
 La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials;  
 La Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.  
 La Llei estatal 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal 

i atenció a les persones en situació de dependència.  
 El Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s’aprova la Cartera de serveis 

socials 2010-2011. 
 
La normativa sectorial d’habitatge 

 La Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a 
l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial (alguns preceptes 
estant sent tractats per discrepàncies de constitucionalitat per la Comissió 
Bilateral Generalitat-Estat) 

 La  Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència 
en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. S’ha de tenir en compte que com 
a conseqüència del recurs d’inconstitucionalitat interposat per govern 
espanyol,  diversos  preceptes de dita disposició  han quedat en suspensió  (arts. 
2 ( apartat 2), 3, 4, 5 (apartats 1,2,3,4 y 9),  7, la disposició addicional , la 
disposició transitòria segona (apartat primer i apartat segon en allò que es 
refereix a l’aplicació de l’article 7) i la disposició final tercera.  

 La Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.  
 El Decret 106/2009, de 19 de maig, pel qual es regulen el Registre de Sol•licitants 

d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya i els procediments d’adjudicació 
dels habitatges amb protecció oficial. 

 El Decret 75/2014, de 27 de maig, del pla per al dret a l'habitatge.  
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 El Reial Decret 233/2013, de 5 d'abril, pel qual es regula el Pla Estatal de foment 
del lloguer d'habitatges, la rehabilitació edificatòria i la regeneració urbana 2013-
2016. 

 La Resolució per la qual s'aprova el Reglament de la Mesa de Valoració per a 
per a Situacions d'Emergències Econòmiques, Socials de Catalunya per a l'any 
2016 de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. 

 
Normativa dels drets de la Infància 

 La Convenció sobre els drets de l'infant de les Nacions Unides aprovat Resolució  
44/25, de 20 de novembre de 1989. 

 La Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i oportunitats en la infància i 
l'adolescència  

 
Normativa jurídicopatrimonial 

 La Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions 
Públiques. 

 La Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans;  
 El Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni 

dels ens locals; i d’altre normativa local que pugui ser d'aplicació. 
 El Codi civil espanyol, aprovat per Reial Decret de 24 de juliol de 1889. 
 El Codi civil de Catalunya, Llei 5/2006, del 10 de maig del llibre cinquè relatiu als 

drets reals. 
 Llei 3/2017, del 15 de febrer, del  llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a 

les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, 
quart i cinquè . 

 
Normativa sobre protecció de dades 

 La Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter 
personal. 

 
Altra Normativa Local 

 Model de Reglament Tipus de Prestacions Econòmiques de Caràcter Social 
aprovat per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 13 
de juliol de 2010 (núm. 7172/10) (modificat al 2016 BOPB 5 de maig de 2016). 

 Reglament regulador de la prestació del servei d’habitatge dotacional públic al 
municipi de Canet de Mar, publicat al BOPB número 32 de 6 de febrer de 2008. 

 Altres disposicions locals relacionades, com per exemple ordenances fiscals, 
reglaments de prestacions bàsiques de caràcter social, etc. 

 
 
 
CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Objecte del reglament 
Aquest reglament té per objecte definir les característiques dels habitatges, els 
destinataris i els requisits que aquests han de reunir per poder accedir, el procediment 
d'adjudicació i els criteris de valoració de les situacions de necessitat d'habitatge, així 
com ordenar el funcionament el recurs. 
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Article 2. Definició del servei o prestació 
L’Ajuntament de Canet de Mar prestarà un servei d'acolliment residencial destinat a 
cobrir les necessitats de les persones i les unitats de convivència residents al municipi 
en situació d'exclusió social i/o residencial per motius econòmics, d'urgència social i per 
aquelles situacions especials i d'emergència derivades de la pèrdua o del risc de pèrdua 
de l'habitatge, o d’altres situacions similars com l’habitatge precari, sobreocupat o 
l’infrahabitatge. 
 
El Servei es prestarà en aquells habitatges o allotjaments de titularitat pública o privada 
que s'afectin a aquest destí en règim de cessió o sota altres formes d'ocupació previstes 
al present Reglament. 
 
Inclou les següents tipologies: 
a) Els habitatges que es destinin a la prestació del servei d'acolliment residencial 
d’urgència, que supleix temporalment la llar familiar en casos puntuals i per a períodes 
temporals d’un màxim de 3 mesos, ampliables en tres mesos més. 
 
b)  Els habitatges d'inclusió social, de caràcter transitori, destinats a persones i a unitats 
de convivència en situació de vulnerabilitat social greu amb necessitat de suport 
socioeducatiu intensiu definit pels serveis socials bàsics, i per a períodes temporals d’un 
màxim d’ any. 
 
c)  Altres situacions 
 
Article 3. Parc d'habitatges  
L’Ajuntament de Canet de Mar no disposa actualment de cap habitatge destinat al servei 
d’acolliment residencial. 
 
La capacitat màxima dels habitatges està determinada per allò disposat a l’article 4 del 
Decret i 141/2012 pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels 
habitatges i cèdula d’habitabilitat.  
 
La destinació i identificació general dels nous habitatges que es destinin al servei objecte 
del present Reglament, s’incorporaran mitjançant annex al present document. 
 
CAPÍTOL 2. PERSONES DESTINATÀRIES I ACCESSIBILITAT 
 
Article 4. Persones destinatàries del servei 
Seran destinataris del servei aquelles persones i/o unitats de convivència, residents al 
municipi, que tinguin necessitats d’allotjament temporal per motius econòmics, 
d'urgència social i/o que es vegin afectades per situacions especials i d'emergència 
derivades de la pèrdua o del risc de pèrdua de l'habitatge, o d’altres situacions similars 
com l’habitatge precari, sobreocupat o l’infrahabitatge i que no disposin de recursos 
econòmics i/o de xarxa familiar i social per resoldre la situació. 
 
Article 5. Requisits d'accés 
L’accés al servei requerirà el compliment dels requisits següents, d’acord al marc 
normatiu de referència: 

a. El sol·licitant haurà de tenir la nacionalitat espanyola o d'algun altre país membre 
de la UE. En el cas de persones estrangeres, els requisits seran els establerts 
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en la normativa vigent d'estrangeria, i d'acollida i integració de les persones 
immigrades. 

b. El sol·licitant  ha de tenir una edat igual o superior als 18 anys o ser menor 
emancipat.  

c. El sol·licitant ha de demostrar una residència mínima continuada al municipi 
durant els darrers dos anys amb l’empadronament al domicili afectat de tots els 
membres majors d’edat de la unitat de convivència. 

d. El  sol·licitant i la unitat de convivència han d’acreditar l'existència de situació de 
necessitat,  d'acord amb els articles 8, 9 i 10 i l'Annex 2 del Decret 27/2003, de 
21 de gener, d'atenció social primària (en endavant, DASP). 

e. Tenir uns ingressos econòmics d’acord amb allò previst a l’art. 5.10 de la Llei 
24/2015 de 29 de juliol, mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit 
de l'habitatge i la pobresa energètica: 

a. 2 vegades l’IRSC, si es tracta de persones que viuen soles. 
b. 2,5 vegades l’IRSC, si es tracta d'unitats de convivència,. 
c. 3 vegades l’IRSC, en cas de persones amb discapacitats o amb gran 

dependència 
f. En el cas d’unitats de convivència els ingressos familiars es ponderaran segons 

el nombre de membres d’acord amb els coeficients establerts al Pla per al dret a 
l’habitatge vigent. 

g. Cap membre de la unitat de convivència podrà disposar de forma efectiva en 
qualitat de propietari, usufructuari o titular de dret real  sobre cap altre habitatge 
adequat, ni tampoc ostentar cap dret d'ús o qualsevol altre tinença sobre un 
habitatge, excepte que esdevingui restringit l’exercici d’aquests drets per causa 
legalment acreditada o altres causes d’excepció previstes a la normativa vigent.  

h. Cap membre de la unitat de convivència no ha de disposar de recursos socials,  
ni econòmics suficients en comptes corrents o d'altres dipòsits anàlegs a entitats 
financeres, ni recursos econòmics mobiliaris suficients (rendes de l’activitat 
econòmica o rendes del capital), per accedir a un habitatge en el mercat privat, 
ja sigui en propietat o lloguer, així com impossibilitat d'accedir a un altre servei 
residencial públic. Ni disposar per qualsevol títol de cap altre  bé immoble que 
tingui un valor cadastral superior a 30.000€. 

i. Els potencials adjudicataris han de tenir capacitats bàsiques d'autonomia 
necessàries i amb plena capacitat per decidir per ells mateixos.  

j. Excepcionalment, podran ser usuaris del servei aquelles persones o unitats 
familiars que comptin amb una acreditació favorable dels serveis socials 
municipals sense complir amb algun dels requisits esmentats anteriorment. 

k. La data de presentació de la sol·licitud ha de ser prèvia a la data d'execució 
efectiva del llançament, en el cas estiguem davant la pèrdua d'habitatge per 
desnonament per manca de pagament de lloguer o per un procés d’execució 
hipotecària.  

l. La pèrdua de l'habitatge per desnonament per manca de pagament de lloguer o 
per un procés d’execució hipotecària no ha de ser imputable a la persona 
sol·licitant per motius aliens a la manca de pagament de la hipoteca o del lloguer 
deguda a una pèrdua d'ingressos important.  

m. Els potencials adjudicataris han de tenir subscrit o han de subscriure un pla de 
treball, individual o per a la unitat familiar amb els serveis socials municipals.  

n. Els potencials adjudicataris hauran d'estar inscrits al Registre de Sol·licitants 
d'Habitatge de Protecció Oficial de Catalunya (RSHPOC). 
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CAPÍTOL 3. PROCEDIMENT DE TRAMITACIÓ DE L’ACCÉS 
  
Article 6. Procediment 
El sistema d’adjudicació serà directe a proposta la comissió de valoració i seguiment.  
 

a) El sol·licitant haurà de presentar sol·licitud segons model normalitzat davant de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 
Aquesta sol·licitud s’acompanyarà de  la documentació necessària d’acord amb 
l’article  9.  
S’ha de presentar una única sol·licitud per unitat de convivència. 
La tramitació de la sol·licitud no genera per si mateixa cap dret a l’adjudicació del 
servei. 
 

b) Si no s'acompanya la documentació necessària justificativa de la situació del 
sol·licitant, els serveis socials bàsics requeriran a la part interessada que presenti 
la documentació en el termini improrrogable de 10 dies a comptar a partir del dia 
següent de la notificació del requeriment. Transcorregut aquest termini sense 
que la part interessada hagi presentat la documentació, es considerarà que 
desisteix de la seva petició i se n'arxivarà la sol·licitud. 
 
Una vegada s’ha cursat la sol·licitud, si s’escau, els serveis socials bàsics inicien 
el procés de valoració i l’elaboració d’un informe o acreditació de la necessitat 
en el termini de 10 dies. 
 
Els serveis socials bàsics faran la proposta de la persona o unitat de convivència, 
mitjançant informe de necessitats d'habitatge a la Regidoria de Benestar Social 
per tal que aquesta elevi la proposta a la Comissió de valoració i seguiment. 
 

c) La Comissió de valoració i seguiment avaluarà la situació d’acord amb els criteris 
establerts a l’article 10 d’aquest Reglament i emetrà el corresponent informe 
motivat i acta signada per tots els integrants i farà proposta de  resolució de 
l’adjudicació a l’òrgan competent. 
Per tal de valorar adequadament la sol·licitud podrà demanar la documentació i 
informes necessaris. 
S’estableix un termini de  10 dies hàbils per aquesta part del procediment. 
 

d)  L’adjudicació està condicionada a la disponibilitat d’habitatges adequats a les 
necessitats. 
 

e) En el cas que la sol·licitud compleixi amb els requisits i sigui valorada 
positivament per la Comissió de valoració i seguiment, però no es pugui procedir 
a l’adjudicació per la no disponibilitat d’un habitatge adequat, aquesta emetrà 
informe per a la resolució per l’òrgan competent estimatori de la sol·licitud amb 
una vigència de tres mesos condicionada a que hi hagin habitatges. 
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi pogut adjudicar el servei per 
manca de disponibilitat dita resolució restarà sense efecte. En el supòsit que en 
aquest termini hi hagi disponibilitat, es dictarà resolució d’adjudicació del servei. 
 

f) La competència de resolució de la proposta de la Comissió de valoració i 
seguiment rau en l'Alcaldia que la podrà delegar a la regidoria de Benestar 
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Social, qui emetrà resolució motivada en la qual hauran de quedar acreditats els 
fonaments de l’adjudicació o, si escau, de la desestimació. El termini per resoldre 
serà com a màxim de dos mesos comptadors des de l’entrada de la sol·licitud 
amb la documentació completa. 
 

g) Resolució de petició i notificació. Es comunicarà a l'interessat tant si la valoració 
es positiva com negativa. Una vegada ha estat realitzada i aprovada la sol·licitud 
caldrà que el demandant signi el contracte/autorització d’ús. S’estableix un 
termini de 10 dies hàbils per aquesta part del procediment. 
El termini per a l’ocupació efectiva de l’habitatge serà, com a màxim, de 15 dies. 
Aquest termini es comptarà des de l’endemà de la data de formalització del 
contracte/autorització d’ús el i lliurament de claus.  
La no ocupació efectiva de l’habitatge en els terminis assenyalats serà causa 
suficient per deixar sense efecte l’adjudicació i procedir a l’anul·lació dels actes 
administratius i contractuals generats. 
Així mateix, serà causa suficient per a deixar sense efecte l’adjudicació quan 
l’ocupació de l’habitatge es dugui a terme per unitat de convivència diferent de 
la manifestada en la sol·licitud. 
 

h) Procediment extraordinari d’urgència: Excepcionalment, quan el caràcter 
prioritari i extraordinàriament urgent de la situació de necessitat ho requereixi, el 
procediment administratiu es tramitarà de forma urgent sense perjudici de les 
posteriors actuacions destinades a la comprovació del compliment dels requisits 
fixats en la present normativa i de les garanties procedimentals que emparen a 
la ciutadania.  
 
En tot cas, i excepte raons de força major degudament justificades, serà 
imprescindible l'informe social que acrediti l'efectiva situació d'emergència. 
 
Detectada la situació urgent de necessitat els serveis socials bàsics emetran un 
informe-proposta d'adjudicació de l'habitatge a la Regidoria de Benestar Social 
que donarà la conformitat a l'informe-proposta d’adjudicació de l’habitatge. 
L’adjudicació de l’habitatge s'efectuarà en el termini màxim de 4 dies hàbils sense 
més exigència que la documentació que sigui indispensable per la tramitació de 
la concessió i a la vista de l'informe tècnic dels equips bàsics d'atenció social. 
L'informe avaluarà la situació de necessitat i es recollirà el caràcter prioritari i 
urgent de la mateixa. Seguidament es procedirà a l'adjudicació de l’habitatge. 
 
Amb posterioritat, amb caràcter urgent es procedirà a completar l'expedient 
administratiu d’adjudicació d’acord amb el procediment ordinari establert i 
s'adoptaran totes les mesures que siguin necessàries per a garantir la seva 
finalitat i degut compliment. El personal tècnic de referència que hagi emès 
l'informe–proposta d'adjudicació de l’habitatge haurà de procurar la 
documentació o informació justificativa del compliment de requisits i incorporar-
ho a l'expedient corresponent.  
 
Si en la tramitació del citat expedient es demostrés que la urgència no era tal o 
que en realitat la persona beneficiària no complia tots els requisits necessaris per 
a l’adjudicació de l’habitatge s'iniciarà el corresponent procediment de revocació 
i, en el seu cas, reintegrament de l’habitatge adjudicat. 
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Article 7. Comissió de valoració i seguiment d’habitatge   
Les funcions de la Comissió de valoració i seguiment són: 
a) Proposar i informar sobre l’adjudicació del recurs segons l’avaluació de les situacions 
d'emergència econòmica, social i d’habitatge de persones o unitats de convivència amb 
necessitats d'allotjament temporal. 
b) Seguir la gestió i el funcionament del recurs. 
c) Valorar la pròrroga i la continuïtat en el servei dels usuaris 
d) Altres que es puguin determinar  
 
La Comissió de valoració i seguiment d’habitatge estarà integrada pels membres 
següents o les persones en qui deleguin:   

 La Regidora o Regidor de Benestar Social, o persona en qui delegui. 
 La Regidora o Regidor d'Urbanisme i Serveis Tècnics,  o persona en qui delegui. 
 El Secretari/a,  o persona en qui delegui. 
 La persona responsable dels Serveis socials bàsics, o la persona en qui delegui. 
 La persona responsable dels Serveis Tècnics municipals, o la persona en qui 

delegui o en funció dels temes a tractar altres Regidors o Regidores o altres 
càrrecs tècnics municipals. 

 
La Comissió de valoració i seguiment es reunirà en el moment quan hi hagi una 
sol·licitud. Les reunions les convocarà el/la secretari/a amb una antelació màxima de 
deu dies. Se seguirà el procediment establert en l’article 6. 
 
Els acords de la Comissió de valoració i seguiment s'adoptaran per consens o en cas 
de discrepància per la majoria dels seus membres. En cas d'empat el vot de la/del 
presidenta/t s'entendrà com de qualitat. 
 
La Comissió de valoració i seguiment haurà de reflectir en una acta les valoracions de 
les diferents sol·licituds, detallant la puntuació resultant per a cada sol·licitud i per a cada 
criteri recollit al barem d'adjudicació. Posteriorment caldrà que s’aprovi per l’òrgan 
competent. 
 
La valoració realitzada tindrà el caràcter de document intern i confidencial, amb les 
previsions i garanties previstes amb el que disposen les normatives vigents en protecció 
de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR). 
 
Article 8. Exclusions 
Es motiu d'exclusió no complir els requisits d'accés exposats o que el sol·licitant no aporti 
la documentació per acreditar els requisits d'accés al servei. 
 
Article 9. Documentació  
La documentació es presentarà amb la sol·licitud en model normalitzat.  
No caldrà aportar els documents que ja estiguin en poder de l’Administració. 
 
Es presentarà l’original i fotocòpia o fotocòpia compulsada dels documents. 
En funció dels requisits establers serà el següent: 
 
a) Documentació relativa a les circumstàncies personals de la unitat de convivència: 

 DNI, NIE o Passaport de tots els membres de la unitat de convivència obligats 
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legalment a tenir-ho, amb el corresponent permís de residència vigent. 
 Llibre de família o document que el substitueixi. 
 Certificat d'empadronament i de convivència. 
 En cas de família monoparental, el carnet de família monoparental.  
 En cas d’acolliment, document acreditatiu. 
 En cas de família nombrosa, títol de família nombrosa. 
 Si s'escau, certificats de discapacitat i/o mobilitat reduïda o valoració de 
dependència de qualsevol dels membres de la unitat de convivència. 
 En cas de unitat de familiars que es troben separades o divorciades, hauran 
d'acreditar la separació o divorci amb auto de mesures provisionals, sentència, o 
conveni regulador o acord ratificat judicialment on consti informació sobre el pactes 
relatius a la guarda i custodia dels fills, atribució de l’habitatge i acords econòmics. 
 

b) Documentació acreditativa dels ingressos i situació laboral de totes les persones en 
edat laboral: 
 Declaració de la renda de l'any fiscal anterior o certificat d'imputació 
d'ingressos de tots els membres de la unitat de convivència majors de 16 anys. En 
el cas de no haver obligació de presentació de declaració, declaració responsable 
dels ingressos i certificat d’ingressos i retencions emesos per la/es empresa/es en 
les quals es treballi o hagi treballat   
 Informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social 
actualitzada de tots els membres de la família majors de 16 anys. 
 Contracte de treball i nòmines dels darrers 6 mesos de tots els membres de la 
família en actiu, així com carta de finalització de contracte i/o acomiadament de la 
darrera feina en cas de trobar-se en situació d'atur el/la sol·licitant i de totes les 
persones en edat laboral que hi conviuen. 
 Certificat o certificats que acreditin la percepció  d'una pensió emesos per l'INSS, 
en cas que la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència sigui 
pensionista o, en el seu cas, certificat negatiu. 
 Certificat de pensions, ajuts o prestacions públiques emès per l'organisme 
corresponent de la Seguretat Social o, en el seu cas, certificat de prestacions socials 
emès per Benestar i família. 
 En el cas d'unitat de familiars que es troben separades o divorciades, hauran 
d'acreditar pels mitjans indicats a l’apartat a) el cobrament/pagament de les 
pensions compensatòries d'aliments, o en el seu defecte, la reclamació judicial per 
fer-ne afectiva l'obligació. 
 Resolució d'atorgament i pròrrogues dels ajuts i/o prestacions que estiguin 
percebent (ajuts al lloguer, Renda Mínima d'Inserció, atur, subsidi, ...) 
 Extractes bancaris de tots el comptes dels que siguin titulars qualsevol dels 
membres de la unitat de convivència i amb declaració jurada. 
 Demanda d'ocupació en cas de trobar-se sense feina. Inscripció en el Servei 
d’Ocupació o carta finalització contracte o acomiadament. 
 En el cas, de treballadors per compte pròpia (autònoms), última liquidació 
trimestral IRPF e IVA/butlletí cotització SS, i declaració anual IVA 
 Declaració jurada d'ingressos reals, en model normalitzat, conforme no es reben 
més ingressos dels declarats. 
 

c) Documentació relacionada amb la necessitat d'habitatge, el procediment judicial i la 
situació d'emergència: 
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 En el cas de violència de gènere, documentació que ho acrediti segons Llei 
5/2008,d e 24 d’abril. 
 En el cas de malaltia greu, documentació mèdica acreditativa. 
 Per procediments d’execució hipotecària: notificació judicial d’execució, 
sentència judicial o altra documentació relativa al procediment judicial. Per les 
situacions de dació en pagament, acord o lliurament de l’habitatge. Escriptures de 
constitució de la hipoteca i de la compravenda i els tres darrers rebuts hipotecaris. 
 Per procediments de desnonament per impagament de lloguer: document 
acreditatiu de la data de llançament, sentència judicial o altra documentació relativa 
al procediment judicial. Contracte de lloguer i els tres darrers rebuts. 
 Declaració responsable en model normalitzat conforme no disposa de cap 
habitatge en propietat o usdefruit o no és titular d’un dret real d’ús o gaudi sobre cap 
habitatge. 
 Si s’escau, Certificat d’inscripció en el registre de sol·licitants d’habitatges amb 
protecció oficial de... 
 

d) Qualsevol altra documentació que es pugui considerar necessària per comprovar que 
es reuneixen els requisits establerts i/o la situació al·legada. 
 
e) Declaració responsable en model normalitzat que on s’inclouran diferents conceptes, 
entre ells el certificat negatiu de la gerència del cadastre, i que autoritza expressament 
l’Administració municipal per obtenir qualsevol tipus d’informació que pugui ser en poder 
seu o sol·licitar a altres Administracions 
 
Article 10 Criteris d’adjudicació  
 

Situació econòmica de la unitat de convivència 
 
La valoració i priorització de les sol·licituds d’accés presentades per les persones o 
unitats de convivència tindrà en compte els següents criteris i circumstàncies: 
 
a) Situació econòmica. 
b) Situació  social. 
c) Situació de necessitat d’habitatge  
  

Situació econòmica de la persona o unitat de convivència 
 
A efectes del càlcul final de la valoració de la situació de cada unitat de convivència la 
valoració econòmica representarà com a màxim un 50 % de la ponderació final. La 
puntuació de la situació econòmica de la persona o unitat de convivència serà coma 
màxim de 5 punts. 
a) Valoració econòmica 
a.1) Per establir la situació econòmica es consideraran els ingressos nets percebuts pel 
conjunt de membres la unitat de convivència durant els 3 mesos anteriors a la data de 
sol·licitud.  
 
Per establir el còmput d'ingressos es valoraran: 
1. Ingressos del treball per compte aliena. 
2. Beneficis i pèrdues del treball per compte pròpia. 
3. Prestacions i ajuts socials. 
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4. Rendes de capital i de la propietat. 
5. Transferències rebudes i pagades a altres llars. 
6. Ingressos percebuts per infants. 
7. Resultats de declaracions d'impostos. 
 
a.2) Per a calcular la Renda Disponible es descomptarà al total d'ingressos les despeses 
d'accés a l'habitatge habitual dels darrers 3 mesos. Per aquest concepte s'estableix un 
màxim de despesa mensual deduïble, equivalent al valor de l'IRSC mensual de l'any en 
curs.  
 
S’incorporen com annex present Reglament, les taules de valoració de la situació 
econòmica vigents, que seran actualitzades per l’ajuntament a l’últim any disponible.  
  

Situació social de la persona o unitat de convivència 
 
A efectes del càlcul final de la valoració de la situació de cada unitat de convivència la 
valoració social representarà com a màxim un 20% de la ponderació final. 
La puntuació de la valoració social de la persona o unitat de convivència serà de com a 
màxim de 2 punts. 
 
b) Valoració social 
b.1) Per establir la situació social el professional de referència dels serveis socials bàsics 
municipals avaluarà les mancances, necessitats i factors discrecionals de cada unitat de 
convivència. 
b.2) Es consideraran de forma especial aquells casos en que s'identifiquin mancances 
lligades a les necessitats bàsiques que rebran la màxima puntuació en la valoració social 
(2 punts). 
b.3) El personal tècnic avaluarà per a cada unitat familiar de convivència la presència 
de les situacions de mancança i/o necessitat i determinarà la puntuació resultant fins a 
un valor màxim de 2 punts. 
b.4) Complementàriament, el professional podrà valorar l'existència d'altres factors 
discrecionals que afavoreixin o dificultin l'eficàcia en l'assoliment dels objectius socials 
de la prestació econòmica. Aquests factors seran puntuats a discreció pel professional 
fins completar la valoració social. 
 
b.6) Ítems per a realitzar la valoració social (2 punts sobre 10): 
 
 Primer bloc. Situacions i/o problemàtiques de risc elevat (1punts) 
Dèficit en les condicions d'alimentació i higiene personal 
Dificultat en l'accés o manteniment de l'habitatge i/o de les seves condicions 
d'accessibilitat, habitabilitat o equipament. 
 
 Segon bloc. Situacions i/o problemàtiques de risc moderat (0,5 punts) 
Existència de situació de risc per motius laborals (tots els membres en situació d'atur, 
un membre en situació d'atur de llarga durada) 
Existència de situació de risc per problemes de salut greu en algun dels membres (elevat 
cost econòmic, situació terminal, etc.) 
Existència de membre/s amb problemes de salut 
Existència de membre/s amb discapacitat / malaltia mental 
Existència de membre/s amb necessitats educatives especials 
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Existència de situació de risc per a menors o persones vulnerables per raó de dèficits 
de convivència (conflicte, abandonament, maltractament, abús, etc.) 
Existència de situació de risc per a menors o altres persones vulnerables per raó de 
l'existència d'altres problemàtiques (consum de substàncies tòxiques, addiccions, 
empresonament d'algun membre, explotació laboral, etc.) 
 
 Tercer bloc. Situacions i/o problemàtiques de menor risc (0,2) 
Composició de la unitat de convivència que determini una situació de risc o desigualtat 
(monoparentals, persones soles, gent gran, etc.) 
Existència de membre/s amb problemes de salut 
Existència de membre/s amb discapacitat / malaltia mental 
Existència de membre/s amb necessitats educatives especials 
Existència de situació de risc per a menors o persones vulnerables per raó de dèficits 
de convivència (conflicte, abandonament, maltractament, abús, etc.) 
Existència de situació de risc per a menors o altres persones vulnerables per raó de 
l'existència d'altres problemàtiques (consum de substàncies tòxiques, addiccions, 
empresonament d'algun membre, explotació laboral, etc.) 
 
Puntuació discrecional 
Es valoren de forma excepcional discrecional aspectes com el compliment del pla de 
treball, la recerca activa de feina, la cronificació de la demanda, etc. (puntuació entre 0 
a 2 punts). 
 

Situació de necessitat d’habitatge de la persona o unitat de convivència 
 

A efectes del càlcul final de la valoració de la situació de cada unitat de convivència la 
valoració d’habitatge representarà com a màxim un 30% de la ponderació final. La 
puntuació de la valoració de la necessitat d’habitatge de la persona o unitat familiar de 
convivència serà de com a màxim de 3 punts. 
 
c) Valoració de la situació de necessitat d’habitatge 
c.1.) Per establir la situació d’habitatge el professional de referència dels serveis socials 
bàsics municipals avaluarà les mancances i necessitats de cada unitat de convivència. 
c.2.) És seguirà l'adaptació de la tipologia de situacions, anomenada ETHOS (European 
Typology of Homelessness and Housing Exclusion), una classificació de les situacions 
de privació d’habitatge i exclusió residencial. 
c.3.) Ítems per a realitzar  la valoració d'habitatge 
Valorar una de les següents categories: 
o Sense sostre: quan la persona no té un espai físic per viure. (1,5 punts) 
o Sense habitatge: quan la persona disposa d’un espai físic, encara que aquest no 

tingui  les condicions necessàries de privacitat per ser considerat com un espai propi. 
(1 punt)  

o Habitatge insegur: quan la persona disposa d’un espai físic on pot desenvolupar la 
seva vida privada però no té permís legal d’utilització d'aquest o hi ha un risc 
imminent de desnonament o hi ha risc de violència domèstica o de gènere (3 punts) 

o Habitatge inadequat: quan la persona viu en un espai que no reuneix les condicions 
adequades per l’habitabilitat. Disposa per tant d’un espai físic on pot desenvolupar 
la seva vida privada, amb permís legal d’utilització o ostentant-ne la propietat, però 
amb les dificultats resultants del deteriorament d'aquest. (2 punts) 
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En igualtat de condicions sempre es prioritzarà l’atenció de les unitats de convivència 
amb infants a càrrec. 
 
CAPÍTOL 4. PLA DE TREBALL 
 
Article 11. Pla de treball 
En funció de la situació del destinatari serà condició indispensable per poder accedir als 
habitatges del servei de l’ajuntament de Canet de Mar, l'acceptació i signatura del pla 
de treball per part dels adjudicataris. 
 
CAPÍTOL 5. RELACIÓ D’ÚS 
 
Article 12. Règim jurídic 
El règim jurídic serà de l’allotjament s’establirà en  funció de la situació de necessitat  i 
temporalitat podent ser en règim d’autorització, cessió d’ús o qualsevol altre forma 
d’ocupació i ús admesa en dret.   
 
La utilització d’un bé de domini públic  de servei públic  està subjecte a una autorització 
d’ús que està subjecte a l’article 57 i concordants del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, 
pel que s’aprova el Reglament de Patrimoni dels  Ens Locals. 
 
Article 13. Durada  
Amb caràcter ordinari, les relacions d’ús que s’estableixin en virtut del present 
Reglament tindran una durada de 3 mesos. No obstant això, i amb caràcter excepcional, 
aquests podran prorrogar-se per acord de la Comissió tècnica d’habitatge per 3 mesos 
més.   
 
Article 14. Preu  
Les persones i unitats de convivència que resultin adjudicatàries, i per tant usuàries del 
servei d’allotjament, han de satisfer una contraprestació econòmica, sobre la base dels 
següents criteris:  

A. D’acord amb l’import per al lloguer social, segons el que s’estableix a la Llei 
24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit 
de l’habitatge i la pobresa energètica,  les rendes s’han d’establir de la manera 
següent:  

La quantia del preu no ha de superar: 
I.el 10 % dels ingressos ponderats de la unitat familiar, si estan per sota del 0,89 

de l’IRSC. 
II. el 12 % dels ingressos ponderats de la unitat familiar, si estan per sota del 0,95 

de l’IRSC. 
III.el 18 % dels ingressos ponderats de la unitat familiar, si són iguals o superiors 

al 0,95 de l’IRSC.  
B. Segon els criteris de lloguer just definit en l’article 11.3 del Decret 13/2010, que 

estableix que el preu del lloguer dels habitatges no pot superar el 30 % dels 
ingressos mensuals nets de la persona i/o unitat familiar. 

En qualsevol cas, La Comissió de Valoració i Seguiment podrà acordar la rebaixa de la 
contraprestació econòmica, a proposta dels serveis socials bàsics, per tal d’adequar 
aquesta a la capacitat econòmica real de les persones usuàries.  
 
Article 15. Despeses associades a l'ús de l'habitatge  
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La titularitat dels subministraments anirà a càrrec de l’Ajuntament, qui responsabilitzarà 
del sosteniment d’aquests als destinataris del servei, els que hauran de satisfer un 
import fix de 50€ mensuals en aquest concepte.  
 
La detecció de consums anòmals serà subjecte d’avaluació per part de la comissió de 
valoració i seguiment, qui podrà determinar, la repercussió de la totalitat del cost dels 
subministraments als destinataris del servei.  
 
Article 16. Sistema de pagament 
Les persones i unitats familiars adjudicatàries dels habitatges del servei d’allotjament 
temporal d’urgència hauran de pagar el preu de l'habitatge o de l'habitació dins els 10 
primers dies del mes mitjançant domiciliació bancària, ingrés o transferència al compte 
que des dels serveis socials basics s'especifiqui. Cada mensualitat s'efectuarà a mes 
corrent. 
 
El mes que la persona o unitat de convivència causi baixa es calcularà segons la part 
proporcional dels dies que l’habitatge o l’habitació hagin estats ocupats, per aquest 
efecte s’entendrà el dia de lliurament de les claus. 
 
Article 17. Impagaments 
En el cas d'impagament de la contraprestació econòmica del servei o dels 
subministraments s'estableix el següent procediment: 
a) La persona o unitat de convivència adjudicatària i els serveis socials bàsics 

acordaran la forma de pagament del deute. 
b) En cas de mantenir-se la morositat o d’esdevenir crònica els serveis socials bàsics 

avaluaran la situació per tal d’elevar una proposta a la Comissió de valoració i 
seguiment. 

c) En última instància, esgotades les vies anteriors, es procedirà al desnonament, que 
serà administratiu per al cas d’un bé de domini públic de servei públic, o mitjançant 
alguna de les fórmules admeses a la legislació vigent que s’adeqüin a cada cas 
concret. 

 
CAPÍTOL 6. DRETS I DEURES DE LES PARTS 
 
Article 18 Drets de les persones usuàries 
Les persones o unitats de convivència usuàries del servei d’acolliment residencial tenen 
els drets reconeguts als articles 8, 9, 10, 11 i 12 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de 
Serveis Socials i, en seran d’especial aplicació els reconeguts a l'article 12, en relació 
als serveis residencials i diürns de la Llei de Serveis Socials, que li siguin d’aplicació. 
 
Article 19. Deures de les persones usuàries 
Les persones o unitats de convivència usuàries del servei d’acolliment residencial, tenen 
els deures reconeguts a l'article 13 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials, 
dels que en són d'especial aplicació els següents: 

 Facilitar les dades personals, convivencials i familiars veraces i presentar els 
documents fidedignes que siguin imprescindibles per a valorar-ne i atendre'n la 
situació. 

 Complir els acords relacionats amb la prestació concedida i seguir el pla 
d'atenció social individual, familiar, convivencial i les orientacions del personal 
professional, i comprometre's a participar activament en el procés. 
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 Comunicar els canvis que es produeixin en llur situació personal i familiar que 
puguin afectar les prestacions sol·licitades o rebudes. 

 Comparèixer davant l'Administració, a requeriment de l'òrgan que hagi atorgat la 
prestació. 

 Observar una conducta basada en el respecte mutu, la tolerància i la 
col·laboració per a facilitar la convivència en l'establiment i la resolució de 
problemes. 

 Respectar la dignitat i els drets del personal dels serveis com a persones i com 
a treballadors. 

 Atendre les indicacions del personal i comparèixer a les entrevistes a què siguin 
convocats, sempre que no atemptin contra la dignitat i la llibertat de les persones. 

 Contribuir al finançament del cost del centre o servei si així ho estableix la 
normativa aplicable. 

 Complir els altres deures que estableixi la normativa reguladora dels centres i 
serveis socials de Catalunya. 

 Els infants i els adolescents, i llurs pares, mares i tutors legals, tenen els deures 
que estableix la legislació. 

 
Article 20. Drets i deures de l’ajuntament. 
Amb caràcter general, els drets i deures de l'Ajuntament seran els continguts en la 
normativa vigent: Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, en el seu cas, els de  
la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans i les modificacions 
introduïdes a aquesta llei per la Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i 
foment del mercat del lloguer d'habitatges, del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel 
qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals i els dimanants de les 
normatives específiques reguladores de la relació jurídica d’ús que s’estableixi. 
 
Més concretament, l’ajuntament d’acord amb el que estableix la normativa vigent, 
gaudirà entre d’altres, dels següents drets: 

 Dret al cobrament de la taxa/preu/quota del servei. 
 Dret a requerir informació i documentació necessària dels titulars usuaris del 

servei per tal de verificar-ne possibles canvis en la situació socioeconòmica de 
la persona o unitat de convivència beneficiària o per verificar-ne el compliment 
de les seves obligacions. 

 Dret a rescindir el contracte o relació d’us (cessió, lloguer i pla de treball) en cas 
d'incompliment de les obligacions de la persona o unitat de convivència 
beneficiària o en cas de comissió de qualsevol falta que impliqui una sanció de 
finalització d'ús del servei per part de la persona o unitat de convivència 
beneficiària.  

 
Pel que fa als deures, l'Ajuntament tindrà, entre d’altres, els següents: 

 Oferir un allotjament o habitatge en perfecte estat de conservació i amb els 
serveis mínims garantits. Això implica comptar amb cèdula d'habitabilitat, 
certificat d'eficiència energètica i assegurança vigents.  

 Garantir la pacífica possessió de l'habitatge. 
 Elaborar un pla de treball per als usuaris i fer-ne seguiment continuat per tal 

d'assolir els objectius del servei. 
 Respectar i vetllar perquè es respectin els drets dels usuaris. 
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 Prestar el servei amb la deguda diligència. 
 Complir la normativa que els sigui aplicable. 
 Disposar de i actualitzar documentació referida tant al servei com als seus 

usuaris. 
 Mantenir vigent una pòlissa d'assegurança civil. 
 Comunicar a la persona o unitat de convivència beneficiària qualsevol variació 

en les condicions funcionals que els hi afectin. 
 Disposar de fulls de reclamació, els quals estaran a disposició dels usuaris, o 

qualsevol persona interessada que els demani. 
 
CAPÍTOL 7. RÈGIM DISCIPLINARI I INTERN DEL SERVEI 
 
Article 21. Infraccions i sancions 
El servei d’ acolliment residencial de l'Ajuntament de Canet de Mar es regirà segons el 
règim disciplinari que es desenvolupa en el document annex a aquest Reglament, titulat 
com a Normes de funcionament Intern. 
 
Article 22. Ordre, organització i  funcionament intern del servei 
El servei d'habitatges d’acolliment residencial de l'Ajuntament de  Canet de Mar és 

regiran segons l’ordre, organització o funcionament intern que es desenvolupa 
en el document annex a aquest Reglament, titulat com a Normes de 
funcionament Intern. 

 
Article 23. Finalització del servei 
La relació d’ús finalitzarà o es podrà resoldre, entre d’altres, pels motius següents: 
 
a) Assoliment d'objectius de pla de treball associat a l'allotjament. 
b) Finalització termini del contracte o relació d’ús. 
c) Millora de la situació personal o de convivència que permeti obtenir un altre 

allotjament. 
d) Incompliment dels deures per part de l'adjudicatari. 
e) Incompliment del pla de treball. 
f) Voluntat de finalització d'ús del servei per part del propi adjudicatari. 
g) Comissió de faltes penalitzades amb la finalització del servei per part de 

l'adjudicatari 
h) Mort de l'adjudicatari o del titular de la unitat de convivència. 
i) Pèrdua d'algun requisit que donava accés al servei. 
j) Per altres raons de força major que es determinin per part dels responsables 

municipals, de l'equip de serveis socials bàsics. 
k) Les altres previstes en les normatives específiques reguladores de la relació jurídica 

d’ús que s’estableixi. 
l) L’adjudicació d’un recurs residencial. 
 
Article 24. Protecció de dades 
D'acord amb l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD), les dades recollides en virtut d’aquest 
Reglament,  les dades d'aquest caràcter subministrades per la part de la persona  
interessada, així com les contingudes en la documentació adjunta necessària per a la 
tramitació del corresponent expedient, seran objecte de tractament informatitzat per part 



 

 
50 

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 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

l'Ajuntament de Canet de Mar per tal de possibilitar la seva concessió o denegació, i les 
corresponents accions de seguiment i comprovació. Per tal d'exercir els drets d'accés, 
oposició, rectificació i cancel·lació, les persones interessades hauran de dirigir-se al 
personal responsable del tractament que és el propi Ajuntament. 
 
Es garanteix la total confidencialitat en relació a les peticions efectuades en aquest àmbit 
a l'Ajuntament, així com de qualsevol de les seves dades personals i familiars facilitades, 
essent utilitzades estrictament per a les finalitats per a les quals han estat facilitades i 
dins del marc establert per LOPD. 
 
Annexos: 
Relació de documents: 
o Annex 1: Taules d’ingressos 
o Annex 2: Normes de funcionament del servei 
o Annex 3: Taules de la valoració de la situació econòmica 
o Annex 4: Glossari d’habitatge social 
o Annex 5: Característiques i inventari dels habitatges 
o Annex 6: Model de contracte de cessió  d’ús temporal 
o Annex 7: Entrega de claus 
o Annex: 8: Notificació de final de contracte de cessió d’ús temporal 

 
Annex 1: Taules d’ingressos 
 
La Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, va establir 
l'indicador de renda de suficiència, que ha de ser fixat periòdicament per la Llei de 
pressupostos de la Generalitat. 
 
Aquest indicador serveix per valorar la situació de necessitat, per a poder tenir dret o 
accés a les prestacions. S'entén per situació de necessitat qualsevol contingència que 
té lloc o apareix en el transcurs de la vida d'una persona i que li impedeix de fer front a 
les despeses essencials per al manteniment propi o per al manteniment de les persones 
que integren la unitat familiar o la unitat de convivència a la qual pertany. 
 
Sens perjudici que es publiquin valors per a 2018, seran de plena aplicació els previstos, 
a la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'exercici 2017, que va 
fixar el valors com segueix: 
 

Composició u. convivència Renda disponible màxima mensual 
Un membre 569,12 EUR 

Dos membres 739, 86 EUR 
Tres membres 910,59 EUR 

Quatre membres 1.081,33 EUR 
Cinc membres 1.252,06 EUR 
Sis membres 1.422,80 EUR 

 
L'Ajuntament  haurà d'actualitzar anualment els valors, d’acord amb allò que es 
publiqui a la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.  
 
Annex 2: Model de normes de funcionament intern 
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Article 1.- Presentació. 
Aquest document es desenvolupa com un annex al Reglament d’adjudicació i 
funcionament del servei d’acolliment residencial de l’Ajuntament de Canet de Mar.  
 
Així en les normes de funcionament intern es despleguen qüestions més específiques 
respecte al funcionament, l’organització, la convivència i les possibles infraccions i 
sancions. Per a tots els altres temes caldrà tenir com a referència allò que estableix el 
Reglament d’adjudicació i gestió del règim intern de l’allotjament temporal de 
l’Ajuntament de Canet de Mar 
 
Les persones i unitats de convivència han d’acceptar i signar les condicions d’estada al 
servei que en aquest document es desenvolupen que d’entre altres contemplen: 
 

 Els habitatges i habitacions que formen part del servei d’ acolliment residencial 
tenen associat un Pla de treball amb els serveis socials bàsics que serà revisat 
periòdicament. Per tant, les persones adjudicatàries es comprometen a facilitar 
aquesta intervenció i a seguir les pautes, compromisos i orientacions que 
s’estableixin. 

 
 L’allotjament podrà ser unifamiliar o compartit. Aquest fet es determinarà pels 

responsables municipals. 
 

 Les despeses de subministres, manutenció i altres despeses personals aniran a 
càrrec de les persones usuàries del servei. Tanmateix es podran repercutir altres 
quotes econòmiques en el pagament del lloguer.  

 
 Aquestes normes de funcionament intern obliguen i vinculen jurídicament a totes 

les persones adjudicatàries, assumint la responsabilitat i el bon ús de les 
instal·lacions. També seran responsables dels seus actes i fets de tota persona 
aliena a l’edifici que accedeixi a aquest sota la seva responsabilitat. 

 
 Tots els beneficiaris es comprometen per escrit en l’acompliment de les presents 

Normes de Funcionament Intern que, com a document unit, formarà part 
inseparable del contracte i l’inventari signat per ambdues parts. 

 
 En el cas d’habitatges compartits des del servei es propiciarà la utilització de 

mecanismes de solució amistosa i/o mediació dels conflictes ordinaris que 
poguessin sorgir entre els beneficiaris. 

 
 Les presents normes de funcionament podran ser complementades o 

modificades en qualsevol moment per part de l’entitat municipal corresponent. 
En el seu cas, aquestes modificacions o disposicions complementàries seran 
notificades individualment i per escrit a cadascuna de les unitats de convivència 
beneficiaries, quedant les mateixes obligades al seu compliment. 

 
Article 2.- Organització del servei. 
L’organització del servei d’ acolliment residencial, s’articula en base als servis socials 
municipals. Aquests en gestionen l’accés al servei i el pla de treball que pot incloure  
suport socioeducatiu i d'inserció social i laboral per a promoure que les persones i unitats 
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de convivència allotjades puguin ser més autònomes. A més a més, actuen com 
administradors, gestionant  la contractació dels habitatges,  així com els rebuts de 
lloguer, de comunitat i subministraments que se'n derivin. També revisaran i garantiran 
el seguiment dels contractes de cessió/ús/lloguer, coordinant tot allò relatiu a les obres 
i petites reparacions dels habitatges, i realitzaran les gestions que s'escaiguin en cas 
d'incompliment de les obligacions contractuals de les persones allotjades. 
 
Article 3.- Funcionament general 
S’estableixen les següents normes de funcionament general: 

 Els menors no podran quedar-se sols al pis i per tant requeriran la companyia 
d'un adult. 

 Les absències i per tant el no ús de l'habitatge, s'hauran de comunicar i pactar 
amb els responsables del servei amb antelació. 

 Està prohibit el consum o la tinença  en l’habitatge de qualsevol tipus de drogues 
o substàncies estupefaents, així com el consum de tabac. Aquest comportament 
serà sancionat com a falta greu o molt greu i pot ser motiu de resolució del 
contracte. 

 Està prohibit el consum o la tinència dins l’habitatge de begudes alcohòliques 
amb alta concentració d’alcohol. 

 Els objectes de valor dels beneficiaris queden sota la seva única responsabilitat. 
El servei no es fa responsable dels furts, robatoris o pèrdues que puguin tenir 
lloc en el pis. En cas d’habitatges compartits es recomana als residents, que no 
deixin pertinences abandonades als espais comuns. 

 Es prohibeix la tinença i l’entrada dins l’habitatge, de qualsevol animal, a 
excepció dels gossos pigall o altres amb funcions terapèutiques. 

 Es permet l’accés als habitatges per part de persones que estiguin de visita 
sempre que vagin acompanyades d’un beneficiari adult, i respectant a la resta 
de persones que comparteixen l’habitatge, en el cas d’habitatges compartits. En 
cap cas aquestes visites romandran el l’habitatge més enllà de les 22 hores. 

 S’haurà de cuidar al màxim l’ordre i la neteja dels habitatges. S’ha de realitzar 
una neteja setmanal a fons, mentre duri l’estada. En els cas d’habitatges 
compartits se’n tindrà cura tant de les habitacions com dels espais comuns. Així 
s’establirà un calendari de neteja i responsabilitats diverses alhora d’organitzar 
la neteja dels espais comuns. (banys, cuina, sala polivalent, passadissos, escala, 
safareig); en quan als espais privats, cadascú és responsable de tenir-ne cura. 

 S’ha de deixar completament net l’habitatge o l’habitació en el moment que 
l’usuari hagi d’abandonar el servei. 

 Les deixalles s’hauran de treure de l’habitatge diàriament segons el pla de 
recollida selectiva del municipi realitzant el reciclatge corresponent i d’acord amb 
la normativa municipal al respecte. 

 S’han de complir les normes acordades per les comunitats de veïns i veïnes dels 
edificis a on estiguin situats els habitatges. 

 Els usuaris de l’habitatge han de garantir el tancament de la porta d’accés al 
carrer i al propi habitatge, amb la finalitat de controlar i restringir l’accés a l’edifici 
altres persones no autoritzades, i així evitar conflictes. 

 En el cas d’habitatges compartits, cada família tindrà una còpia de la clau pròpia 
de l'entrada,  i de la 'habitació que estigui ocupant.  

 Resta prohibida la  cessió de les claus a qualsevol altra persona no facultada per 
l’ús de l’habitatge, així com la còpia de les claus. 

 En cas de robatori o pèrdua de les claus s’haurà de comunicar immediatament 
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al servei. 
 No es poden emmagatzemar objectes ni substàncies de qualsevol tipus, ni en la 

terrassa ni en els espais comunitaris de l’edifici. 
 Només es pot estendre roba en els espais habilitats expressament per aquesta 

funció (estenedor). 
 No es pot entrar a l’edifici cap tipus de vehicle a motor. 

 
Article 4. Ús de l’habitatge. 
Els beneficiaris estan obligats a fer un bon ús de l’habitatge, de les instal·lacions, dels 
electrodomèstics, del mobiliari i del parament. S’hauran de fer càrrec del cost  de les 
reparacions necessàries, en cas de deteriorament o desperfectes que siguin 
conseqüència d’un mal ús. 
Especialment, cal observar les següents normes que tot seguit es detallen: 

 No es pot fer forats a les parets ni als mobles per penjar quadres, pòsters, 
postals, etc. Es poden utilitzar sistemes adhesius que no alterin ni marquin les 
superfícies. 

 En cas que es vulgui portar algun moble o electrodomèstic a l’habitatge, s’haurà 
demanar l’autorització prèvia al servei. De no complir amb aquesta norma es 
demanarà als residents que retirin de l’habitatge els mobles o electrodomèstics 
que s’hagin entrat sense la corresponent autorització.  

 Totes les connexions elèctriques hauran de complir les normes de seguretat. 
 No es permet dipositar cap tipus d’objecte a l’exterior de les finestres. 
 Es prohibeix l’ús d’espelmes o de qualsevol altre aparell o objecte que produeixi 

flames i fum. 
 En cas d’avaries s’ha de seguir el circuït que es determini.  
 En el cas d’habitatges compartits, no es podrà fer ús de l’espai de l’habitatge 

reservat o d’ús privat d’una família com les habitacions, sense que existeixi acord 
i/o autorització d’aquest. 

 No es pot modificar la configuració de cap espai ni element comú de l’habitatge 
o l’edifici.   

 
Article 5.- Normes de convivència 
Tots els beneficiaris assumeixen el compromís d’observar en la seva conducta individual 
el degut respecte a la resta de veïns de l’edifici o a la resta de beneficiaris amb qui 
comparteixen pis i a tots els professionals que treballen en aquest servei.   
A fi d’afavorir la convivència entre tots els usuaris del servei, s’estableixen les següents 
normes: 

a. Els horaris d’entrada i de sortida són lliures, però a partir de les 22 hores i fins 
les 8,00, és obligatori respectar el silenci a l’habitatge i en especial als espais 
comuns si es tracta d’habitatges compartits. 

b. S’ha d’utilitzar els  aparells de so en uns nivells de volum raonables perquè no 
molestin als veïns i als convivents, i afluixar el seu volum en l’horari de descans. 

c. S’ha d’ésser tolerant i comprensiu vers el comportament dels altres quan no es 
produeixi de mala fe. I s’ha de tenir respecte pels costums dels diferents 
convivents sempre que es desenvolupin en el marc que es defineix en aquestes 
normes. 

5.1. Habitatges compartits 
a. Resta prohibit anar despullat o despullada o gairebé despullat o despullada pels 

espais comuns, per al  respecte a la  llibertat, la dignitat i els drets reconeguts a 
les altres persones, així com del manteniment dels espais comuns en condicions 
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adequades per a la convivència. 
b. Els beneficiaris hauran de tenir especial respecte a les creences i opinions 

polítiques, religioses i culturals de les persones que convisquin en el pis, 
respectant el desenvolupament personal i individual, l’estudi i el descans. Es 
respectarà també la intimitat de les diferents persones, així com a les seves 
pertinences. 

c. Ús d’espais comuns. Aquests espais i sales són d’ús exclusiu per als beneficiaris.  
 
Article 6.- Règim disciplinari. 
Aquest article està en relació i d’acord amb allò que disposa la Llei 40/2015 d’1 d’octubre 
de règim jurídic del sector públic i Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 
 
L’incompliment de qualsevol article present a aquestes normes de funcionament intern,  
així com tot comportament que alteri la convivència i el normal funcionament de 
l’habitatge i/o la comunitat de veïns, tindrà la consideració de falta, que podrà ser 
qualificada com a lleu o greu o molt greu, segons s’escaigui. 
 
La qualificació d’un fet que doni lloc a una infracció com a falta lleu, greu o molt greu 
serà efectuada pels professionals del servei. D’acord amb les circumstàncies de cada 
cas, i instruint-se en tot cas, el corresponent procediment disciplinari. 
 
Les faltes greus i molt greus seran estudiades per una Comissió Disciplinària formada 
per dos membres dels Serveis Socials. L’usuari té dret a ser escoltat abans que 
l’esmentada Comissió decideixi sobre el seu cas. 
 
Aquesta infracció serà comunicada per escrit a l’afectat i aquest podrà argumentar per 
escrit els motius que consideri oportuns. 
 
Si ha produït danys a l’habitatge i/ o les instal·lacions de la comunitat de veïns o veïnes, 
l’Ajuntament es reserva el dret de reclamar les indemnitzacions que corresponguin, si 
és necessari per la via judicial.     
 
6.1. Faltes 
Es consideren faltes lleus:  

a. No tenir cura de l’habitatge  
b. En el cas d’habitatges compartits, no fer les tasques assignades al pis. 
c. No facilitar les dades requerides 
d. La pèrdua de la clau d’accés al pis. 
e. La renúncia o actitud desmotivada, de forma reiterada, a les accions de recerca           

d’ocupació, i el no acompliment freqüent dels pactes signats 
f. No comparèixer en la data fixada quan els professionals del servei ho requereixin. 
g. El trencament o deteriorament dels materials i del mobiliari de l’habitatge 
h. No respectar l’horari de descans. 
i. Incomplir els preceptes de les presents normes, sempre que no estiguin tipificades 

com a faltes greus o molt greus 
j. Altres que es puguin considerar d’acord amb la normativa sectorial específica 

d’aplicació i la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Règim Local 
 
Es consideraran faltes greus: 
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a. La reincidència de faltes lleus. Un total de 3 faltes lleus constitueixen 1 falta greu. 
b. El retard injustificat d’un mes en el pagament del lloguer. 
c. La sostracció de béns de qualsevol tipus, de propietat del habitatge, del personal 

o de qualsevol usuari. 
d. Entrar i romandre en l’habitació d’un altre beneficiari sense el permís explícit 

d’aquest. 
e. Falsejar dades de contingut essencial per a la assignació del servei o la signatura 

del contracte. O no comunicar els canvis de les circumstàncies o requisits que 
han determinat la concessió del servei. 

f. Incompliment del Pla de Treball 
g. Fumar en qualsevol espai intern. 
h. Realitzar actes vandàlics sobre el mobiliari o les instal·lacions del bloc 

d’habitatges. 
i. Causar problemes de convivència en l’habitatge compartit o amb els veïns 

d’escala. 
j. Vexar, coaccionar o ofendre qualsevol persona que convisqui en l’habitatge sigui 

adult o menor. 
k. Faltar el respecte, agredir, amenaçar verbalment als convivents, als veïns i/o al 

personal del servei. 
l. Desatendre de manera reiterada les indicacions dels professionals del  servei i 

incomplir el pla de treball establert. 
m. Altres que es puguin considerar d’acord amb la normativa sectorial específica 

d’aplicació i la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Règim Local 
 
Es consideraran faltes molt greus: 

a. La reiteració de dues faltes greus. 
b. Mantenir actituds obstruccionistes vers els professionals dels Serveis Socials 

Bàsics i altres responsables municipals: impedir l’accés al pis o a algun dels seus 
espais i rebutjar la presència dels professionals 

c. El retard injustificat de dos mesos en el pagament del lloguer. 
d. Faltar el respecte, agredir, amenaçar verbalment als companys i/o al personal del 

servei. 
e. La tinença, el tràfic o el consum de substàncies considerades il·legals en el recinte 

o en els habitatges. 
f. Arribar a l’habitatge sota els efectes del consum de drogues i/o alcohol. 
g. Disposar de l’habitatge per a allotjar-hi un altra persona aliena al projecte. 
h. Cometre agressions físiques dins de l’habitatge, actuar perjudicialment contra la 

salut i integritat de qualsevol altre beneficiari o professional o incitar a actuar 
d’aquesta manera. 

i. No destinar l’habitatge al fi que s’ha concedit. 
j. Altres que es puguin considerar d’acord amb la normativa sectorial específica 

d’aplicació i la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Règim Local 
 
La comissió d’un fet tipificat com a falta o delicte en el Codi Penal es posarà en 
coneixement de les autoritats pertinents, sense perjudici de la incoació del corresponent 
procediment disciplinari, si fos el cas. 
 
6.2. Sancions 
Per faltes lleus: 
a. Amonestació per escrit al resident 
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b. Multa per un import fins la meitat de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya 
(IRSC). 

c. Possibilitat de prohibició temporal per a accedir a les dependències comunes com 
la sala d’estar o d’estudi. 

 
Per faltes greus: 
a. Amonestació per escrit al resident 
b. Multa per un import fins la quantia de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya 

(IRSC). 
c. Possibilitat de prohibició temporal per a accedir a les dependències comunes com 

la sala d’estar o d’estudi. 
d. Expulsió temporal del servei. 
 
Per faltes molt greus: 
a. Expulsió temporal del servei. 
b. Resolució del contracte, o l’expulsió de l’habitatge compartit. 
 
En cas de cessament del servei, temporal o definitiu, l’usuari ha d’abandonar l’habitatge 
en el termini convingut, o immediatament, si així se li requereix. Al marxar cal que 
s’endugui els seus estris personals i retorni les claus. 
 
6.3. Prescripció de les faltes 
Les faltes lleus prescriuran al cap de sis mesos, les greus als dos anys i les molt greus 
als tres anys. 
El termini de prescripció començarà a comptar des del dia  en que es va cometre la falta.  
 
Article 7. Sistema Intern de recepció, seguiment i resolució de queixes i 
suggeriments 
El servei compta amb fulls de queixes i suggeriments i un sistema de recepció i 
seguiment d’aquest tal i com s’estableix en la Llei 12/2007, d'11 d'octubre de serveis 
socials de Catalunya i el Decret 284 de 1996. 
 
Article 8. Protecció de dades 
D'acord amb l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD), les dades recollides en virtut d’aquest 
Reglament,  les dades d'aquest caràcter subministrades per la part de la persona  
interessada, així com les contingudes en la documentació adjunta necessària per a la 
tramitació del corresponent expedient, seran objecte de tractament informatitzat per part 
l'Ajuntament de Canet de Mar per tal de possibilitar la seva concessió o denegació, i les 
corresponents accions de seguiment i comprovació. Per tal d'exercir els drets d'accés, 
oposició, rectificació i cancel·lació, les persones interessades hauran de dirigir-se al 
personal responsable del tractament que és el propi Ajuntament,  notificant-ho a les 
oficines municipals de:... 
 
Es garanteix la total confidencialitat en relació a les peticions efectuades en aquest àmbit 
a l'Ajuntament, així com de qualsevol de les seves dades personals i familiars facilitades, 
essent utilitzades estrictament per a les finalitats per a les quals han estat facilitades i 
dins del marc establert per LOPD. 
 
Article 9. Finalització del contracte. 
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A la finalització del contracte, es realitzarà una inspecció de l’habitatge per comprovar 
el seu estat.  I el dia de la finalització del contracte s’haurà de treure totes les pertinències 
i tornar les claus abans de les 12 hores del migdia. 
 
Aquest normes de funcionament intern es donaran a conèixer i es signaran pels 
adjudicataris amb el contracte de cessió d’ús temporal. 
 
Jo/Nosaltres, (Nom del beneficiari/s:_________________________a títol individual i/o 
com a responsable parental de la meva unitat familiar). He estat informat del Reglament 
de Règim Intern, que regeix a l’habitatge del C/____________________________del 
que sóc temporalment llogater. I de conformitat amb aquest signo el present document. 
Signatura: 
 
A_______, a____  de________de 20__ 
 
Annex 3: Taules de valoració de la situació econòmica 
 
L'any 2018, els ingressos nets de la unitat de convivència, mensuals, màxims per a 
tenir dret a l'ajuda són els següents: 
 

Composició de la unitat de 
convivència 

Renda disponible màxima mensual  

Un membre 569,12 € 
Dos membres 739,86 € 
Tres membres 910,59 € 

Quatre membres 1.081,33 € 
Cinc membres 1.252,06 € 
Sis membres 1.422,80 € 

 
A efectes del barem final, la situació econòmica es valorarà segons la puntuació 
consignada a la taula següent: 
 
Puntuació per a la valoració econòmica segons el tram de renda 
disponible 

Punts 

Renda inferior al 33,3% del màxim mensual establert  
als requisits econòmics segons tipologia de la unitat de convivència. 

 
5  

Renda entre el 33,4 i el 66,6% del màxim mensual establert  
als requisits econòmics segons tipologia de la unitat de convivència.  

 
3,5  

Renda entre el 66,7 i el 100% del màxim mensual establert  
als requisits econòmics segons tipologia de la unitat de convivència. 

 
2  

 
Annex 4: Glossari d’habitatge social 
 
Alberg social 
És  un  establiment destinat  a la prestació d' un servei d’acolliment residencial temporal 
i de suport a persones adultes en situació d’exclusió social que no disposen de 
condicions sociofamiliars i d’atenció per romandre al seu habitatge o que no en 
disposen. 
 
Els col·lectius destinataris són les persones adultes en situació d’exclusió social i les 
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persones transeünts.  
 
Allotjament col·lectiu protegit 
És una construcció d'ús residencial col·lectiu o d'ús d'allotjament comunitari temporal 
que té com a finalitat proporcionar allotjament a persones amb necessitats especials 
d'allotjament de caràcter transitori, i necessitats de serveis o tutela. Els allotjaments 
col·lectius protegits poden ser d'iniciativa pública o privada. Ha de ha de tenir unes 
superfícies útils mínimes de 15 m2 quan es destinin a 1 persona ocupant, i de 25 m2 
per a 2persones ocupants.  Aquestes edificacions no  es poden  qualificar com  
habitatges i  no  han d'obtenir cèdula d’habitabilitat,  però estan subjectes a d'obtenir la 
qualificació administrativa i poden acollir al mateix sistema d'ajuts que els habitatges 
amb protecció oficial. Els allotjaments col·lectius protegits es regulen i han de complir 
tota una sèrie de condicions que es desenvolupen a l'article 58 i següents, del Decret 
75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a a 'habitatge.  
 
Cartera de Serveis Socials 
És el document que determina el conjunt de prestacions de serveis, econòmiques i 
tecnològiques de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública i és l'instrument que 
assegura l'accés a les prestacions garantides de la població que les necessiti. 
 
Aquest document defineix cada tipus de prestació, així com la població a qui va dirigida, 
l'establiment o equip professional que l'ha de gestionar, els perfils i les ràtios de 
professionals, els estàndards de qualitat i els criteris d'accés. 
 
La Cartera de serveis socials es regula pel Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual 
s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011 . Dins els serveis que regula, descriu 
sota l'epígraf 1.1.3. els Serveis residencials d'estada limitada (1.1.3.1. Servei 
d'acolliment residencial d'urgència  i 1.1.3.2  Servei de residència temporal per a 
persones adultes en situació d'exclusió social) sense perjudici d'altres serveis 
especialitzats residencials  per a col·lectius i atenció específics. 
   
Exclusió residencial  
A efectes de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgent per a afrontar 
l'emergència en l’àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica les persones i unitats 
familiars es troben en situació de risc d’exclusió residencial sempre que tinguin uns 
ingressos inferiors a 2 vegades l’IRSC, si es tracta de persones que viuen soles, o uns 
ingressos inferiors a 2,5 vegades l’IRSC, si es tracta d'unitats de convivència, o uns 
ingressos inferiors a 3 vegades l’IRSC, en cas de persones amb discapacitats o amb 
gran dependència. i aquestes no tinguin una alternativa d’habitatge pròpia  tal i com 
s’indica en l’article 5.1 de la mateixa disposició.   
 
Segons la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge 
de les persones en risc d’exclusió residencial,  es consideren en situació d’exclusió 
residencial les persones o unitats familiars que no disposen d'habitatge, o han perdut la 
propietat o la possessió immediata de l'immoble que és llur habitatge, i que no tenen un 
habitatge alternatiu ni ingressos suficients per a aconseguir-ne un de digne i adequat, 
amb un nivell d'ingressos inferiors a l'indicat per a definir  les situacions de risc d’exclusió 
residencial de la Llei 24/2015. 
 
Exclusió residencial segons Tipologia  d'ETHOS (European Typology of 



 

 
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 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Homelessness and Housing Exclusion) 
 
Classificació proposada per la Federació Europea d’Organitzacions Nacionals que 
Treballen per les Persones Sense Llar (FEANTSA), de les situacions de privació 
d’habitatge,  que planteja  l’accés a l’habitatge en tres dimensions: física, social i jurídica. 
Proposa  quatre categories de diferents intensitats: 
 
o Sense sostre: quan la persona no té un espai físic per viure. 
o Sense habitatge: quan la persona disposa d’un espai físic, encara que aquest no 

tingui  les condicions necessàries de privacitat per ser considerat com un espai propi 
i que l’ocupant no en tingui la titularitat legal. Es considerà una persona sense llar o 
sense habitatge aquella que pernocta en equipaments públics o d’entitats socials.  

o Habitatge insegur: quan la persona disposa d’un espai físic on pot desenvolupar la 
seva vida privada però no té permís legal d’utilització d'aquest.  

o Habitatge inadequat: quan la persona viu en un espai que no reuneix les condicions 
adequades per l’habitabilitat. Disposa per tant d’un espai físic on pot desenvolupar 
la seva vida privada, amb permís legal d’utilització o ostentant-ne la propietat, però 
amb les dificultats resultants del deteriorament d'aquest. 

 
Fons d'habitatges de lloguer destinats a polítiques socials 
És un instrument sense personalitat jurídica pròpia constituït per acord de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya juntament amb diferents organismes i entitats municipals, del 
tercer sector i altres  associacions sindicals, veïnals, del mon assegurador, d’usuaris    
de bancs i  consum,  destinat a posar a disposició de les persones i famílies en risc 
d’exclusió residencial els habitatges de titularitat pública i privada que integrin aquest 
fons i sotmetre la seva gestió a uns principis generals que s’apliquin uniformement a tots 
els habitatges que l’integrin. Poden formar part d’aquest fons els habitatges de parcs 
públics (Generalitat de Catalunya, ajuntaments, empreses públiques vinculades), 
habitatges gestionats per les borses de mediació, habitatges privats cedits a 
l’Administració, habitatges d’inclusió o inserció,  habitatges gestionats per les entitats 
financeres o gran tenidor d’habitatges, o habitatges cedits per entitats sense ànim de 
lucre.  
 
Habitatge 
És tota edificació fixa destinada a residir-hi persones físiques o emprada amb aquest fi, 
inclosos els espais i els serveis comuns de l'immoble en què està situat i els annexos 
que hi són vinculats, si té acreditat el compliment de les condicions d'habitabilitat que 
fixa aquesta llei i la normativa que la desplegui i compleix la funció social d'aportar a les 
persones que hi resideixen l'espai, les instal·lacions i els mitjans materials necessaris 
per a satisfer llurs necessitats personals ordinàries d'habitació. Es defineix a l'article 3.a. 
de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del Dret a l'habitatge. Tots els habitatges de 
nova construcció han de constar, com a mínim, d’una estança o sala d’estar menjador, 
una cambra higiènica i un equip de cuina i tenir una superfície útil interior no inferior a 
36 m2, sense perjudici de les disposicions transitòries aplicables als habitatges ja 
existents i anteriors a la normativa actual d'acord amb el Decret 141/2012, sobre les 
condicions mínimes d’habitabilitat, article 3.1 annex 1,  apartat 3 i annex 2 , 
 
Habitatge habitual 
A efectes de la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a 
l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, és l'habitatge en el qual 
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resideixen les persones amb caràcter permanent i continuat. Només pot haver-hi un 
habitatge habitual simultani per a cada unitat de convivència. L'acreditació de l'habitatge 
habitual es pot fer amb l'empadronament, la declaració de la renda, la inclusió en el cens 
electoral o qualsevol altre document acreditatiu del domicili principal. 
 
Habitatge gestionat per la Borsa de Mediació Social. 
És l'habitatge titularitat de persones físiques o jurídiques cedit  a l'Administració per a la 
seva gestió a través de les borses de mediació,  per  posar-los a lloguer adreçats a les 
persones i les unitats de convivència amb dificultats de tot ordre per a accedir al mercat 
de l'habitatge, a canvi de garantir-ne el manteniment i el cobrament dels lloguers. El 
conjunt d'aquestes borses de mediació per al lloguer social constitueix la Xarxa de 
mediació per al lloguer social que dóna cobertura als diversos àmbits territorials de 
Catalunya, i està subvencionada pel Govern i pot ésser integrada per administracions 
públiques locals, entitats sense ànim de lucre o agents vinculats amb l'habitatge. Els 
estímuls als propietaris i els inversors poden consistir en garanties i avals per al 
cobrament i en ajuts per a la posada en condicions d'habitabilitat Els sol·licitants 
d'habitatges obtinguts pel sistema de mediació han d'estar inscrits en el Registre de 
Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial. Es regula als  articles 16 i següents del 
Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge. i article 69 de la Llei 
18/2007, de 28 de desembre, del Dret a l'habitatge 
 
Habitatge amb  protecció oficial 
És l'habitatge que se subjecta a les característiques i les condicions que estableixen els 
articles 77 i següents, de  la Llei 18/2007, del dret a l'habitatge, als articles 41 i següent 
del  Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge , i  articles 14 i 
següents del  Reial Decret 233/2013, de 5 d’abril, pel qual es regula el Pla Estatal de 
foment de lloguer de habitatges, la rehabilitació edificatòria, i la regeneració i renovació 
urbana, 2013-2016, i que un acte administratiu dictat pel departament competent en 
matèria d'habitatge qualifica com a tal d'acord amb el procediment específic establert 
per reglament.. 
 
Els habitatges amb protecció oficial es poden destinar a la venda, al lloguer o a altres 
formes de cessió d'ús i han de constituir el domicili o residència habitual i permanent 
dels seus ocupants, llevat de supòsits expressament determinats.. Existeixen diverses 
modalitats d'habitatges amb protecció oficial en funció dels preus màxims de venda, 
període de vinculació al lloguer o cessió d'ús, i  els ingressos dels destinataris , que 
s'han de concretar en els plans i els programes corresponents.  Per poder sol·licitar i 
poder accedir a un habitatge amb protecció oficial s'han de complir diferents  requisits 
d'ingressos i de necessitat d'habitatge i els habitatges han de complir amb determinades 
característiques físiques. 
 
Habitatges destinat a polítiques socials o habitatge social 
Són els que tenen la condició d'habitatges socials als efectes de l'homologació amb la 
normativa europea en matèria d'habitatge, tant si són resultat de processos de nova 
construcció o de rehabilitació com si s'obtenen en virtut de programes socials de 
mediació i cessió  S'enumeren a l'article 74 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del 
dret a l'habitatge que considera habitatges destinats a polítiques socials tots els acollits 
a qualsevol de les modalitats de protecció establertes per aquesta llei o pels plans i els 
programes d'habitatge, els quals poden incloure, a més dels habitatges amb protecció 
oficial de compra o de lloguer o d'altres formes de cessió d'ús, els habitatges de titularitat 
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pública, els habitatges dotacionals públics, els allotjaments d'acollida d'immigrants, els 
habitatges cedits a l'Administració pública, els habitatges d'inserció, els habitatges de 
copropietat, els habitatges privats de lloguer administrats per xarxes de mediació social, 
els habitatges privats de lloguer de pròrroga forçosa, els habitatges cedits en règim de 
masoveria urbana, els habitatges d'empreses destinats a llurs treballadors i altres 
habitatges promoguts per operadors públics, de preu intermedi entre l'habitatge amb 
protecció oficial i l'habitatge del mercat lliure però que no es regeixen per les regles del 
mercat lliure. 
 
L’acord amb l’article 73 de la mateixa disposició aquests habitatges computen a efectes 
del compliment dels objectius de solidaritat urbana. 
 
La Resolució del parlament Europeu, de 11 de juny de 2013, sobre l habitatge social  la 
Unió Europea, a l’apartat A i C   considera que l’accés a l'habitatge social constitueix un 
dret fonamental que pot considerar-se com una condició prèvia per exercir i obtenir 
l’accés als demès drets fonamentals i a una vida digna; i fa referència a l'habitatge  
assequible, adequat i segur com una eina adequada per aconseguir la justícia i la 
cohesió social, i que la inversió en un habitatge assequible constitueix un requisit previ 
per una major mobilitat laboral i majors oportunitats de treball (...). 
 
Habitatge d'emergència o urgència 
És  l'habitatge  adreçat  a cobrir  les necessitats de les persones o unitats de convivència 
que es troben en situació d'emergència. L'habitatge d'emergència segons la legislació 
sectorial en habitatge s'assimila  l'habitatge d'urgència als efectes de la legislació 
sectorial de serveis socials.  
 
La legislació sectorial de serveis socials considera situació d’urgència social, la situació 
de risc social, que posa en perill la cobertura de les necessitats més bàsiques per a la 
vida com són l’alimentació i l’allotjament i la integritat de les persones  i entén com a 
situació d’emergència social, aquelles situacions imprevistes que posen en marxa el Pla 
municipal de emergències, en el qual està determinat el paper que han de tenir els 
serveis socials d’atenció primària,  segons l’article 9, del Decret  27/2003, de 21 de 
gener, de l'atenció social  primària, 

 
Habitatge d'inclusió o inserció 
És l' habitatge destinat  a  cobrir les necessitats de persones o unitats de convivència 
en procés d’inclusió social, temporals en el marc d’un entorn normalitzat. 
Tradicionalment hi ha una doble tipologia, compartits per a persones soles i unitats de 
convivència monoparentals, o unifamiliars no compartits per a unitats de convivència. 
És  gestiona per administracions públiques o per entitats sense afany de lucre, que han 
de tenir com a finalitat social l'atenció a persones amb el risc d'exclusió, en règim de 
lloguer o sota altres formes d'ocupació . Poden ser de titularitat de l'entitat gestora o d'un 
tercer, públic o privat, que li cedeix la seva gestió . Es destina a atendre persones que 
presenten problemes d'inserció que requereixen una atenció especial, seguiment i tutela 
especialitzats durant un període de temps i a atendre i atendre persones llogateres 
d'infrahabitatges o habitatges sobreocupats, S’entén per persones que requereixen una 
atenció especials les persones que formen part dels següents col·lectius: persones 
sense llar, les dones afectades per la violència masclista, les persones amb 
drogodependències, les persones amb trastorn mental, les persones perceptores de 
prestacions molt baixes, els joves extutelats i uns altres en situacions anàlogues que 
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requereixen una especial atenció, tutela o suport especialitzat. La gestió dels habitatges 
d'inserció s'articula mitjançant la Xarxa d'habitatges d'inserció social (XHIS), integrada 
per les entitats sense ànim de lucre que gestionen els habitatges d'inserció, que tenen 
la consideració d'entitats gestores de programes públics de suport a l'habitatge i es 
poden acollir als beneficis fiscals que, si escau, els corresponguin.. Es defineix i regula 
a la legislació sectorial d'habitatge, article 3.i, 70, de la llei 18/2007, de 28 de desembre,  
del Dret a l'habitatge  i article 22 i següents del  Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla 
per al dret a l'habitatge. 
 
Habitatge dotacional públic. 
És el destinat a satisfer les necessitats temporals de persones amb dificultats 
d'emancipació o que requereixen acolliment o assistència residencial que resultin de la 
memòria social del planejament urbanístic, com ara els joves, la gent gran, les dones 
víctimes de la violència de gènere, els immigrants, les persones separades o divorciades 
que hagin perdut el dret a l'ús de l'habitatge compartit, les persones pendents de 
reallotjament per operacions públiques de substitució d'habitatges o per actuacions 
d'execució del planejament urbanístic o els sense llar. La superfície d'aquests habitatges 
és determinada per les necessitats que s'han de satisfer. Poden ésser considerats 
habitatges dotacionals públics els destinats a estades de curta durada de persones amb 
necessitat d'acompanyament per a assegurar-ne la inserció social, amb tipologies i 
dissenys que en permetin l'ús compartit per persones sense llaços familiars. Els 
habitatges dotacionals públics es poden promoure en règim de lloguer, sotmesos al 
règim jurídic dels habitatges amb protecció oficial, i es poden acollir a les mesures de 
finançament d'actuacions protegides en matèria d'habitatge. Es defineix i regula a la 
legislació sectorial d'habitatge, article 3.j, 18, de la llei 18/2007, de 28 de desembre,  del 
Dret a l'habitatge  Es regula també a la legislació sectorial d'urbanisme, com el sistema 
urbanístic  segons  l’ article 34.4,  del Text refós de la llei d’urbanisme, aprovat pel decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,  
 
Habitatge sobreocupat. 
És l'habitatge en què s'allotgen un nombre excessiu de persones, en consideració als 
serveis de l'habitatge i als estàndards de superfície per persona fixats a Catalunya com 
a condicions d'habitabilitat. Se n'exceptuen les unitats de convivència vinculades per 
llaços de parentiu, si l'excés d'ocupació no comporta incompliments manifestos de les 
condicions exigibles de salubritat i higiene ni genera problemes greus de convivència 
amb l'entorn, segons l’article 3.e., de la llei 18/2007, de 28 de desembre, del Dret a 
l'habitatge. Es qualifica com utilització anòmala per l'article 41.1.b) de dita disposició.  
El Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes 
d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat, estableix en l’article 4.1  amb la 
finalitat de determinar l’existència dels supòsits de sobreocupació que preveu la Llei del 
dret a l’habitatge, el nombre màxim d’ocupants per habitatge en funció del nombre 
d’habitacions i de la superfície d’aquestes, amb aplicació dels paràmetres següents: 
1 persona per habitació ≥ 5 m² 
2 persones per habitació ≥ 8 m² 
3 persones per habitació ≥ 12 m² 
2 persones en habitatges sense habitacions i únicament amb espai d’ús comú (E, M, E-
M o E-M-C). 
 
Housing First (Primer la llar)  
És un model d’intervenció en població exclosa sense sostre que posa l’accés a un 
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habitatge normalitzat i no compartit amb caràcter permanent com a primer nivell de la 
intervenció social. 
 
Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC)  
És un indicador que serveix per valorar la situació de necessitat, per a poder tenir dret 
o accés a les prestacions que ha de ser fixat periòdicament per la Llei de pressupostos 
de la Generalitat, creat per la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de 
caràcter econòmic 
 
Infrahabitatge 
És l'immoble que, tot i que no té cèdula d'habitabilitat ni compleix les condicions per a 
obtenir-la, es destina a habitatge segons l'article 3.f. de la Llei 18/2007, de 28 de 
desembre, del dret a l'habitatge. Es qualifica com situació anòmala per l'article 41.2. de 
dita disposició. A l’article 44 es detallen les actuacions per a evitar les situacions 
d’infrahabitatge. 
 
Lloguer just 
És el lloguer que no supera el 30% dels  ingressos de la persona o unitat de convivència,  
definit per determinar les situacions de risc d'exclusió social, en el marc dels programes 
socials d'habitatge i, concretament, dels ajuts per al pagament d l'habitatge, segons 
l'article 11.3, del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge,  
 
Lloguer social  
És el lloguer que no supera  el 10% dels ingressos ponderats de la unitat familiar, si 
estan per sota del 0,89 de l’indicador de renda de suficiència (IRSC), o el 12% dels 
ingressos ponderats de la unitat familiar, si estan per sota del 0,95 de l’IRSC, o el 18% 
dels ingressos ponderats de la unitat familiar, si són iguals o superiors al 0,95 de l'IRSC, 
segons l'article 5.7 de la Llei 24/2015 de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.  
 
Mesa de valoració de situacions d'emergències econòmiques i socials de 
Catalunya 
És un òrgan col·legiat  de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, que proposa 
l'adjudicació d'habitatges propietat o gestionats per la mateixa Agència, en casos 
d'emergència econòmica i social. Les administracions locals o  les entitats públiques 
gestores dels habitatges en poden constituir-ne una  i la composició i funcionament es 
regularà pel que estableixen els articles 13 i següent de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.  
 
Necessitat d’habitatge 
És la situació en la que la persona o els membres de la unitat de convivència, no 
disposen de manera efectiva d'un habitatge adequat en propietat, amb dret de superfície 
o en usdefruit, o bé si llur patrimoni no els permet d'accedir-hi, segons la Llei 18/2007, 
de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, article 95.4, en el marc del Registre de 
Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial,  Es desenvolupen els supòsits de 
necessitat d’habitatge a l'article 8 del Decret 106/2009, de 19 de maig, pel qual es 
regulen el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oicial de Catalunya i els 
procediments d’adjudicació dels habitatges amb protecció oficial. 
 
Ocupació sense títol habilitant 
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És la situació en què es troben les persones o unitats familiars en risc d'exclusió 
residencial, a què fa referència la Llei 24/2015 de 29 de juliol, de mesures urgents per a 
afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, i que ocupen, de 
manera continuada i sense títol, un habitatge que constitueix llur habitatge habitual, 
segons l’article 4, j) de la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del 
dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial 
 
Persones amb necessitats o problemàtica especial d’habitatge. 
És la situació en que es troben les persones o unitats de convivència en situació de risc 
d’exclusió  social per una possible pèrdua  de l’habitatge que ocupen  a causa de greus  
dificultats en el pagament  de l’habitatge o amb dificultat d’accés al mercat  residencial 
per motius  de salut, socials o econòmics, en el marc  dels programes socials d’habitatge, 
segons l’article 10.2.d) del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a 
l’habitatge. 
 
Pobresa Energètica 
És la impossibilitat de mantenir l’habitatge a una temperatura adequada per no poder 
fer front a les factures dels subministraments de llum, aigua o gas.La  Llei 24/2015, de 
29 de juliol la defineix com la  dificultat per a afrontar les factures dels subministraments 
bàsics d’electricitat, gas i aigua. 
 
Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial 
És un registre públic que compleix les funcions de proporcionar informació a les 
administracions sobre les necessitats reals i la distribució territorial d'habitatges amb 
protecció oficial, proporcionar informació útil i fiable per a establir indicadors de gènere, 
proporcionar informació als usuaris sobre el parc existent d'habitatges amb protecció 
oficial i promoure la transparència en la gestió i constituir la base operativa per a 
adjudicar els habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer, sigui en primeres o 
posteriors adjudicacions d'habitatges protegits amb aquest règim. Cal la seva inscripció 
per a ser persona  adjudicatària d'un habitatge amb protecció oficial o  un habitatge de 
la Xarxa de mediació per al lloguer social  en la modalitat de demanda corresponent, 
exceptuant-se d'aquest requisit les adjudicacions destinades a fer front a les situacions 
d'emergència en el marc de les prestacions que corresponen als serveis d'assistència i 
benestar socials. Es regula als articles 92  i següents de la Llei 18/2007, de 28 de 
desembre,   
 
Sectors preferents 
Són els sectors de preferent protecció definits a l'annex I i glossari del Reial Decret 
233/2013, de 5 d’abril, pel qual es regula el Pla Estatal de foment de lloguer de 
habitatges, la rehabilitació edificatòria, i la regeneració i renovació urbana, 2013-  que 
venen definits en la legislació especifica, i que sense perjudici dels nous que es poden 
regular o que determinen les Comunitats Autònomes i Ciutats de Ceuta i Melilla, són els 
següents: 
 
Famílies nombroses: en virtut de l’establert en la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de 
protecció a les famílies nombroses i la seva normativa de desenvolupament. 
 
Dones víctimes de violència de gènere: en virtut del que especifica en la Llei Orgànica 
1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de 
Gènere. 



 

 
65 

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 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
Persones amb discapacitat: en virtut del que regula la Llei 51/2003, de 2 de desembre, 
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb 
discapacitat i el Conveni marco de col·laboració entre l'Administració General de l'Estat 
i el CERMI (Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat) 
 
Persones afectades per desnonaments i subjectes a mesures de flexibilització de les 
execucions hipotecàries: en virtut del Reial Decret Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures 
urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos. 
 
Víctimes del terrorisme: en virtut de l'establert en la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de 
Reconeixement i Protecció Integral a les Víctimes del Terrorisme. 
 
Sense llar 
És la persona o la unitat de convivència amb mancança manifesta d'un habitatge digne 
i adequat, ja que no disposa d'un domicili, viu al carrer o viu en un espai no apte com a 
habitatge, , i pateix l'exclusió social efectiva a causa de barreres socials o de dificultats 
personals per a viure de manera autònoma. També tenen la condició de sense llar les 
persones que han estat objecte d'un procés de desnonament motivat per la impossibilitat 
acreditada de satisfer el lloguer. Segons l’article 3.m, de la Llei 18/2007, de 28 de 
desembre, del dret a l'habitatge. 
 
Servei interès general 
És el conjunt d'activitats vinculades amb el proveïment d'habitatges destinats a 
polítiques socials per a assegurar un habitatge digne i adequat per a tots els ciutadans  
segons l'article 4.1, de  la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge. 
 
Situacions d’emergència econòmica  
es Són les definides com a casos de risc de pèrdua del habitatge imminent o de risc 
d’exclusió residencial, en el marc de les meses de valoració d'emergències 
econòmiques i socials segons l'article 75 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per 
al dret a la vivenda a l’article 75. En concret, les situacions de persones sense llar 
d’acord amb els articles 3.m de la llei 18/2007, de 28 de desembre, del Dret a l'habitatge, 
les dones que pateixen situacions de violència masclista, les víctimes d’assetjament 
Inmobiliaria, les persones amb discapacitats sobrevingudes, els canvis d’habitatge del 
mateix parc públic per necessitats econòmiques u socials, i els casos derivats d’entitats 
de la xarxa d’habitatges d’inserció o les demandes de les d’administracions locals en 
virtut de les disposicions dels articles 95.6 de la llei 18/2007, de 28 de desembre, del 
dret a l'habitatge on s’especifica que les demandes d'habitatge amb protecció oficial 
efectuades per persones o unitats de convivència que no tinguin els ingressos mínims 
exigits o no compleixin els requisits de capacitat necessaris que estableixi la legislació 
vigent en cada moment, s'han de gestionar en coordinació amb els serveis socials 
corresponents.  
 
Unitat de convivència  
És la persona o el conjunt de persones que acrediten que conviuen efectivament en el 
mateix un domicili o que es comprometen a aquesta convivència efectiva futura, amb 
independència que tinguin relació de parentiu entre elles o no, a efectes de l’article 
95.2 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. 
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Annex 5: contracte de lloguer 
 

CONTRACTE DE CESSIÓ D’ÚS TEMPORAL A PRECARI D’UN HABITATGE 
COMPARTIT 

 
Canet de Mar,  a  ______de _______________de 201  
 
REUNITS  
 
D’una part el Sr. _____________, alcalde/ssa de l’Ajuntament de Canet de Mar,  
 
I de l’altra, el/la________________ amb número de DNI/NIE ________________-,  
 
ACTUANT  
 
El Sr. __________________en nom i representació de l’Ajuntament de Canet de Mar,  
 
El/La Sr/Sra_____________________en el seu propi nom i representació.  
 
Es reconeixen mútuament la capacitat jurídica i d’obrar necessàries i suficients per al 
present contracte, en la qualitat amb què actuen.  
 
MANIFESTEN  
 
PRIMER: Que l’Ajuntament de Canet de Mar ve desenvolupant el projecte Pis 
d’Inclusió Social que té per objectiu afavorir la inclusió social oferint acolliment 
residencial temporal a persones en situació de vulnerabilitat. 
 
SEGON: Que l’Ajuntament de Canet de Mar és propietari de l’habitatge situat al carrer i 
que destina aquest habitatge municipal a ser un Pis d’Inclusió Social.  
 
TERCER: Que el/la Sr./Sra__________________________________coneix l’esmentat 
servei i està interessat/da en la seva incorporació voluntària al mateix.  
 
CLÀUSULES  
 
PRIMERA: Que en règim de precari i per un període de (del de 201 al de de 201 ), a 
l’habitatge situat carrer proposa com a beneficiari/a el/la .  
 
SEGONA: Que com a usuari/a de l’habitatge compartit d’Inclusió Social haurà d’abonar 
a l’Ajuntament en concepte de contribució a les despeses d’ús i consums que es deriven 
de l’ús i gaudi de l’habitatge mensualment la quantitat de ....... € que hauran de ser 
abonats dintre dels deu primers dies de cada mes. El primer pagament que caldrà que 
efectuï serà a data .........................................................................Els pagaments es 
faran en aquest número de compte  
 
ENTITAT       OFICINA              D.C.                 NUM.  
________________________________________________________________ 
En l’ingrés caldrà fer constar el nom de la persona i el nom del mes del qual es fa el 
pagament. 
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TERCERA: Que la incorporació a l’habitatge comporta conèixer i acceptar la Normativa 
de Funcionament (inclou el Reglament de Regim Intern i el Règim Disciplinari), 
document que li ha sigut lliurat així com un inventari de béns i mobles existents.  
 
QUARTA: Si es produís qualsevol desperfecte en l’habitatge, el seu contingut o 
estructura (parets, mobiliari, electrodomèstics, etc.) per negligència o mal ús a l’interior 
de l’immoble l’usuari/a haurà de respondre’n i assumir-los econòmicament. La 
mancança de qualsevol dels béns i mobles inventariats suposarà haver de satisfer el 
seu import íntegre. 
 
CINQUENA: Que la incorporació en aquest habitatge serà a partir de la decisió de la 
Mesa de Valoració formada per les persones que descriu el reglament. El seguiment i 
supervisió comporta la presència a l’habitatge que ocupen, d’un o més educadors/res 
sense cap restricció, en tant que s’estimi necessària aquesta presència per part de 
l’equip de Serveis Socials.  
 
SISENA: Que com a usuari/a es compromet a respectar la normativa de funcionament 
i a implicar-se activament en el seu procés d’inserció duent a terme, sense excepció, les 
accions contingudes en el seu pla de treball i les requerides pels educadors/es 
responsables del servei.  
 
SETENA: Que l’incompliment de més d’una falta greu així com la no implicació activa 
per assolir els acords continguts en el Pla de treball fixat pel seu referent, pot comportar 
de manera immediata la finalització de l’estada. 
 
 VUITENA: Que permet i accepta les visites de seguiment del personal de serveis 
socials amb la temporalitat acordada al pla de treball i permetrà l’accés al personal de 
l’ajuntament que necessiti fer inspeccions.  
 
NOVENA: Que ha estat informat/da i dóna el consentiment exprés perquè les seves 
dades de caràcter personal passin a formar part del fitxer de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades, 
i si fos necessari seran cedits a professionals col·laboradors o a tercers, però sempre 
en el seu benefici i interès i garantint la més absoluta diligència i confidencialitat dels 
mateixos; així com també seran comunicades a entitats públiques o provades 
imprescindibles per l’eficaç desenvolupament de les funcions del Servei d’habitatges 
d’Inclusió Social. Si ho desitja podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació 
i oposició, comunicant-ho a l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
I perquè així consti, signa la present, per duplicat i a un sol efecte  
 
signatures  
 
Nom:                                                                                Nom:  
 
El/La usuàri/a beneficiari/a                                              Alcalde/ssa de Canet de Mar 
 
Annex 6: entrega de claus  
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ENTREGA DE CLAUS 
 

S’entrega a la Sr/Sra.___________________________ amb DNI_______________ en 
virtut d’usuària del projecte dels pisos d’inclusió social, un joc de claus de l’habitatge 
situat al carrer _________________________________   gestionat per la Regidoria de 
Serveis a les persones.  
 
Les claus que s’entreguen són concretament les que es relacionen seguidament:  
 
- 1 clau porta principal al bloc 
- 1 clau porta de l’habitatge, del pis i de la porta  
 
Canet de Mar, a de de 201  
 
Signatures  
 
Nom                                                                    Nom 
 
El/La usuàri/a beneficiari/a                                Alcalde/ssa de Canet de Mar  
 
Annex 7: notificació de final de contracte de cessió d’ús temporal a precari d’un 
habitatge compartit 

 
NOTIFICACIÓ DE FINAL DE CONTRACTE DE CESSIÓ D’ÚS TEMPORAL A 

PRECARI D’UN HABITATGE COMPARTIT 
 

Canet de Mar, __________de ______________de 201  
 
 
Benvolgut Sr,/Sra , 
 
Seguint l’acordat en el contracte de cessió d’ús temporal signat el li notifiquem que el 
proper dia és prevista la finalització del contracte. Així doncs caldrà que com a data 
màxima faci efectiva la sortida del pis entregant la totalitat de les claus a les 
dependències de serveis socials en l’horari de 9 a 14 hores, hora màxima.  
 
Li recordem que segons es concreta en el contracte, caldrà deixar l’habitació neta i en 
condicions iguals com se li va oferir (clàusula quarta) i al corrent dels pagaments de 
despeses (clàusula segona) d’ús recollir totes les seves pertinences personals i retornar 
les claus a les dependències de serveis socials.  
 
Al fer-se efectiva la sortida, el servei comprovarà l’inventari de béns i mobles existents. 
D’haver-se produït qualsevol desperfecte a l’habitatge per negligència o mal ús l’usuari 
haurà de respondre i assumir-los satisfent el seu import íntegre (clàusula quarta)  
 
I perquè així consti, signa la present, per duplicat i a un sol efecte 
 
Signatures  
 
Nom:                                                                        Nom 



 

 
69 

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 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
El/La usuàri/a beneficiari/a                                      Alcalde/ssa de Canet de Mar 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Recursos Humans i Acció 
Social, explica que aquest Reglament és un ajut a persones i unitats de convivència en 
situació de vulnerabilitat social i en risc d’exclusió residencial. És un servei d’acolliment 
destinat a cobrir les necessitats de persones en situació d’exclusió social per motius tant 
econòmics com d’urgència social, situacions especials i d’emergències sobrevingudes. 
 
El Reglament defineix les característiques de l’habitatge, els destinataris, els requisits 
per accedir-hi, el procediment d’adjudicació, la valoració de les situacions de necessitat 
de l’habitatge, els drets i els deures de les parts, el règim del servei i conté els diferents 
annexos com el contracte, el lliurament de les claus i l’acabament del contracte. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, comenta que amb aquest assumpte li ve al cap la cançó del senyor Celdoni Fonoll 
que deia “quan teníem riu no teníem ponts i ara que tenim ponts no tenim riu”. Creu que 
algun dia haurien d’explicar l’expedient X de la gestió amb relació a la pèrdua de 
l’habitatge per emergències que tenien moblat i preparat. Considera que algú n’hauria 
d’assumir responsabilitats. 
 
Pel que fa al Reglament, li agradaria puntualitzar, i ja el corregiran si s’equivoca, que 
aquest és un Reglament que la Diputació va lliurar el 14 de maig de 2018 i van comunicar 
als regidors que passava a Secretaria i a Intervenció al juny del mateix any. Pregunta 
per què un document, que ja estava redactat, ha trigat dos anys a ser posat a 
consideració del Ple. 
 
També li agradaria saber quin ha estat el paper del tercer sector, si s’ha consultat i si hi 
ha fet alguna aportació. 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, comença la 
seva intervenció citant textualment el Reglament, concretament, l’últim paràgraf de la 
pàgina 1: donada l’escassedat i les dificultats de les polítiques públiques per aconseguir 
un parc d’habitatge públic per a les persones i les unitats de convivència més 
vulnerables. Comenta que no poden entendre, com bé ha dit el senyor Massagué, que 
l’actual equip de govern deixés perdre un pis de lloguer social situat al rial dels Oms, a 
l‘estructura de pisos gestionats per Visoren, on no només es va vendre el pis per inacció 
d’aquest govern, sinó també tota la inversió material i de subministrament que s’hi havia 
fet. 
 
Esperen que aquesta vegada es compleixi el Reglament dels habitatges d’ús social i 
veritablement es doni a persones en situació d’exclusió social o risc de pèrdua 
d’habitatge i, com recull la pàgina 8, al capítol 2, article 4, aquest Reglament, que no 
disposin de recursos econòmics i/o de xarxa familiar i social per resoldre la situació, que 
es compleixi amb els principis de transparència i proporcionalitat durant el procediment 
d’adjudicació i que no s’adjudiqui a amics i/o familiars, com podrien ser els d’algun 
regidor, o fins i tot de la senyora alcaldessa. 
 
Precisament, per evitar aquests fets, els agradaria proposar la suspensió de l’apartat j) 
de l’article 5 on es preveu l’opció de fer excepcions de les normes, sempre que ho 
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justifiqui Serveis Socials, ja que per aquest apartat es podria escolar novament alguna 
sol·licitud promoguda més que per necessitats, per simpaties o interessos personals, 
com ja ha succeït en un passat no gaire llunyà. 
 
Per últim, els agradaria saber qui forma part actualment, de la comissió de valoració, en 
quina línia s’està treballant per tenir aquests habitatges i com s’estan fent actualment 
les rotacions. 
 
La senyora alcaldessa pregunta a la senyora Gómez si està insinuant que ella ha 
prevaricat. 
 
La senyora Gómez comenta que no està insinuant res, està dient que el redactat 
d’aquest Reglament explica que serà per a persones que no disposin de recursos 
econòmics i/o de xarxa familiar i social per resoldre la seva situació. 
 
La senyora alcaldessa li demana a la senyora Gómez que deixi de difamar i que si té 
proves del que està dient que les exposi. Li recorda que aquestes paraules queden 
enregistrades. 
 
La senyora Gómez demana que no la interrompin quan està parlant i repeteix que el seu 
grup proposa la supressió de l’aparta j) de l’article 5, perquè aquests fets no tornin a 
passar. 
 
La senyora Isart explica que aquest és un Reglament destinat a un pis que han de 
comprar, no és un Reglament per als pisos que gestiona Visoren. Comenta que el 
senyor Massagué té raó en el fet que aquest reglament està fet des de l’any 2018. Ha 
quedat per tramitar per diferents circumstàncies, que ara no venen al cas, i perquè s’han 
prioritzat altres temes. 
 
El pis que era propietat de l’Ajuntament i que estava moblat, com bé ha recordat el 
senyor Massagué, estava tancat perquè no hi havia un reglament per regular-ne l’ús. 
Ara s’ha fet aquest reglament i s’ha pressupostat la compra d’un pis per utilitzar quan 
apareguin casos que ho necessitin i s’hi aplicarà aquest reglament. 
 
Pel que fa a les paraules de la senyora Gómez, no entén a què es refereix, perquè 
aquest és un reglament fet amb la Diputació, en el qual no hi ha cap regidor que hi hagi 
col·laborat, només ella mateixa en la comissió d’estudi, però qui ha treballat aquest text 
han estat els tècnics de Serveis Socials, juntament amb Secretaria i Intervenció. 
 
Recorda que aquest reglament va estar exposat a l’Ajuntament per un termini d’entre 
deu i vint dies, durant el mes d’abril passat, perquè qui volgués hi pogués fer aportacions. 
A més a més, ella mateixa va proporcionar una còpia d’aquest reglament als regidors i 
les regidores de l’anterior legislatura i no hi van aportar cap modificació. Simplement és 
un reglament per ajudar les persones amb risc d’exclusió social i en un període temps 
determinat, durant tres mesos, amb una possible ampliació de tres mesos més, és a dir, 
sis mesos en total. 
 
La senyora alcaldessa dona les gràcies a la senyora Isart i com que no s’ha al·ludit 
ningú, no hi ha cap torn de rèplica. 
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La senyora Gómez replica que ella sí que entén que la senyora Isart l’ha al·ludida, però 
com que la senyora Arbell no ho ha entès de la mateixa manera, deixa constància que 
no li ha permès replicar. 
 
Després de la votació, el senyor Massagué explica que en aquest Ajuntament es 
regeixen per un ROM, el qual els dona dos minuts de torn de rèplica i la senyora 
alcaldessa no pot treure aquest torn als regidors i tenir l’última paraula. Repeteix que té 
dos minuts per poder replicar, ja que han al·ludit les seves paraules. 
 
La senyora alcaldessa explica que els regidors tenen tres minuts d’intervenció, tots de 
cop. Després la senyora Isart s’ha referit a les seves paraules per contestar-li, però això 
no es pot considerar una rèplica, no l’ha al·ludit expressament, senzillament li ha 
contestat els dubtes que el senyor Massagué ha plantejat. 
 
El senyor Massagué comenta que de vegades en aquestes explicacions manifesten 
coses que ell no ha dit i això ja li ha passat en alguna altra sessió. Ell ha preguntat si les 
entitats del tercer sector hi han fet alguna aportació a aquest reglament, en cap moment 
ha parlat dels partits polítics. També ha demanat explicacions de per què es va deixar 
perdre un pis. 
 
La senyora alcaldessa comenta que no es preocupi que li faran arribar la resposta per 
escrit i li demana disculpes si en el moment que s’ha parlat de partits polítics han entès 
també que eren entitats. La senyora Isart en prendrà nota i li contestarà. 
 
2.1.6. APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL PROTOCOL COMARCAL DEL MARESME 
PER A L’ABORDATGE INTEGRAL DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 
 
Fets: 
 
La Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, posa 
èmfasi en la coordinació i la col·laboració administrativa. Les administracions públiques 
han de coordinar-se en el tractament de les polítiques públiques en matèria de violència 
masclista i les polítiques establertes en altres àmbits (educació, salut, ocupació, recerca 
i mitjans de comunicació).  
 
També cal que es coordinin els recursos d’atenció, assistència, protecció, recuperació i 
reparació entre si, amb els òrgans jurisdiccionals i les forces i cossos de seguretat i amb 
la resta de recursos de les administracions públiques com Treball, Salut, Serveis 
Socials, etc. (art. 77).  
 
Per tal de facilitar la coordinació, la Llei proposa la creació de protocols (art.85) que han 
d’incloure mesures i mecanismes de suport, coordinació i cooperació entre els agents 
implicats: 
 
El Protocol Marc per a una intervenció coordinada contra la violència masclista, de 30 
d’abril de 2009, és l’instrument que dóna resposta a aquest manament legal. És un 
instrument actiu que estableix les bases a partir de les quals es defineix un model 
d’intervenció compatible amb el que estableix la Llei.  
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Aquest model s’ha de completar amb el treball interinstitucional que s’està 
desenvolupant en l’àmbit territorial i amb les pràctiques i les aportacions de tots els 
agents i àmbits implicats.  
 
Tal com recull la Llei 5/2008, alguns dels objectius dels protocols per a una intervenció 
coordinada contra la violència masclista han de:  
 
a) Garantir l’atenció coordinada dels diferents departaments de la Generalitat, ens locals 
i agents socials i dels serveis que en depenen, i delimitar els àmbits d’actuació que 
poden intervenir en les diferents situacions de violència masclista.  
b) Establir els mecanismes de coordinació i cooperació que permetin una transmissió 
d’informació continuada i fluida entre els organismes implicats. 
c) Aplicar metodologies d’intervenció que evitin la revictimització de les dones afectades.  
d) Garantir els recursos necessaris per a l’execució i la continuïtat del protocol.  
e) Dissenyar circuits d’atenció adequats a les diferents situacions de violència i les 
necessitats concretes derivades d’aquestes situacions.  
f) Establir un model únic i consensuat de recollida de dades per tal de garantir el 
coneixement de la realitat.  
 
El Protocol Comarcal per l’Abordatge Integral de la Violència Masclista al Maresme vol 
concretar les propostes del Protocol Marc en un model d’intervenció comú i útil per als i 
les professionals que intervenen, des dels diferents serveis de la xarxa.  
 
Cal tenir present, que aquest és un document obert, que s’haurà d’anar millorant i 
ampliant de forma contínua i partir de les diferents comissions i grups de treball que es 
creïn a tal efecte. 
 
L’objectiu general del Protocol Comarcal d’Abordatge de la Violència Masclista al 
Maresme és dotar al territori d’un instrument compartit i consensuat que permeti avançar 
en l’eradicació de la violència masclista.  
 
Vista la memòria justificativa de la coordinadora de Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Canet de Mar que consta 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 Protocol comarcal del 
Maresme per a l’abordatge integral de la violència masclista. 
 
Segon.- Facultar la senyora alcaldessa per signar tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
Tercer.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal del Maresme. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de 
Canet de Mar.  
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La senyora Rosabel Madrid Cámara, tinenta d’alcalde de Serveis a les Persones, 
Igualtat, Participació i Educació, explica que el passat dia 5 de novembre de 2019 el 
Consell Comarcal va presentar oficialment el Protocol comarcal d’abordatge de les 
violències masclistes. 
 
En aquests instants es perd la connexió amb la senyora Madrid durant uns minuts. 
Restablerta la connexió, continua amb la seva explicació. 
 
La senyora Madrid continua la seva intervenció explicant que és un recurs que avui es 
posa en consideració del Ple ja que s’ha posat en marxa per garantir una intervenció 
coordinada contra la violència masclista entre els diferents serveis i agents de les 
xarxes. Aquest protocol ha estat elaborat per quatre comissions de treball, pretén donar 
resposta a les necessitats detectades i ampliar el ventall de les violències masclistes 
que ara es preveuen en aquest protocol. 
 
Davant les contínues interrupcions en la intervenció de la senyora Madrid, la senyora 
alcaldessa comenta que tothom ja té la informació sobre aquest assumpte amb 
l’expedient del Ple que han rebut i considera que és millor deixar la intervenció de la 
tinenta d’alcalde en aquest punt. Per tant, passa la paraula als diferents portaveus dels 
grups municipals. 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 
estan contents i contentes que part d’aquest consistori vetlli per una preocupació com 
aquesta, per aquesta, també, pandèmia, que els està assolant des de fa anys, la 
violència de gènere.  
 
Avui presenten, i se n’alegren, la proposta d’aprovació per part de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, del Protocol comarcal del Maresme per a l’abordatge integral de la violència 
masclista. I és un pas. Amb aquest protocol doten de certa protecció a les víctimes de 
violència i recorda que també s’han de tenir presents els fils i les filles, que moltes 
vegades són víctimes directes, o indirectes, d’aquesta situació de violència. 
 
Però han de passar a l’acció, no poden ser inactius i quedar-se amb una adhesió a un 
protocol comarcal, que està bé, però que mai hauria de ser l’únic recurs a oferir a les 
víctimes, sinó un d’addicional.  
 
I diu això perquè no es poden oblidar que troben a faltar que aquest consistori tingui un 
protocol d’abordatge propi, com tenen la majoria dels municipis del Maresme, donat que 
s’ha demostrat que precisament l’Administració local és la més propera a les víctimes, 
de més fàcil accés i que aquesta administració té el deure i la responsabilitat 
d’assessorar-les i dotar-les de la més àmplia protecció integral, i més encara ara quan 
han pogut comprovar que aquesta pandèmia ha fet augmentar els casos i han disminuït 
els recursos disponibles per a ells i els seus fills i filles. Ja fa uns mesos concretament 
al setembre del 2019, va fer arribar a la regidora de l’Àrea un protocol d’assetjament 
psicològic, moral i sexual d’un altre municipi. Des del seu grup fa un prec i alhora 
oferiment per crear plegats el protocol per a l’abordatge integral de la violència masclista 
de l’Ajuntament de Canet de Mar. Demana al govern que demostri que realment els 
preocupa i volen passar a l’acció i assumir la seva responsabilitat de vetllar pels 
interessos dels veïns i les veïnes de Canet de Mar. Demana començar a treballar i fins 
que això no passi, per responsabilitat, per poder donar un marc d’actuació i un sistema 
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de protecció a totes les víctimes de violència masclista i als seus fills i fills no pot fer altra 
cosa que manifestar el seu vot a favor de l’adhesió del protocol comarcal que proposen, 
tot instant-los, també, que es participi amb intervenció de tots els grups municipals, no 
solament en les propostes de millora al citat protocol comarcal, sinó en la creació d’un 
protocol local. 
 
La senyora Madrid explica que Canet de Mar és un dels municipis de la comarca que 
més empara els recursos en l’àmbit de la violència masclista, que fins i tot una de les 
educadores de Serveis Socials ha format part d’una de les comissions que ha elaborat 
aquest protocol, hi ha participat activament i continua treballant-hi. Com el pla d’igualtat 
de l’Ajuntament reflecteix, s’ha de treballar, i s’està treballant, i en el moment en què ho 
posin en marxa, els mantindran informats. Repeteix que donen resposta, a més a més, 
des de l’Àrea d’Igualtat amb la figura d’una psicòloga que també està ajudant, que han 
pogut contractar, aprofitant un recurs de la Diputació de Barcelona; ja fa més de sis 
mesos que funciona i funciona bé.  
 
En definitiva, manifesta que es treballa dia a dia per aconseguir erradicar aquest mal. 
 
La senyora Gómez agraeix l’explicació a la senyora Madrid i es congratula del treball de 
totes les persones que estan treballant en aquest tema. Li consta que s’hi està treballant 
i que es prenen mesures al respecte. El que ella demana és que es faci el protocol que, 
com bé recordarà, per poder-ho treballar, li va fer arribar models d’altres municipis. 
 
Conclou que no dubta que s’estigui treballant en aquest assumpte, però demanen que 
es faci un protocol específic, de la mateixa manera que ara s’estan adherint al protocol 
del Consell Comarcal. 
 
2.1.7. APROVACIÓ PROJECTE RENOVACIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EDIFICI 
DE SERVEIS TÈCNICS 
 
Fets: 
 
Atès que cal dur a terme la renovació de la instal·lació elèctrica de l’edifici de Serveis 
Tècnics de l’Ajuntament de Canet de Mar, donat que per als usos actuals, és necessari 
fer una ampliació de la potència contractada, i part de la instal·lació elèctrica no s’adequa 
a la normativa vigent. 
 
Atès que per aquesta raó, mitjançant Decret de la 2a Tinència d’Alcaldia núm. 2020/260 
de data 7 de febrer de 2020, es va resoldre encarregar a l’empresa ENGIVERT 41, SL, 
amb CIF núm. B66712563, el servei de redacció del projecte de renovació de la 
instal·lació elèctrica de l’edifici de Serveis Tècnics. 
 
Atès que en data 7 de maig de 2020, RE3664, ha tingut entrada al Registre general el 
projecte de renovació de la instal·lació elèctrica de l’edifici dels serveis tècnics de  
l’Ajuntament de Canet de Mar, redactat per l’enginyer Sr. --. 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’enginyera municipal en data 4 de juny de 2020, que es 
transcriu a continuació: 
 

INFORME TÈCNIC 
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FETS 
 
Amb data 7 de maig de 2020 i núm. de registre d’entrada 3664 s’aporta una còpia digital 
en format pdf del projecte de renovació de la instal·lació elèctrica de l’edifici dels serveis 
tècnics de  l’Ajuntament de Canet de Mar”.  
 
El projecte que es presenta ha estat redactat pel Sr. -- per encàrrec de l’Ajuntament de 
Canet de Mar i té per objecte descriure les feines necessàries per l’arranjament de la 
instal·lació elèctrica de l’edifici dels serveis tècnics municipals de l’ajuntament de Canet 
de Mar, per poder inscriure-la al Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat 
Industrial de Catalunya i tramitar una ampliació de la potència contractada fins a 36,00 
kW. 
 
La finalitat d'aquest informe no és altra que constatar 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. 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic (LCSP). En concret aquest article estableix que els projectes d'obra 
hauran d'incloure, com a mínim: 
 

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, detallant els factors de tot l'ordre a tenir en 
compte. 
b) els plànols del conjunt i de detall necessaris per a que l'obra quedi 
perfectament definida, així com les que delimiten l'ocupació de terrenys i la 
restitució de servituds i demés drets reals, en el seu cas, i serveis afectats per la 
seva execució. 
c) el plec de prescripcions tècniques particulars, on es farà la descripció de les 
obres i es regularà l'execució, amb expressió de la forma en que aquesta es 
portarà a terme, les obligacions d'ordre tècnic que correspondran al contractista, 
i la manera en que es portarà a terme l'amidament de les unitats executades i el 
control de la qualitat dels material utilitzats i del procés d'execució. 
d) un pressupost, integrat o no per varis parcials, amb expressió dels preus 
unitaris i dels descompostos, en el seu cas, estat d'amidaments i els detalls 
precisos per a la valoració. 
e) un programa de desenvolupament dels treballs o pla d'obra de caràcter 
indicatiu, amb previsió, en el seu cas, del temps i cost. 
f) les referencies de tot tipus en que es fonamentarà el replanteig de l'obra. 
g) L'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, l'estudi bàsic de seguretat i salut, 
en els termes previstos a les normes de seguretat i salut de les obres. 
h) tota la documentació prevista a les normes de caràcter legal o reglamentari. 

 
Es tracta d’una obra de reforma d’acord amb la classificació de l’art. 232 de la LCSP, en 
la qual no s’intervé substancialment en els elements de fonamentació de l’edificació, pel 
que no és necessari aportar l’estudi geotècnic del terreny. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 

 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 
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 POUM de Canet de Mar 
 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 
 Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament electrotècnic 

per a baixa tensió 
  

CONSIDERACIONS TÈCNIQUES 
 
El projecte té com a objecte adequar la instal·lació elèctrica de l’edifici dels serveis 
tècnics municipals a la normativa vigent de baixa tensió. L’actuació proposa mantenir la 
instal·lació de totes aquelles zones que han estat parcialment renovades i ja compleixen 
amb la normativa vigent, i renovar la instal·lació de totes aquelles zones que no la 
compleixen. 
 
Es tracta d’una obra ordinària de reforma 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. L’actuació proposada contempla, de forma general, les següents actuacions: 
 

1. Realització de les instal·lacions necessàries d’electricitat i enllumenat. 
 
El projecte aportat conté: 
 

1. Memòria  
2. Annexes 

a. Càlculs justificatius 
b. Pla d’obra 

3. Plànols 
4. Estudi de seguretat i salut 
5. Amidaments, quadre de preus i pressupost 
6. Plec de condicions tècniques generals 

 
çD’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  33.251,64 € 

Despeses generals 13%  4.322,71 € 

Benefici Industrial 6%  1.995,10 € 

Total  39.569,45 € 

IVA 21%  8.309,58 € 

Pressupost d’execució per contracte  47.879,03 € 

 
El termini d’execució de les obres s’estima en 2 setmanes. El projecte adjunta diagrama 
de planificació de l’execució i pla d’obres. 
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L’art. 78 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic estableix 
que la classificació als empresaris no és imprescindible per als contractes d’obres amb 
un valor estimat inferior a 500.000 euros. Tant mateix, també estableix que la 
classificació de l’empresari en el grup o subgrup que en funció de l’objecte del contracte 
correspongui i que s’ha de recollir en els plecs del contracte, acredita la seva solvència 
econòmica i financera i la solvència tècnica per contractar. S’estableix que per a 
l’execució d’aquesta obra la classificació empresarial correspon a la següent categoria: 

 
Grup: I.  Instal·lacions elèctriques  
Subgrup:  9. Instal·lacions elèctriques sense qualificació específica  
Categoria:  1. Quantia del contracte inferior o igual a 150.000 €  

 
 
CONCLUSIONS 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, un cop revisat el projecte s’informa 
favorablement per a la seva aprovació. 
 
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica”. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la cap del servei de Secretaria en data 8 de juny de 2020, 
que es transcriu a continuació: 
 

“Informe núm. 1/2020 de la cap del Servei de Secretaria i Contractació en 
relació a l’aprovació inicial del projecte de renovació de la instal·lació 
elèctrica de l’edifici de Serveis Tècnics de l’Ajuntament 
 
La cap del servei de Secretaria i Contractació de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
en relació a la proposta d’aprovació inicial del projecte de renovació de la 
instal·lació elèctrica de l’edifici de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, emeto el 
següent: 

 
INFORME 

 
FETS 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar té la necessitat de dur a terme la renovació de la 
instal·lació elèctrica de l’edifici de Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, donat que per als usos actuals, és necessari fer una ampliació de la potència 
contractada, i part de la instal·lació elèctrica no s’adequa a la normativa vigent.  
 
En no disposar l’àrea de Territori de prou recursos humans per a la redacció del 
projecte, en virtut del Decret núm. 2020/260 de data 7 de febrer de 2020, de la 2a 
Tinència d’Alcaldia, es resol encarregar aquesta tasca a l’empresa ENGIVERT 41, 
SL. 
 
En data 7 de maig de 2020, RE3664, ha tingut entrada al Registre general, el 
projecte de renovació de la instal·lació elèctrica de l’edifici dels serveis tècnics de  
l’Ajuntament de Canet de Mar, redactat per l’enginyer Sr. --. 
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En data 4 de juny de 2020 l‘enginyera municipal emet informe favorable a 
l’aprovació del  referit projecte.  
 
 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals (ROAS). 
- Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i 

de règim local de Catalunya (TRLMRLC) 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
Primera.- 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. 
 
L’enginyera municipal, en el seu informe de data 4 de juny de 2020, determina 
que el projecte que ara es 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 ROAS.  
 
Segona.- 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, 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 
(TRLMRLC) 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 s’haurà d’efectuar 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 
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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. 
 
Tercera.- 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. 
 
Per la seva banda, l’article 231.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, disposa que l’aprovació del projecte correspondrà a 
l’òrgan de contractació exepte quan la competència estigui específicament 
atribuïda a un altre òrgan per una norma jurídica. 
 
En aquest sentit, l’article 52.2.o) 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 per contracta puja un total de 
47.879,03 €, IVA inclòs, 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. 
 
CONCLUSIÓ 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la 
proposta d’aprovació inicial del projecte de “renovació de la instal·lació elèctrica 
de l’edifici de Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Canet de Mar”. 
 
Canet de Mar a la data de la signatura electrònica”. 
 

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 “renovació de la instal·lació elèctrica de 
l’edifici de Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Canet de Mar”, redactat per l’enginyer 
industrial Sr. --, amb un pressupost d’execució per contracte de 47.879,03 €, IVA inclòs. 
 
Segon.- Sotmetre l’esmentat projecte a informació pública pel termini de 30 dies, 
mitjançant publicació al BOPB, durant el qual es podrà examinar i formular-hi les 
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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 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 de l’Ajuntament. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
explica que es presenta a Ple el projecte de renovació de la instal·lació elèctrica de 
Serveis Tècnics. Des de fa anys, hi ha problemes amb la potència contractada i per 
solucionar-ho s’ha de renovar tota la instal·lació elèctrica. Es va demanar a l’enginyera 
municipal que contractés algú perquè fes una proposta de millora d’aquesta instal·lació 
elèctrica i s’ha fet aquest projecte. Ara només s’aprova el projecte, no es fa cap licitació 
ni contractació. És una mesura necessària i imprescindible perquè, posteriorment, 
després del mes d’exposició pública perquè es puguin fer al·legacions, si es disposa 
d’una partida econòmica, es pugui licitar de seguida. També és necessari tenir aprovat 
aquest projecte per si hi ha la possibilitat de demanar alguna subvenció. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, pregunta com és que el Decret 2020/260, pel qual es resol encarregar a 
l’empresa ENGIVERT 41 la redacció del projecte de renovació de la instal·lació elèctrica 
de l’edifici de Serveis Tècnics, no forma part de l’expedient. Ha tingut veritables 
problemes per tenir accés a aquest Decret. S’ha passat tot el matí amb Secretaria, que 
han estat molt amables i li han proporcionat. 
 
El cost d’aquest encàrrec és de 3.150 euros més IVA i avui s’aprova inicialment un 
projecte que inclou un cost d’execució de 47.879,03 €. Suposa que sense tenir 
consignada al pressupost aquesta despesa i pregunta com preveuen assumir-ho. 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, pregunta si 
aquest pressupost del projecte és el que posa aquesta proposta i com es durà a terme, 
si mitjançant concurs públic. 
 
El senyor Llovet explica que com ja ha dit, es va demanar l’elaboració d’un projecte, d’un 
estudi per canviar tot el sistema elèctric de l’edifici de Serveis Tècnics, que va costar 
3.000 euros. A partir d’aquest estudi, es va fer aquest projecte. Amb aquest projecte 
s’ha fet el mateix com amb tants altres, i posa l’exemple que l’any passat es va fer el del 
carrer Clausell, quan encara no es tenia el pressupost per dur a terme l’obra. 
Posteriorment, però, es va poder licitar de seguida que es van aconseguir els diners, 
precisament perquè ja tenien el projecte enllestit. En aquest cas, fan el mateix, aproven 
el projecte, fan l’exposició pública i un cop aprovat definitivament estudiaran si aquest 
any, o potser el que ve, es pot disposar de la partida econòmica per tirar endavant 
aquesta renovació. 
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La licitació serà com totes, si és una obra major i l’import és superior a 40.000 euros 
més IVA, es farà amb licitació pública oberta, i si és inferior, es farà amb tres 
pressupostos de tres empreses diferents que enviaran un sobre tancat a Departament 
de Contractació. S’obriran aquests tres pressupostos i s’adjudicarà a l’empresa que hagi 
presentat el millor. 
 
El senyor Massagué repeteix que una de les preguntes que ha fet és per què en un 
expedient no hi ha tota la documentació que hi hauria d’haver i, per tant, s’ha d’anar a 
buscar a expedients diferents. Comenta que li han dit que alguns els ha de demanar 
mitjançant una instància, si són de l’any 2018, per exemple. Comenta que després es 
queixaran que entren massa instàncies, però és que no poden fer altra cosa. Tot i així, 
li han contestat al moment i els vol felicitar perquè li han posat fàcil. Ara bé, la pregunta 
que ha fet a l’inici de la seva intervenció no li han contestat. 
 
El senyor Llovet comenta que potser qui pot contestar aquesta pregunta és la persona 
que s’encarrega dels tràmits administratius dels expedients. Potser la secretària pot 
donar la informació de com es classifiquen els expedients o en quin criteri es fan uns 
tràmits i uns altres.  
 
La senyora alcaldessa cedeix la paraula a la senyora secretària perquè respongui la 
pregunta del senyor Massagué. 
 
La senyora secretària explica que simplement es tracta de dos expedients diferents, un 
és la contractació del projecte i l’altre és l’aprovació d’aquest projecte. Per aquest motiu 
són expedients diferents i la documentació està separada. 
 
La senyora alcaldessa explica que la burocràcia i l’Administració pública té una 
normativa que de vegades se’ls escapa. 
 
2.1.8. DECLARACIÓ DESERT EXPEDIENT LICITACIÓ CONCESSIÓ EXPLOTACIÓ 
DEL MÒDUL DE SERVEIS UBICAT AL PASSEIG MARÍTIM  DE CANET DE MAR. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 27 de febrer de 2020, va acordar 
aprovar l’expedient de licitació mitjançant procediment obert, per a l’atorgament de la 
concessió de l’explotació del mòdul de servei ubicat al passeig marítim de Canet de Mar, 
tot aprovant el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que havien de 
regir la licitació. 
 
Atès que aquesta licitació es va publicar al perfil del contractant en data 9 de març de 
2020. 
 
Atès que el termini per presentar proposicions, una vegada aixecada la suspensió dels 
terminis administratius en matèria de contractació pública pel RDL 17/2020, de 5 de 
maig, va finalitzar el 18 de maig de 2020, sense que se n’hagi presentat cap. 
 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència del Ple de la Corporació 
doncs n’és l’òrgan de contractació.  
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, es proposa al Ple de la Corporació, s’acorda per quinze vots a favor dels 
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regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Josep M. 
Masvidal Serra, Rosabel Madrid Cámara, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta Revoltós 
Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Pep Tenas Soler, Anna Casas Donadeu, Marián Gómez 
Téllez, Sílvia Tamayo Mata, Miguel Borrego González, Josep Antoni Massagué Muntada 
i Jordi Castellà Andrés i una abstenció de la regidora Gemma Bosch Alsina: 
 
Primer.- Declarar desert el procediment obert, incoat pel Ple de la Corporació, en sessió 
de data 27 de febrer de 2020, per a l’atorgament de la concessió de l’explotació del 
mòdul de servei ubicat al passeig marítim de Canet de Mar, en no haver-se presentat 
cap proposició dins del termini concedit a l’efecte. 
 
Segon.- Que el present acord es publiqui al perfil del contractant. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura, Acció Social, Règim Intern 
i Promoció, explica que en aquest assumpte es porta a aprovació la declaració de desert 
del procediment obert per a l’atorgament de la concessió de l’explotació del mòdul de 
servei, ubicat al passeig Marítim. Es tracta de la guingueta de l’espigó. 
 
No s’ha presentat cap oferta, però s’ha de tenir present que aquesta licitació ha coincidit 
amb el confinament a causa del coronavirus i, posteriorment, quan el confinament es va 
acabar, la pandèmia continuava i tot plegat els ha fet suposar que si hi havia algú 
interessat que esperava a l’últim moment per presentar una oferta, finalment s’ha retirat. 
 
Els dol molt perquè és una peça clau per a la vida al passeig Marítim, en la reactivació i 
en el bon funcionament d’aquesta zona, però és preceptiu que es declari aquest 
expedient desert per poder promoure una nova licitació d’aquesta concessió. 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, explica 
que han pogut veure al portal de contractació que s’han fet diverses pròrrogues a causa 
de la situació del Covid i que l’últim termini s’acabava el 19 de maig. A priori, semblaria 
que s’ha donat un temps suficient, però la veritat és que si algú anava el 10 de maig a 
qualsevol lloc perquè l’assessoressin, no els donaven cita i, per tant, qualsevol candidat 
que necessités sol·licitar un préstec, consultar un arquitecte o qualsevol altra cosa, 
materialment tampoc tingut prou temps. 
 
És cert el que diu el senyor Xirau que això s’ha refredat, però li agradaria saber si en 
algun moment s’han plantejat fer alguna pròrroga addicional, perquè creu que valdria la 
pena intentar-ho ja que és un mòdul que dona molta vida. És un lloc que per la seva 
ubicació i la infraestructura que té podria treballar tot l’any. 
 
El senyor Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per Canet, 
explica que certament no s’ha presentat cap oferta i no queda cap altra opció que 
declarar deserta la licitació. 
 
El senyor Massagué volia preguntar si volen fer una nova licitació, si s’han plantejat 
modificar les condicions, si pensaven destinar-ho a un altre ús o potser enderrocar-lo. 
El senyor Xirau ja ha dit que pensen fer una altra licitació. 
 
Explica que quan va començar l’expedient se’l va estudiar i l’inici de l’expedient ja va 
demanar que a la mesa de contractació hi pogués ser un membre de l’oposició, però no 
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ha estat així. La senyora alcaldessa va prendre nota per dir-li alguna cosa, però no ho 
ha fet. 
 
Ara que se l’ha pogut mirar amb més profunditat, li sembla que hi ha una diferència en 
els números. La quantitat de licitació és de 129.000 euros, amb una durada d’onze anys, 
la qual cosa representa que cada mes són 1.000 euros que han de facturar, aixequin o 
no aixequin la persiana. Aquí s’hi ha d’afegir una pòlissa d’assegurança de 300.000 
euros, el compromís de la neteja, no només de l’espai, sinó també de l’entorn, uns 
cànons municipals de 13.000 euros, de 4.000, 2.100 i una sèrie de reglamentacions en 
els horaris, els decibels i un llistat impressionant de faltes lleus, greus i molt greus. 
Conclou que ell, sincerament, no es presentaria amb aquestes condicions. Potser 
s’haurien de revisar. 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
comenta que és evident que la pandèmia ha provocat que la licitació hagi quedat 
deserta, però aquesta vegada si es torna a licitar seria molt convenient que es fes una 
difusió als mitjans de comunicació, com per exemple a premsa especialitzada en la 
petita i la mitjana empresa. És molt important perquè tots aquests sectors estiguin 
informats perquè si aquestes guinguetes estan obertes vindran moltes més persones a 
visitar Canet. Creu que s’hauria de fer un esforç des de l’Ajuntament i prendre nota que 
no només s’ha de licitar a nivell local, sinó que també s’hauria de fer una difusió 
mediàtica a nivell de Catalunya perquè hi hagi empreses o petits autònoms que s’hi 
puguin presentar. 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que els 
seus companys ja han dit pràcticament tot el que ella volia manifestar, però li agradaria 
afegir que a la Comissió Informativa ja va preguntar de qui és responsabilitat el 
manteniment d’aquesta instal·lació mentre no estigui licitada. Si no ho va entendre 
malament, li van explicar que la responsabilitat estava compartida entre l’Ajuntament i 
el Departament de Costes. Es va posar en contacte amb els Serveis Litorals i li van 
explicar que no els consta cap guingueta d’obra a Canet, per la qual cosa entén que 
aquesta responsabilitat compartida no és com li van explicar. Per tant, torna a fer la 
mateixa pregunta, de qui és responsabilitat el manteniment de la instal·lació mentre no 
estigui licitada, ja que ara mateix està en un estat tan lamentable de deixadesa i 
insalubritat que pot provocar algun perill. 
 
El senyor Xirau explica que ha quedat palès que tots estan d’acord que aquest espai és 
una peça clau, un lloc estratègic en la vida del passeig Marítim. En aquest sentit, el que 
cal és complir els terminis que venen donats per llei i no tant prorrogar aquesta licitació, 
sinó declarar-la deserta i començar-ne una de nova. Ara bé, la nova licitació no 
forçosament ha de ser una calca de la que s’ha fet. Per tant, tenen l’oportunitat, en la 
línia del que deia el senyor Massagué, de revisar les condicions, sobretot perquè es 
trobaran amb un escenari post-coronavirus, potser menys favorable i menys propici 
econòmicament parlant, del que ha estat fins ara la situació. 
 
En conclusió, considera que fan bé a tancar aquesta pàgina i obrir-ne una altra com més 
aviat millor i poder incorporar-hi totes les millores que calguin. Afegeix que està molt 
d’acord amb el senyor Castellà en el sentit que quanta més difusió se’n faci, més 
possibilitats que algú s’hi interessi hi haurà. 
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El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
explica que s’ha tingut mala sort a l’hora de fer aquesta licitació i entenen que si hi havia 
algú disposat a presentar una oferta es va frenar veient la situació. El cost d’aquesta 
guingueta no és car, si es compara amb el que tenen les temporals, que tenen costos 
afegits d’instal·lar i desinstal·lar cada any.  
 
Per últim, comenta que si el Departament de Costes no té constància que Canet té una 
mòdul fix al passeig Marítim, és una problema molt greu perquè aquest Departament ha 
fet una concessió d’onze anys a l’Ajuntament per tenir-hi aquest mòdul. 
 
El senyor Massagué comenta que amb aquesta nova normalitat que imposarà el Covid 
considera que la forma de fer contractes haurà de canviar. Considera que s’hauria de 
fer més repartit, si la cosa va bé tothom en treu benefici i si hi ha pèrdues queden 
repartides. 
 
La senyora Gómez es referma en les seves manifestacions anteriors. Va trucar a Servei 
Litoral i li van contestar que no els constava que fos la seva responsabilitat la guingueta 
de Canet. I la seva pregunta és aquesta de qui és responsabilitat el manteniment de la 
guingueta. 
 
Continua explicant que la secretària li va contestar en un correu electrònic que era 
responsabilitat de l’Estat i que ho derivava a la Generalitat, a Servei de Costes, que, a 
la vegada, ho derivava a la municipalitat. És per això que pregunta quin ens és el 
responsable que aquesta guingueta estigui en condicions, mentre no es faci la licitació, 
ja que ara mateix està en un estat deplorable, per la qual cosa hi pot haver algun 
accident on algú pot prendre mal. 
 
La senyora alcaldessa explica que la senyora Gómez en la Comissió Informativa va 
preguntar de qui era la guingueta, no pas qui l’havia de mantenir, i li recorda que no se 
li va contestar que fos responsabilitat compartida. 
 
Aclareix que la senyora secretària li va contestar la primera pregunta, de qui era la 
guingueta. Li va contestar que l’Estat delega la competència a la Generalitat i que és la 
Generalitat qui dona el permís a l’Ajuntament per poder tenir aquesta guingueta. 
 
En l’època del senyor Quirze Planet Rovira com a regidor d’aquest Ajuntament, ja es va 
fer una petita intervenció per adequar tot el que s’havia de fer que els havien exigit des 
de l’Estat, perquè s’havia fet un mal ús durant altres mandats d’aquesta guingueta i els 
van reclamar que retiressin el que s’havia construït de més i que reconstruïssin el que 
s’havia d’arreglar i això van fer. Malauradament, han estat molt de temps perquè han 
estat sense secretària i no s’ha pogut treure a licitació abans, quan, i a més a més ha 
coincidit amb la pandèmia del Covid. 
 
Considera que no poden donar més explicacions i ser més clars. Conclou que no es pot 
construir res sense cap permís. 
 
A continuació la senyora alcaldessa passa a la votació de l’assumpte. El senyor Miguel 
Borrego González manifesta que per declaració legal imperativa de quedar desert 
l’expedient de licitació de la concessió, vota a favor. 
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La senyora Gómez manifesta que, encara que no sàpiguen de qui és la responsabilitat 
del manteniment de la guingueta, vota a favor. 
 
2.1.9. SOL·LICITUD D’ADHESIÓ A LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE 
SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS  
 
I.- Vist que el Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tot Catalunya i entitats 
municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la contractació 
centralitzada i/o la gestió de la prestació de serveis de telecomunicacions, amb la finalitat 
d’optimitzar les xarxes de comunicacions electròniques i potenciar l’estalvi econòmic 
d’aquests serveis.  
 
II.- Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar està adherit al Consorci Localret.  
 
III.- Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar té coneixement que el Consorci Localret 
preveu iniciar durant el primer semestre de 2020 un nou procediment de contractació 
centralitzada des serveis de telecomunicacions de veu i dades de les diputacions, els 
consells comarcals, ens locals i entitats dependents, que s’hi adhereixin voluntàriament. 
 
IV.- Atès que el proper 30 de novembre de 2020, finalitza la vigència del contracte 
formalitzat pel Consell Comarcal del Maresme amb Telefònica España, SAU pel que fa 
al servei de telecomunicacions fixes de veu i amb Vodafone España, SAU, pel que fa al 
servei de telecomunicacions mòbils de veu i dades, als quals s’hi havia adherit 
l’Ajuntament de Canet de Mar per acord plenari de data 29 de desembre de 2015. 
 
V.- Vist l'interès de l’Ajuntament de Canet de Mar d’adherir-se a la contractació 
centralitzada de serveis de telecomunicacions promoguda pel Consorci Localret.  
 
VI.- Vist que l’article 228.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic (LCSP) estableix que les entitats locals, així com els organismes i entitats 
dependents, podran adherir-se a sistemes d’adquisició centralitzada d’altres entitats del 
sector públic incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei. 
 
VII.- Atès que l’adjudicació del contracte s’efectuarà utilitzant una pluralitat de criteris 
d’adjudicació basats en el principi de millor relació qualitat-preu, i utilitzant el 
procediment obert, de conformitat amb el que estableixen els articles 156 i següents de 
la LCSP.  
 
VIII.- Atès que el contracte es dividirà en els següents lots:  
 
a) Serveis de telecomunicacions fixes de veu i dades.  
b) Serveis de telecomunicacions mòbils de veu i dades.  
 
IX.- Atès que es preveu que el contracte tindrà una durada inicial de 2 anys, que es 
podrà prorrogar, per períodes d’un mínim de 6 mesos, fins a un màxim de 5 anys.  
 
X.- Vist que correspon al Consorci Localret l’adjudicació i formalització del/s contracte/s 
centralitzat de serveis de telecomunicacions de veu i dades.  
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XI.- Vist que la despesa anual de serveis de telecomunicacions de veu i dades prevista 
de l’Ajuntament de Canet de Mar és d’un import de 32.000,00 €, exclòs l’IVA:  
 
a) Serveis de telecomunicacions fixes de veu i dades: 22.000,00 €, exclòs l’IVA.  
b) Serveis de telecomunicacions mòbils de veu i dades: 10.000,00 €, exclòs l’IVA.  
 
XII.- Atès que el finançament del/s contracte/s anirà a càrrec de les diputacions 
provincials, consells comarcals, ens locals i entitats dependents adherits.  
 
XIII.- L’adhesió a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions produirà 
efectes des de l’endemà de l’adopció, si és el cas, del corresponent acord estimatori per 
part del Consorci Localret. Finalitzada la vigència de la contractació centralitzada, 
incloses les eventuals pròrrogues, s’extingirà l’adhesió específica al mateix.  
 
En virtut de tot això, s’acorda per quinze vots a favor dels regidors Blanca Arbell 
Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra, Rosabel 
Madrid Cámara, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart 
Falceto, Pep Tenas Soler, Anna Casas Donadeu, Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo 
Mata, Miguel Borrego González, Josep Antoni Massagué Muntada i Gemma Bosch 
Alsina. 
 
Atès que el regidor Sr. Jordi Castellà Andrés consta en aquest moment com absent a la 
sala de plens telemàtica, de conformitat amb l'article 46.2.d de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, el seu vot es computa com abstenció. 
 
Primer.- Aprovar la sol·licitud d’adhesió de l’Ajuntament de Canet de Mar  a la 
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions del Consorci Localret; en 
concret als lots:  
 
a) Serveis de telecomunicacions fixes de veu i dades.  
b) Serveis de telecomunicacions mòbils de veu i dades.  
 
amb sotmetiment a les següents obligacions: 
 
a) Facilitar al Consorci Localret la informació que li sigui requerida, en relació als 

serveis de telecomunicacions de veu i dades d’aquest Ajuntament, dins del termini 
que el Consorci estableixi per a això.   
 

b) L’adjudicació de tots els serveis de telecomunicacions de veu i dades inclosos (lots 
1 i/o 2) es realitzarà a través de la contractació centralitzada del Consorci Localret.  
 
La contractació d’aquests serveis podrà ser realitzada al marge d’aquesta 
contractació centralitzada quan els serveis establerts no reuneixin les 
característiques indispensables per satisfer les concretes necessitats de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. D’aquesta circumstància, si és el cas, l’Ajuntament 
de Canet de Mar informarà el Consorci Localret.  

 
c) Comunicar al Consorci Localret qualsevol incidència que sorgeixi en relació amb 

l’execució del contracte de serveis, per tal que, si és el cas, procedeixi a exigir les 
responsabilitats que preveu la LCSP.  
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d) Realitzar la recepció dels serveis contractats i efectuar el seu pagament de 

conformitat amb el que estableixi la normativa vigent.  
 

e) Designar com a persona de contacte per mantenir les comunicacions que procedeixi 
amb el Consorci Localret el Sr. Àngel Silva Fernández.  

 
Segon.- Autoritzar àmpliament i expressa el Consorci LOCALRET perquè, en nom i 
representació de l’Ajuntament de Canet de Mar, pugui obtenir de qualsevol operador de 
telecomunicacions les seves dades de facturació i consum. A tal efecte, aquest ens 
facilitarà a  Localret les claus d’accés per a la consulta telemàtica de l’esmentada 
informació. 
 
La documentació i informació obtingudes, així com la informació d’accés a les 
plataformes d’informació telemàtica, tenen caràcter confidencial i no podran ser objecte 
de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni 
tractament ni edició informàtica, ni transmetre a tercers fora de l’estricte àmbit d’execució 
d’aquest procediment de contractació. 
 
La vigència d’aquesta autorització es circumscriu a la de l’adhesió a la contractació 
centralitzada referida en l’acord primer. 
 
Tercer.- Establir que la despesa anual de serveis de telecomunicacions prevista de 
l’Ajuntament de Canet de Mar és d’un import de 32.000,00 €, exclòs l’IVA:  
 

a) Serveis de telecomunicacions fixes de veu i dades: 22.000,00 €, exclòs l’IVA.  
b) Serveis de telecomunicacions mòbils de veu i dades: 10.000,00 €, exclòs l’IVA.  

 
Quart.- Declarar que s’assumeix el compromís de realitzar la consignació 
pressupostària suficient per a la prestació d’aquest servei en els exercicis afectats per 
aquesta contractació centralitzada (que previsiblement s’iniciarà a principis de 2021, i 
tindrà una durada inicial dos anys) en el pressupost d’aquest Ajuntament. 
 
Cinquè.- Facultar àmpliament i expressament la senyora alcaldessa, en representació 
de l’Ajuntament de Canet de Mar per realitzar els tràmits i adoptar les resolucions que 
siguin necessàries per executar els presents acords. 
 
Sisè.- Habilitar el Consorci Localret, encarregat del tractament, per tractar per compte 
de l’Ajuntament de Canet de Mar  responsable del tractament, les dades de caràcter 
personal necessàries per dur a terme la contractació centralitzada de serveis de 
telecomunicacions  
 
Per a l'execució de les prestacions derivades del compliment de l'objecte d'aquesta 
adhesió, l’Ajuntament de Canet de Mar, responsable del tractament, posa a la disposició 
de l'encarregat del tractament, la informació que es descriu a continuació: dades de 
facturació i consum de serveis de telecomunicacions, de veu i dades actualment 
contractats per la corporació, que s’han d’obtenir dels operadors de comunicacions i 
analitzar per a la correcta elaboració dels plecs que han de regir la licitació.  
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El present acord serà efectiu durant la vigència de l’adhesió a la contractació 
centralitzada. Una vegada s’extingeixi aquest període, l'encarregat del tractament ha de 
retornar al responsable les dades personals cedides i detallats en el punt anterior i 
suprimir qualsevol còpia que estigui en el seu poder. 
 
S'autoritza el Consorci Localret perquè subcontracti part de les prestacions que formin 
part de l'objecte d'aquesta contractació centralitzada. El subcontractista, que també 
tindrà la condició d'encarregat del tractament, està obligat igualment a complir les 
obligacions establertes en aquest document per a l'encarregat del tractament i les 
instruccions que dicti. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde de Sostenibilitat, Mobilitat i Noves 
Tecnologies, explica que Localret és un consorci que agrupa diferents municipis de tot 
Calalunya i que dona diferents ajuts, gestiona contractes i assessora en matèria de 
telecomunicacions.  
 
També manifesta que l’Ajuntament està adherit a una compra agregada amb el Consell 
Comarcal del Maresme, però que a finals de novembre s’acaba i per aquest motiu, en 
aquest punt, es demana l’adhesió a la centralització de la compra amb Localret. Els 
beneficis són, per una banda, que Localret redactarà tot el plec de clàusules tècniques 
per part d’uns professionals que ara mateix l‘Ajuntament de Canet de Mar no té i, per 
l’altra, que negociarà millors preus i millores en general en els serveis de 
telecomunicacions. És per això que consideren interessant posar en consideració del 
Ple aquesta adhesió. 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, explica 
que entén que el cost real són 38.700 euros i pregunta si el servei de mediació i 
contractació té un cost, i si se sap quin estalvi hi haurà respecte al conveni que tenen 
signat amb el Consell Comarcal del Maresme. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que, segons el seu punt de vista, no es tracta d’un servei de 
telecomunicacions. Creu que un servei de telecomunicacions és més ampli. Aquesta 
adhesió es limita a contactar amb teleoperadors perquè que facin una oferta, però li 
agradaria saber exactament quins són els serveis que es contractaran. No ha sabut 
trobar-los exactament i li agradaria que li especifiquessin una mica més o almenys on 
ho pot trobar. 
 
La senyora Serra demana que el senyor Massagué aclareixi la seva pregunta perquè no 
l’ha acabat d’entendre. Els serveis que es contractaran són els de telecomunicacions, 
de veu fixa i mòbil i de dades, mitjançant un únic expedient. Redactaran i negociaran en 
nom de l’Ajuntament un plec de clàusules tècniques i administratives per fer aquesta 
contractació. Si es volgués fer de forma individual, s’hauria de contractar un servei 
extern expert en telecomunicacions que pogués fer aquesta feina. Això és el que farà 
Localret i com que l’Ajuntament està adherit a aquest Consorci no tindrà cap cost 
addicional, perquè només pel fet d’estar-hi adherit ja es disposa d’aquest 
assessorament. 
 
El senyor Massagué manifesta, doncs, que ara només es fa la sol·licitud per adherir-se 
a aquest servei i més endavant es personalitzarà a cada Ajuntament. 
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La senyora Serra explica que així és. 
 
2.2. Intervenció 
 
2.2.1. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE OBJECCIONS 
FISCALS EXERCICI 2019 
 
Fets: 
 
Vist l’informe d’Intervenció núm. 80/2020 de 15 de juny de 2020, que es transcriu a 
continuació: 
 
“ 
Núm. Informe 080/2020 Fonament Art.218.1 TRLHL 
Núm. Exp. 1752/2020 751 Org. gestor Ple 
Modalitat N/A Tipus exp. N/A 
Fase despesa N/A Op. prèvia N/A 
Aplicació N/A Import exp. N/A 
Resultat N/A Import objc. N/A 
Assumpte Resolucions d’Alcaldia i acords de Junta de Govern Local adoptats 

amb objecció fiscal de la Intervenció i resum d’anomalies 
d’ingressos durant l’exercici 2019 

 
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 2019 
• 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, 
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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. 
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 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 
que se’n dedueixin. Aquests informes es trametran al Ple amb les observacions que 
haguessin efectuat els òrgans gestors. “ 
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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 nº 1 es detallen els acords de Junta de Govern i les resolucions d’Alcaldia 
que s’han adoptat durant l’exercici 2019 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  l’Annex nº 2 es detallen els acords de Junta de Govern i les resolucions d’Alcaldia 
que s’han adoptat durant l’exercici 2019 amb objecció fiscal de la Intervenció. 
 
No obstant això, en l’exercici 2019 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. 
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ANNEX nº 1 
 

Núm. 
Informe 

Data 
informe 

Assumpte Subprogra
ma 

Matèria Tipus 
d'expedient 

Fase EXP.  Import 
expedient 

import 
objecció 

Acord/decret data acord Òrgan 
competent 
(Alcaldia/Junta 
de Govern) 

008/2019 29/01/2019 Aprovació variables de nòmina 
del mes de desembre de 2018 

Diversos Personal Productivitat/ 
Altres 

ADO 2019/39 18.447,14 18.447,14 DE 2019/96 29/01/2019 Alcaldia 

012/2019 05/02/2019 Contractació personal laboral 
temporal en el marc del 
programa Treball i Formació 
2018 del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya 

Diversos Personal Contractació de 
personal 

AD/D 2019/132 130.094,16 130.094,16 DE 2019/135 06/02/2019 Alcaldia 

014/2019 12/02/2019 Contractació d'un tècnic 
auxiliar de turisme per 
interinitat 

30 43200 
1XXXX 

Personal Contractació de 
personal 

AD/D 2019/12 30.674,97 30.674,97 DE 2019/194 15/02/2019 Alcaldia 

018/2019 12/02/2019 Aprovació de la relació de 
factures nº F/2019/1  

Diversos Contractació Serveis/subminist
raments 

ADO 2019/352 10.725,82 10.725,82 DE 2019/189 14/02/2019 Alcaldia 

024/2019 20/02/2019 Reconeixement extrajudicial 
de crèdits 001/2019  

Diversos Contractació Reconeixement 
extrajudicial de 
crèdits 

ADO 2019/155 39.850,26 39.850,26 DE 2019/228 20/02/2019 Alcaldia 

026/2019 25/02/2019 Aprovació variables de nòmina 
del mes de gener de 2019 

Diversos Personal Productivitat/ 
Altres 

ADO 2019/400 38.997,74 38.997,74 DE 2019/275 25/02/2019 Alcaldia 

030/2019 28/02/2019 Aprovació de la relació de 
factures nº F/2019/4  

Diversos Contractació Serveis/subminist
raments 

ADO 2019/520 14.163,37 1.403,96 DE 2019/306 28/02/2019 Alcaldia 

031/2019 11/03/2019 Decret reconeixement premi 
jubilació --. 

Diversos Personal Premi jubilació  ADO 2019/551 2.515,54 2.515,54 DE 2019/343 13/03/2019 Alcaldia 

035/2019 19/03/2019 Aprovació de la relació de 
factures nº F/2019/8  

Diversos Contractació Serveis/subminist
raments 

ADO 2019/732 35.456,99 10.570,49 DE 2019/395 20/03/2019 Alcaldia 

038/2019 26/03/2019 Aprovació variables de nòmina 
del mes de febrer 2019 

Diversos Personal Productivitat/ 
Altres 

ADO 2019/754 15.464,28 15.464,28 DE 2019/446 26/03/2019 Alcaldia 

039/2019 27/03/2019 Nòmina del mes de març 2019 Diversos Personal Altres ADO/O 2019/918 337.471,98   DE 2019/455 28/03/2019 Alcaldia 

044/2019 03/04/2019 Reconeixement extrajudicial 
de crèdits per actes de 
convalidació administrativa 
003/2019  

Diversos Contractació Reconeixement 
extrajudicial de 
crèdits 

ADO 2019/636 72.725,72 72.725,72 DE 2019/514 03/04/2019 Alcaldia 
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047/2019 04/04/2019 Aprovació de la relació de 
factures nº F/2019/11 i 
O/2019/36 

Diversos Contractació Serveis/subminist
raments 

O 2019/1045 108.077,55 2.617,33 DE 2019/526 05/04/2019 Alcaldia 

048/2019 04/04/2019 Aprovació de la relació de 
factures nº F/2019/12 i 
F/2019/13 

Diversos Contractació Serveis/subminist
raments 

ADO 2019/1051 144.974,86 5.576,47 DE 2019/525 04/04/2019 Alcaldia 

056/2019 25/04/2019 Reconeixement extrajudicial 
de crèdits per actes de 
convalidació administrativa 
004/2019  

Diversos Contractació Reconeixement 
extrajudicial de 
crèdits 

ADO 2019/1061 9.450,26 9.450,26 DE 2019/648 26/04/2019 Alcaldia 

057/2019 25/04/2019 Aprovació de la relació de 
factures nº F/2019/14 i 
F/2019/19 

Diversos Contractació Serveis/subminist
raments 

ADO 2019/1190 41.209,84 457,86 DE 2019/658 29/04/2019 Alcaldia 

058/2019 25/04/2019 Aprovació variables de nòmina 
del mes de març 2019 

Diversos Personal Productivitat/ 
Altres 

ADO 2019/1134 14.073,20 14.073,20 DE 2019/652 26/04/2019 Alcaldia 

059/2019 29/04/2019 Nòmina del mes d'abril 2019 Diversos Personal Altres ADO/O 2019/1307 350.622,20 
 

DE 2019/657 29/04/2019 Alcaldia 

060/2019 30/04/2019 Aprovació de la relació de 
factures nº F/2019/16 

Diversos Contractació Serveis/subminist
raments 

ADO 2019/1305 70.030,82 10.410,88 DE 2019/694 02/05/2019 Alcaldia 

061/2019 30/04/2019 Aprovació de la relació de 
factures nº F/2019/17 

Diversos Contractació Serveis/subminist
raments 

O 2019/1306 204.441,38 1.046,19 DE 2019/700 02/05/2019 Alcaldia 

062/2019 15/05/2019 Justificació de les subvencions 
concurrència competitiva àrea 
de cultura 

31 33400 
48200 

Subvencions Subvenció O 2019/371 6.078,89   R 2019/135 22/05/2019 Junta de Govern 
Local 

063/2019 16/05/2019 Premi 25 anys Sra. -- Diversos Personal Premi 25 anys ADO 2019/1281 1.945,85 1.945,85 DE 2019/783 16/05/2019 Alcaldia 

064/2019 21/05/2019 Premi jubilació Sr.---  Diversos Personal Premi jubilació  ADO 2019/1408 1.816,02 1.816,02 DE 2019/849 24/05/2019 Alcaldia 

066/2019 20/05/2019 Subvencions nominatives de 
cultura 2018: Colla Gegantera 
de Canet 

30 43120 
48300 

Subvencions Subvenció ADO 2019/1279 1.300,00   R 2019/210 22/05/2019 Junta de Govern 
Local 

070/2019 21/05/2019 Aprovació de la relació de 
factures nº F/2019/21 

Diversos Contractació Serveis/subminist
raments 

O 2019/1538 21.013,78 1.369,20 DE 2019/833 22/05/2019 Alcaldia 

071/2019 22/05/2019 Aprovació de la relació de 
factures nº F/2019/20 

Diversos Contractació Serveis/subminist
raments 

ADO 2019/1535 18.043,92 17.169,25 DE 2019/848 24/05/2019 Alcaldia 

074/2019 27/05/2019 Aprovació variables de nòmina 
del mes d'abril 2019 

Diversos Personal Productivitat/ 
Altres 

ADO 2019/1392 16.600,32 16.600,32 DE 2019/887 27/05/2019 Alcaldia 

075/2019 27/05/2019 Nòmina del mes de maig 2019 Diversos Personal Altres ADO/O 2019/1576 361.296,61   DE 2019/888 27/05/2019 Alcaldia 
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076/2019 31/05/2019 Aprovació de la relació de 
factures nº F/2019/23 

Diversos Contractació Serveis/subminist
raments 

O 2019/1765 58.220,41 1.085,19 DE 2019/914 31/05/2019 Alcaldia 

077/2019 31/05/2019 Aprovació de la relació de 
factures nº F/2019/22 

Diversos Contractació Serveis/subminist
raments 

ADO 2019/1763 68.524,60 2.688,42 DE 2019/913 31/05/2019 Alcaldia 

078/2019 31/05/2019 Nomenament funcionària 
interina Sra. --- 

Diversos Personal Altres D 2019/1764 17.471,07 17.471,07 DE 2019/932 31/05/2019 Alcaldia 

079/2019 03/06/2019 Premi jubilació Sr. --- Diversos Personal Premi jubilació  ADO 2019/1675 10.794,98 10.794,98 DE 2019/933 03/06/2019 Alcaldia 

085/2019 14/06/2019 Aprovació de la relació de 
factures nº F/2019/25  

Diversos Contractació Serveis/subminist
raments 

ADO 2019/1927 70.876,54 5.834,82 DE 2019/1032 14/06/2019 Alcaldia 

087/2019 18/06/2019 Aprovació de la relació de 
factures nº F/2019/27 

Diversos Contractació Serveis/subminist
raments 

ADO 2019/1978 13.707,91 1.980,73 DE 2019/1053 19/06/2019 Alcaldia 

088/2019 25/06/2019 Contractació educacora 
Escola Bressol 

51 32310 
1XXXX 

Personal Altres AD/D 2019/2008 1.645,54 1.645,54 DE 2019/1083 25/06/2019 1era Tinença 
d'Alcaldia 

090/2019 26/06/2019 Aprovació variables de nòmina 
del mes de maig 2019 

Diversos Personal Productivitat/ 
Altres 

ADO 2019/1897 17.681,41 17.681,41 DE 2019/1098 27/06/2019 1era Tinença 
d'Alcaldia 

091/2019 26/06/2019 Nòmina del mes de juny 2019 Diversos Personal Altres ADO/O 2019/2002 368.761,30   DE 2019/1099 27/06/2019 1era Tinença 
d'Alcaldia 

093/2019 02/07/2019 Aprovació de la relació de 
factures nº F/2019/28 

Diversos Contractació Serveis/subminist
raments 

O 2019/2013 392.577,08 355,33 DE 2019/1147 04/07/2019 1era Tinença 
d'Alcaldia 

096/2019 19/07/2019 Aprovació de la relació de 
factures nº F/2019/29 

Diversos Contractació Serveis/subminist
raments 

ADO 2019/2207 61.130,77 6.256,81 DE 2019/1262 19/07/2019 Alcaldia 

102/2019 24/07/2019 Aprovació variables de nòmina 
del mes de juny 2019 

Diversos Personal Productivitat/ 
Altres 

ADO 2019/2068 34.262,90 34.262,90 DE 2019/1311 24/07/2019 Alcaldia 

103/2019 24/07/2019 Nòmina del mes de juliol 2019 Diversos Personal Altres ADO/O 2019/2309 390.241,16   DE 2019/1312 24/07/2019 1era Tinença 
d'Alcaldia 

104/2019 29/07/2019 Aprovació de la relació de 
factures nº F/2019/31 

Diversos Contractació Serveis/subminist
raments 

O 2019/2304 190.663,14 1.057,13 DE 2019/1336 29/07/2019 1era Tinença 
d'Alcaldia 

107/2019 29/07/2019 Aprovació de la relació de 
factures nº F/2019/32 

Diversos Contractació Serveis/subminist
raments 

ADO 2019/2305 14.105,31 2.484,96 DE 2019/1349 30/07/2019 1era Tinença 
d'Alcaldia 

111/2019 12/08/2019 Aprovació de la relació de 
factures nº F/2019/33 

Diversos Contractació Serveis/subminist
raments 

ADO 2019/2465 12.960,65 3.174,99 DE 2019/1437 14/08/2019 1era Tinença 
d'Alcaldia 

113/2019 13/08/2019 Aprovació de la relació de 
factures nº F/2019/34 

Diversos Contractació Serveis/subminist
raments 

O 2019/2470 363.701,28 28.243,09 DE 2019/1438 14/08/2019 1era Tinença 
d'Alcaldia 
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120/2019 14/08/2019 Aprovació variables de nòmina 
del mes de juliol 2019 

Diversos Personal Productivitat/ 
Altres 

ADO 2019/2476 35.448,45 35.448,45 DE 2019/1456 14/08/2019 Alcaldia 

123/2019 26/08/2019 Nòmina del mes d'agost 2019 Diversos Personal Altres ADO/O 2019/2593 385.404,51   DE 2019/1487 26/08/2019 1era Tinença 
d'Alcaldia 

124/2019 27/08/2019 Aprovació de la relació de 
factures nº F/2019/35 

Diversos Contractació Serveis/subminist
raments 

O 2019/2600 123.223,53 3.186,33 DE 2019/1502 30/08/2019 1era Tinença 
d'Alcaldia 

125/2019 29/08/2019 Aprovació de la relació de 
factures nº F/2019/36 

Diversos Contractació Serveis/subminist
raments 

ADO 2019/2597 71.728,66 6.056,36 DE 2019/1500 30/08/2019 1era Tinença 
d'Alcaldia 

132/2019 17/09/2019 Aprovació de la relació de 
factures nº F/2019/37 

Diversos Contractació Serveis/subminist
raments 

O 2019/2687 75.923,16 4.004,19 DE 2019/1566 20/09/2019 1era Tinença 
d'Alcaldia 

133/2019 17/09/2019 Aprovació de la relació de 
factures nº F/2019/38 

Diversos Contractació Serveis/subminist
raments 

ADO 2019/2693 34.957,68 7.497,90 DE 2019/1567 20/09/2019 1era Tinença 
d'Alcaldia 

134/2019 23/09/2019 Aprovació de la relació de 
factures nº F/2019/39 

Diversos Contractació Serveis/subminist
raments 

O 2019/2761 195.275,50 1.476,79 DE 2019/1591 25/09/2019 1era Tinença 
d'Alcaldia 

136/2019 25/09/2019 Premi jubilació Sr--- Diversos Personal Premi jubilació  ADO 2019/1403 10.601,29 10.601,29 DE 2019/1614 26/09/2019 1era Tinença 
d'Alcaldia 

139/2019 25/09/2019 Aprovació variables de nòmina 
del mes d'agost 2019 

Diversos Personal Productivitat/ 
Altres 

ADO 2019/2467 19.404,36 19.404,36 DE 2019/1608 26/09/2019 1era Tinença 
d'Alcaldia 

140/2019 25/07/2019 Aprovació Productivitat any 
2019 

Diversos Personal Productivitat/ 
Altres 

ADO 2019/2817 41.320,40 41.320,40 DE 2019/1605 26/09/2019 1era Tinença 
d'Alcaldia 

141/2019 27/09/2019 Nòmina del mes de setembre 
2019 

Diversos Personal Altres ADO/O 2019/2841 415.946,98   DE 2019/1616 27/09/2019 1era Tinença 
d'Alcaldia 

145/2019 07/10/2019 Aprovació de la relació de 
factures nº F/2019/41 

Diversos Contractació Serveis/subminist
raments 

O 2019/2865 105.937,50 5.553,40 DE 2019/1674 08/10/2019 1era Tinença 
d'Alcaldia 

147/2019 09/10/2019 Aprovació de la relació de 
factures nº F/2019/42 

Diversos Contractació Serveis/subminist
raments 

ADO 2019/2926 50.875,81 239,58 DE 2019/1731 11/10/2019 1era Tinença 
d'Alcaldia 

148/2019 10/10/2019 Aprovació de la relació de 
factures nº F/2019/43 

Diversos Contractació Serveis/subminist
raments 

O 2019/2958 44.181,24 5.429,22 DE 2019/1732 11/10/2019 1era Tinença 
d'Alcaldia 

149/2019 10/10/2019 Aprovació de la relació de 
factures nº F/2019/44 

Diversos Contractació Serveis/subminist
raments 

ADO 2019/2975 11.910,66 659,37 DE 2019/1729 11/10/2019 1era Tinença 
d'Alcaldia 

155/2019 28/10/2019 Aprovació variables de nòmina 
del mes de setembre 2019 

Diversos Personal Productivitat/ 
Altres 

ADO 2019/2906 28.649,65 28.649,65 DE 2019/1830 28/10/2019 1era Tinença 
d'Alcaldia 

157/2019 28/10/2019 Nòmina del mes d'octubre 
2019 

Diversos Personal Altres ADO/O 2019/3260 382.699,85   DE 2019/1832 28/10/2019 1era Tinença 
d'Alcaldia 
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158/2019 29/10/2019 Compte justificatu de 
pagaments a justificar de 
Promoció Econòmica 

30 43000 
62300 

Manament a 
justificar 

Manament a 
justificar 

ADOJ 2019/2403 390,00 390,00 DE 2019/2094 02/12/2019 Alcaldia 

160/2019 30/10/2019 Aprovació de la relació de 
factures nº F/2019/45 

Diversos Contractació Serveis/subminist
raments 

O 2019/3083 29.553,51 181,50 DE 2019/1916 07/11/2019 1era Tinença 
d'Alcaldia 

161/2019 30/10/2019 Aprovació de la relació de 
factures nº F/2019/46 

Diversos Contractació Serveis/subminist
raments 

ADO 2019/3078 29.462,94 26.166,55 DE 2019/1915 07/11/2019 1era Tinença 
d'Alcaldia 

168/2019 06/11/2019 Aprovació de la relació de 
factures nº F/2019/47 

Diversos Contractació Serveis/subminist
raments 

ADO 2019/3168 7.783,07 3.290,27 DE 2019/1954 14/11/2019 1era Tinença 
d'Alcaldia 

169/2019 06/11/2019 Aprovació de la relació de 
factures nº F/2019/48 

Diversos Contractació Serveis/subminist
raments 

O 2019/3169 30.473,43 7.946,33 DE 2019/1953 14/11/2019 1era Tinença 
d'Alcaldia 

170/2019 07/11/2019 Compte justificatu de 
pagaments a justificar de 
Cultura 

31 33400 
22609 

Manament a 
justificar 

Manament a 
justificar 

ADOJ 2019/2047 300,00 179,83 DE 2019/1928 07/11/2019 Alcaldia 

176/2019 13/11/2019 Compte justificatu de 
pagaments a justificar 
d'Educació 

51 32310 
22799 

Manament a 
justificar 

Manament a 
justificar 

ADOJ 2019/2111 67,33 4,79 DE 2019/2008 21/11/2019 Alcaldia 

177/2019 18/11/2019 Reconeixement extrajudicial 
de crèdits per actes de 
convalidació administrativa 
005/2019  

Diversos Contractació Reconeixement 
extrajudicial de 
crèdits 

ADO 2019/1986 3.000,12 3.000,12 DE 2019/1970 19/11/2019 Alcaldia 

178/2019 18/11/2019 Aprovació de la relació de 
factures nº F/2019/49 

Diversos Contractació Serveis/subminist
raments 

ADO 2019/3407 36.531,81 1.103,02 DE 2019/1983 19/11/2019 1era Tinença 
d'Alcaldia 

179/2019 18/11/2019 Aprovació de la relació de 
factures nº F/2019/50 

Diversos Contractació Serveis/subminist
raments 

O 2019/3410 142.791,36 363,00 DE 2019/1984 19/11/2019 1era Tinença 
d'Alcaldia 

184/2019 26/11/2019 Aprovació de la relació de 
factures nº F/2019/51 

Diversos Contractació Serveis/subminist
raments 

ADO 2019/3500 88.442,65 8.366,04 DE 2019/2059 28/11/2019 1era Tinença 
d'Alcaldia 

185/2019 27/11/2019 Aprovació de la relació de 
factures nº F/2019/52 

Diversos Contractació Serveis/subminist
raments 

O 2019/3506 63.675,90 3.455,06 DE 2019/2074 28/11/2019 1era Tinença 
d'Alcaldia 

188/2019 28/10/2019 Aprovació variables de nòmina 
del mes d'octubre de 2019 

Diversos Personal Productivitat/ 
Altres 

ADO 2019/3380 26.662,21 26.662,21 DE 2019/2069 28/11/2019 1era Tinença 
d'Alcaldia 

189/2019 28/11/2019 Nòmina del mes de novembre 
2019 

Diversos Personal Altres ADO/O 2019/3632 384.713,06   DE 2019/2075 28/11/2019 1era Tinença 
d'Alcaldia 

191/2019 04/12/2019 Aprovació de la relació de 
factures nº F/2019/54 

Diversos Contractació Serveis/subminist
raments 

ADO 2019/3701 57.222,28 239,94 DE 2019/2204 16/12/2019 1era Tinença 
d'Alcaldia 

192/2019 04/12/2019 Aprovació de la relació de 
factures nº F/2019/55 

Diversos Contractació Serveis/subminist
raments 

O 2019/3703 133.338,36 1.864,79 DE 2019/2206 16/12/2019 1era Tinença 
d'Alcaldia 



 

 
97 

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 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

195/2019 13/12/2019 Paga extradordinària mes de 
desembre 2019 

Diversos Personal Altres ADO/O 2019/3822 268.502,14   DE 2019/2176 13/12/2019 1era Tinença 
d'Alcaldia 

199/2019 16/12/2019 Aprovació de la relació de 
factures nº F/2019/57 

Diversos Contractació Serveis/subminist
raments 

ADO 2019/3929 72.286,40 1.191,92 DE 2019/2277 18/12/2019 1era Tinença 
d'Alcaldia 

200/2019 16/12/2019 Reconeixement extrajudicial 
de crèdits per actes de 
convalidació administrativa 
006/2019  

Diversos Contractació Reconeixement 
extrajudicial de 
crèdits 

ADO 2019/3750 104,18 104,18 DE 2019/2240 17/12/2019 Alcaldia 

201/2019 16/12/2019 Aprovació de la relació de 
factures nº F/2019/58 

Diversos Contractació Serveis/subminist
raments 

O 2019/3930 404.403,60 10.741,31 DE 2019/2284 19/12/2019 1era Tinença 
d'Alcaldia 

202/2019 17/12/2019 Compte justificatu de 
pagaments a justificar de 
Cultura 

31 33220 
22199 

Manament a 
justificar 

Manament a 
justificar 

ADOJ 2019/2974 250,00 49,00 DE 2019/2270 17/12/2019 Alcaldia 

203/2019 17/12/2019 Compte justificatu de 
pagaments a justificar de 
Cultura 

21 16500 
21300 

Manament a 
justificar 

Manament a 
justificar 

ADOJ 2019/3642 272,25 272,25 DE 2019/2273 18/12/2019 Alcaldia 

205/2019 19/12/2019 Aprovació variables de nòmina 
del mes de novembre 2019 

Diversos Personal Productivitat/ 
Altres 

ADO 2019/3711 26.916,50 26.916,50 DE 2019/2288 19/12/2019 1era Tinença 
d'Alcaldia 

209/2019 19/12/2019 Nòmina del mes de desembre 
2019 

Diversos Personal Altres ADO/O 2019/3986 385.249,41   DE 2019/2302 19/12/2019 1era Tinença 
d'Alcaldia 

211/2019 30/12/2019 Compte justificatu de 
pagaments a justificar de 
Cultura 

31 33400 
22609 

Manament a 
justificar 

Manament a 
justificar 

ADOJ 2019/3642 637,50 637,50 DE 2019/2356 30/12/2019 Alcaldia 

212/2019 30/12/2019 Compte justificatu de 
pagaments a justificar de 
Policia 

43 13000 
22601 

Manament a 
justificar 

Manament a 
justificar 

ADOJ 2019/3181 8,50 8,50 DE 2019/2357 30/12/2019 Alcaldia 

006/2019 04/04/2019 Informe Secretaria i 
Intervenció sobre 
l'arrendament de local per 
allotjar temporalment el mecat 
municipal 

30 43120 
20200 

Contractació Arendament AD 2019/999 11.782,30 11.782,30 DE 2019/524 04/04/2019 Alcaldia 

031/2019 05/12/2019 Informe Secretaria i 
Intervenció sobre el 
procediment en l'aprovació de 
les bases per la subvenció de 
l'import de l'IBI 

41 23100 
48201 

Procediment Aprovació Bases A 2019/3600 20.000,00 20.000,00 R 2019/475 05/12/2019 Junta de Govern 
Local 

 
 
 
 
 
 



 

 
98 

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 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ANNEX nº 2 
 

Núm. 
Informe 

Data 
informe 

Assumpte Subprogra
ma 

Matèria Tipus 
d'expedient 

Fase EXP.  Import 
expedient 

import 
objecció 

Acord/decret data acord Òrgan 
competent 
(Alcaldia/Junta 
de Govern) 

013/2019 08/02/2019 Autorització Fira d'Artesania i 
de productes proximitat 9 de 
febrer de 2019 

30 33905 Taxes Ocupació de via 
públca 

DR 2019/101 No 
determinat 

No 
determinat 

DE 2019/154 08/02/2019 Alcaldiia 

 
 

” 
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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 de Règim Local atribueix al Ple de la corporació, es dona per assabentat 
dels acords següents: 
 
Primer.- Restar assabentat de l’informe d’Intervenció nº 80/2020 de 15 de juny de 2020, 
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 2019.  
 
Segon.- Comunicar el present acord a la Intervenció. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura, Acció Social, Règim Intern 
i Promoció, explica que és preceptiu fer aquest informe cada any, la presentació de les 
objeccions fiscals de l’any anterior, el que col·loquialment entenen per informes 
negatius. És una relació de tot allò que no s’ajusta a normativa. Aquest any afecten 
bàsicament als àmbits de personal i contractació. En aquest sentit, vol comentar que 
molts d’aquests informes negatius esperen que trobin solució, tant en la Relació de Llocs 
de Treball que, ara sí, està a punt d’enllestir-se, com en la confecció de l’acord de les 
condicions de treball i el conveni. 
 
Pel que fa a l’àmbit de contractació, es compta a partir d’ara millorar aquest servei amb 
la contractació d’un tècnic a mitja jornada. 
 
Una de les qüestions que també queda pendent de trobar-hi solució i que també té un 
informe negatiu són les visites guiades. Com a regidor de Cultura explica que el plec de 
clàusules ja està pràcticament enllestit i, per tant, malgrat que els mals són els mateixos 
i es repeteixen si es comparen amb l’any anterior, sembla que poc a poc es va avançant, 
en breu es veurà la feina feta i com tots aquests temes pendents va desapareixent. 
Comenta que com a govern tampoc no els agrada que continuïn tenint informes 
negatius. 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, explica 
que la seva intervenció anava en la línia del que ha explicat el senyor Xirau. Volia saber 
per quan està prevista l’aprovació de la Relació de Llocs de Treball, perquè això 
estalviarà molts informes negatius. 
 
També volia comentar que dins dels informes hi ha, tot i que potser no són rellevants 
per import, però sí que surten tots, els plus per jubilació. Evidentment, hi estan a favor, 
però s’hauria de fer una reglamentació perquè no figuressin en aquesta llista. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que farà la mateixa intervenció que va fer l’1 d’agost de l’any anterior, 
quan van presentar aquest assumpte referent a l’any 2018. No sap si aquesta Llei farà 
que tots aquests punts no apareguin més en informes negatius. Ja s’ha aconseguit que 
les nòmines no apareguin en aquest llistat, però sí que hi ha conceptes que sobten i que 
tenen un import força elevat, com pot ser l’aprovació de les variables en nòmina que 
pugen uns 550.000 euros. Espera que això cada vegada vagi a millor. 
 
El senyor Miguel Borrego González, regidor del grup municipal del PSC, explica que es 
podrien destacar bàsicament unes partides, en matèria principalment de personal, com 
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el tema de salaris o els premis de jubilació, però el gran volum és en matèria de salaris, 
però també es podrien destacar partides referents a la contractació. Són objeccions 
fiscals d’Intervenció, per tant, és important tenir-ho en compte i s’ha de solucionar, 
evidentment. 
 
Vol destacar que fins i tot hi ha alguna partida, com és la taxa de clavegueram, que ve 
del 2016 i que es diu que les anomalies s’han mantingut en el temps i no es pot oblidar 
que s’està parlant del 2016. 
 
També cal destacar que a la partida de la matèria salarial s’està parlant de més de 
4.638.000 euros. 
 
Manifesta que una altra partida també simptomàtica, és la d’uns reconeixements 
extraordinaris de crèdits. No saben exactament a què es refereix, perquè l’enunciat és 
molt poc identificatiu, però és una partida que suma 124.025 euros. Entenen que és una 
discrecionalitat per part de l’Ajuntament, tal i com diu el text. 
 
En definitiva, el que sí que està clar és que un informe tan extens per part de la 
Intervenció mai és una bona notícia. 
 
El senyor Xirau està d’acord amb el senyor Borrego i així ho ha manifestat, no és cosa 
que agradi a cap govern. Creu que hi deu haver algun detall que expliqui aquesta partida 
de 124.000 euros, no creu que sigui una quantitat per un punt únic. Ho esbrinarà i li farà 
arribar aquest detall, ja que no s’especifica i no queda clar. 
 
2.2.2. CONVALIDACIÓ DEL DECRET 2020/809, DE 20 DE MAIG, RELATIU A 
L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 18/2020 
 
Vist el Decret d’Alcaldia 2020/809, de 20 de maig, en relació a l’aprovació del Decret de 
modificació de crèdit núm. 18/2020 en la modalitat de crèdit extradordinari, que es 
transcriu a continuació: 
 

“DECRET D’ALCALDIA 
 
Fets: 
 
De conformitat amb el que disposa l’apartat segon de l’article 20 del Reial Decret 
11/2020 de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit 
social i econòmic per fer front a la COVID-19, sobre l’aplicació de l’article 3 del Reial 
decret llei 8/2020, de 17 de març, a les entitats locals i que disposa que: 
 

“Per a l’aplicació del superàvit a la política de despesa 23 en els termes que regula 
l’article 1 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, la modificació pressupostària de 
crèdit extraordinari per habilitar crèdit o de suplement de crèdits que s’hagi d’aprovar 
s’ha de tramitar per mitjà d’un decret o una resolució del president de la corporació local 
sense que li siguin aplicables les normes sobre reclamació i publicitat dels pressupostos 
a què es refereix l’article 169 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
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Aquests decrets o resolucions han de ser objecte de convalidació en el primer ple 
posterior que es dugui a terme, i s’exigeix per a això el vot favorable d’una majoria simple 
i la publicació posterior en el butlletí oficial corresponent. 

La falta de convalidació plenària no té efectes anul·latius ni suspensius del decret 
aprovat, sense perjudici de la possibilitat d’acudir a la via de la reclamació 
economicoadministrativa, per a la qual cosa el còmput de terminis es produeix a partir 
de la data de publicació de l’acord plenari.” 
 
Vist l’expedient núm. 18/2020, de modificació de crèdits en la modalitat de crèdit 
extraordinari. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor núm. 49/2020 de data 4 de maig de 2020. 
 
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,  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits, en la modalitat de crèdits 
extraordinaris, núm. 18/2020, amb el següent detall: 
 

Pressupost de despeses 
Altes   
Aplicació Descripció Import 
40 23100 13103 IFS- LABORAL TEMPORAL- BENESTAR SOCIAL 42.726,96 € 
40 32100 16003 IFS- QUOTES SOCIALS- LABORAL TEMPORAL- 

BENESTAR SOCIAL 
13.686,99 € 

40 23100 48401 IFS- AJUTS SOCIALS CASALS D’ESTIU 35.000,00 € 
40 23100 48402 IFS- AJUTS SOCIALS ESCOLA BRESSOL 25.000,00 € 
Total  116.413,95 € 

 
Pressupost d’ingressos 
Altes   
Aplicació Descripció Import 
11 87000 Romanent de tresoreria per despeses generals  116.413,95 € 
Total  116.413,95 € 

 
Segon.- Convalidar el present acord pel Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar a la 
propera sessió que celebri. 
 
Tercer.- Comunicar aquesta resolució a la intervenció als efectes oportuns.” 
 
Per tot això, s’acorda per unanimitat dels setze membres presents dels disset que 
integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
Primer.- CONVALIDAR el Decret 2020/809, de 20 de maig, relatiu a l’aprovació de la 
modificació de crèdit núm. 18/2020 de crèdit extraordinari. 
 
Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
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El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura, Acció Social, Règim Intern 
i Promoció, explica que és un efecte més de la pandèmia que s’està patint. Aquesta 
modificació de crèdit que en el seu moment s’hagués presentat al Ple directament, per 
qüestió de la urgència del moment es va haver d’aprovar per Decret i per això apareix 
aquest titular de convalidació, en el sentit de confirmació al Ple que la decisió que es va 
prendre en aquell moment, via Decret d’Alcaldia, havia d’haver estat passada pel Ple. 
 
Aquests diners, com és natural, han anat destinats a les contingències ocasionades pel 
coronavirus. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, explica que 
tampoc no s’havia trobat mai en la situació d’haver de convalidar un decret i de fet tenia 
el dubte de si s’havia de votar o no.  
 
Així, doncs, el que es torna a aprovar són uns ajuts socials pel casal d’estiu i l’escola 
bressol i per al personal del Departament de Serveis Socials. La pregunta que vol fer és 
per a la senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Recursos Humans i Acció 
Social, perquè ara que ja està a punt de començar l’estiu, pregunta com s’organitzaran 
aquests ajuts i l’increment de personal de l’Àrea de Serveis Socials. 
 
El senyor Xirau demana si la senyora Tamayo pot repetir la pregunta perquè la connexió 
no és massa bona i no ho ha entès bé. 
 
La senyora Isart comenta que ja li contesta ella. Explica que han incrementat plantilla 
amb una nova tècnica social que està portant tots els casos que els estan arribant. 
També han prorrogat l’educadora que hi havia i l’auxiliar administratiu. 
 
El senyor Xirau explica que aquests ajuts pugen un import d’uns 116.000 euros. 
 
La senyora Rosabel Madrid Cámara, tinenta d’alcalde de Serveis a les Persones, 
Igualtat, Participació i Educació, explica que la Junta de Govern Local va aprovar el 
passat divuit de juny les bases d’aquests ajuts i són una línia d’ajuts d’activitats d’estiu 
que compta amb una dotació de 35.000 euros. A més a més, també es compta per a 
l’escola bressol amb una dotació de 25.000 euros. Es vol donar suport als infants de 
famílies que s’hagin vist afectades per aquesta situació econòmica. Es poden demanar 
a partir d’avui. Ja s’han passat a tots els centres educatius i casals. 
 
La senyora Tamayo pregunta si se sap quantes entitats faran casals d’estiu. 
 
La senyora Madrid explica que totes les entitats que fan activitats d’estiu estan al web 
municipal, fins i tot algunes ja han començat. L’ajut és de fins a 200 euros i la idea és 
poder ajudar fins al 100% del cost. 
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2.3. Recursos Humans i Organització 
 
2.3.1. RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT PER A L'EXERCICI D'UNA  
ACTIVITAT PRIVADA A UNA EMPLEADA PÚBLICA. 
 
Vista la instància presentada per l’empleada  pública Sra. --., registrada d’entrada en 
aquest Ajuntament amb el núm. 2020/4572, en data 4  de juny de 2020, on sol·licita li 
sigui atorgada la compatibilitat de les seves funcions com a auxiliar administrativa per 
exercici la professió de perruquera canina, de forma privada,  per compte propi.  
 
Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, en data 9 de juny de 2020, que  
es transcriu a continuació:  
 
La tècnica de Recursos Humans de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació amb la 
sol·licitud de compatibilitat presentada per una empleada municipal, mitjançant registre 
d’entrada núm. 2020/4572, de data 4 de juny de 2020,  per a l’exercici per compte propi, 
les funcions de perruquera canina amb les seves funcions d’auxiliar administrativa de 
l’Ajuntament de Canet de Mar , emet el següent : 
 
INFORME 
 
I.- LEGISLACIÓ APLICABLE 

 
El règim d’incompatibilitats del personal al servei de l’administració local, per a l’exercici 
d’activitats privades ve regulat, amb caràcter bàsic,  als articles de l’11 al 20 de la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, modificada per la disposició final tercera de la Llei 7/2007, 
de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic; el caràcter bàsic d’aquesta norma ve 
determinat per la seva pròpia disposició final primera. 

 
Aquesta norma estableix que el personal al servei de l’administració pública no podrà 
exercir, activitats privades incloses les de caràcter professional, siguin per compte propi 
o sota la dependència o al servei d’entitats o particulars que es relacionin directament 
amb les que desenvolupi al Departament, Organisme o Entitat on estigui destinat, amb 
excepció de les activitats particulars que, en exercici d’un dret legalment reconegut, 
duguin a terme per a sí les persones interessades. 

 
Amb caràcter supletori, puix que així ho declarà el Tribunal Constitucional en les seves 
sentències 172/1996, de 31 d’octubre i 73/1997, d’11 d’abril, s’aplicaran les  normes 
estatals reglamentàries de desenvolupament, en especial el Reial decret 598/1985, de 
30 d’abril. Abans, però caldrà acudir a les normes autonòmiques de desenvolupament, 
en concret, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei 
de l’Administració de la Generalitat i el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament del personal al servei de les entitats locals (RPEL), en especial pel que es 
refereix als articles 330 i 331 d’aquest darrer. 
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II.- RÈGIM JURÍDIC D’APLICACIÓ 
 

En tot cas, el personal comprès en l’àmbit d’aplicació de la Llei 53/1984, que inclou tot 
el personal, qualsevol que sigui la naturalesa jurídica de la relació de treball (art. 2.2), 
no podrà exercir les activitats següents: 

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

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

 
c) El desenvolupament per si o per persona interposada, de qualsevol càrrec en 

Empreses o Societats concessionàries, contractistes d’obres, serveis o 
subministraments, arrendatàries o administradores de monopolis, o amb 
participació o aval del sector públic, qualsevol que sigui la seva configuració 
jurídica. 

 
d) La participació superior al 10 per 100 en el capital de les Empreses o Societats 

a que es refereix l’apartat anterior. 
 

Les activitats privades que corresponguin a llocs de treball que requereixin la presència 
efectiva de l’interessat durant un horari igual o superior a la meitat de la jornada setmanal 
ordinària de treball a les Administracions Públiques, només es podran autoritzar quan 
l’activitat pública sigui una de les esmentades a la llei com de prestació a temps parcial. 

 
No es podrà reconèixer cap mena de compatibilitat per a activitats privades a les 
persones a les que se’ls hagués autoritzat la compatibilitat per a un segon lloc o activitat 
públics, sempre que la suma de jornades d’ambdós llocs sigui igual o superior a la 
màxima a les Administracions Públiques (art. 13 Llei 53/1984 i art. 10 RD 598/1985). 

 
L’exercici d’activitats professionals, laborals, mercantils o industrials fora de les 
Administracions Públiques requerirà el previ reconeixement de compatibilitat. La 
resolució motivada reconeixent la compatibilitat o declarant la incompatibilitat, que es 
dictarà en el termini de dos mesos, correspon al Ple de la Corporació Local, previ 
informe, si és el cas. 

 
Els reconeixements de compatibilitat no podran modificar la jornada de treball i l’horari 
de l’interessat i quedaran automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el 
sector públic (art. 14 Llei 53/1984). Els que estiguin autoritzats per  al desenvolupament 
d’un segon lloc o activitat públics, hauran d’instar el reconeixement de compatibilitat en 
ambdós llocs. 
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El personal al que es refereix la Llei 53/1984, de 26 de desembre, no podrà invocar o 
fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de l’activitat mercantil, industrial o 
professional. 

 
Segons l’article 16 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, no es podrà autoritzar ni 
reconèixer compatibilitat al personal funcionari, al personal eventual i al personal laboral 
quan les retribucions complementàries a que tinguin dret a percebre incloguin el factor 
d’incompatibilitat. 

 
Als efectes del que es disposa en aquest article 16, la dedicació del professorat 
universitari a temps complert, té la consideració d’especial dedicació. S’exceptuen de 
l’anterior prohibició, les autoritzacions de compatibilitat per exercir de professor 
universitari associat en règim de dedicació no superior a la de temps parcial i amb 
durada determinada, així com les activitats d’investigació i assessorament, llevat per al 
personal docent universitari a temps complert. 

 
Així mateix, per excepció i sens perjudici de les limitacions establertes en els articles 1, 
3, 11, 12 i 13 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,  es podrà reconèixer compatibilitat 
per a l’exercici d’activitats privades al personal que tingui llocs de treball que comportin 
la percepció de complements específics o conceptes equiparables, la quantia dels quals 
no superi el 30% de la seva retribució bàsica exclosos els conceptes relacionats amb 
l’antiguitat (art. 16.4 Llei 53/1984). 

 
Totes les resolucions de compatibilitat per al desenvolupament d’un segon lloc o activitat 
en el sector públic o exercici d’activitats privades s’inscriuran en els registres de personal 
corresponents. Aquest requisit serà indispensable, en el primer cas, per tal que es 
puguin acreditar havers als afectats per aquest lloc o activitat (art. 18 Llei 53/1984). 

 
Queden exceptuades del règim d’incompatibilitats les activitats següents (art. 19 Llei 
53/1984): 

 
a) Les derivades de l’administració del patrimoni personal o familiar, sens 

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

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

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

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

e) L’exercici del càrrec de President, Vocal o membre de Juntes rectores de 
Mutualitats o Patronats de funcionaris, sempre que no sigui retribuït. 
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f) La producció i creació literària, artística, científica i tècnica, així com les 
publicacions derivades d’aquelles, sempre que no s’originin com a 
conseqüència d’una relació d’ocupació o de prestació de serveis. 
 

g) La participació ocasional en col·loquis i programes en qualsevol mitjà de 
comunicació social; i 
 

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

 
L’incompliment del que s’ha expressat anteriorment, serà sancionat conforme al règim 
disciplinari d’aplicació, sens perjudici de l’executivitat de la incompatibilitat en que s’hagi 
incorregut. 

 
L’exercici de qualsevol activitat compatible no servirà d’excusa al deure de residència, a 
l’assistència al lloc de treball que requereixi el lloc o càrrec, ni al retard, negligència o 
oblit en el desenvolupament de les funcions (art. 20.2 Llei 53/1984). 

 
Les faltes seran qualificades i sancionades d’acord amb les normes que conté el règim 
disciplinari aplicable, quedant automàticament  revocada l’autorització o reconeixement 
de compatibilitat si a la resolució corresponent es qualifica de falta greu o molt greu. 

 
Els òrgans que tinguin la competència sobre la direcció, inspecció o prefectura dels 
diversos serveis tindran cura, sota la seva responsabilitat de prevenir o corregir, si és el 
cas, les incompatibilitats en les que pugui incorre el personal. 

 
Així s’estableix que no és possible el reconeixement de compatibilitat amb activitats 
privades, incloses les de caràcter professional en els supòsits següents: 

 
a) Quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser sotmès a autorització, 

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

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

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

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

e) La realització d’activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja 
sigui pel seu compte o sota la dependència o al servei d’entitats o de 
particulars, en els assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els dos 
darrers anys o en les que hagi d’intervenir per raó del lloc públic. 
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f) L’exercici de càrrecs de tot ordre en empreses o en societats concessionàries, 
contractistes d’obres, serveis o subministraments, arrendatàries o 
administradores de monopolis o amb participació o aval de l’entitat local, sigui 
quina sigui la configuració jurídica d’aquelles. 

 
g) La participació superior al 10% del capital de les empreses o societats a què 

es refereix l’apartat anterior. 
 

h) Les activitats de gestoria, mediació, representació i defensa d’interessos de 
particulars davant l’entitat local o els seus organismes. 

 
La mateixa norma estableix que no es pot autoritzar ni reconèixer compatibilitat al 
persona que ocupi llocs de treball que tinguin incorporat de forma expressa com a 
component del complement específic el factor d’incompatibilitat. 
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació 
de l’expedient objecte del present informe.  
 
Aquest és l’informe que lliuro a Canet de Mar, a la data de signatura electrònica. 
 
Vista la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitat del personal al servei de les 
Administracions Públiques, modificada per la disposició final tercera de la Llei 7/2007, 
de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic  i normes reglamentàries de 
desenvolupament, en especial el Reial decret 598/1985, de 30 d’abril. 
 
Vista la Llei 21/1987, de 27 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de 
l’Administració pública de Catalunya. 
 
Vistos els articles 329 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que estableixen 
els límits a l’exercici d’activitats privades, límits, d’altra banda que com s’ha dit, queden 
acotats i subsumits en la sol·licitud de l’interessat, 
 
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.- Atorgar a l’empleada  pública Sra. --., el reconeixement de la compatibilitat de 
les seves funcions com a auxiliar administrativa, amb l’exercici de la professió de 
perruquera canina, de forma privada per compte pròpia, dins dels estrictes límits 
determinats per la normativa referenciada o la que en cada moment es trobi vigent, així 
com dels que es deriven de la pròpia sol·licitud de la persona interessada. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada. 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Recursos Humans i Acció 
Social, explica que en aquest punt es porta a Ple el reconeixement de la compatibilitat 
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d’una empleada pública per a l’exercici d’una activitat privada i fora de la jornada laboral 
de l’Ajuntament. 
 
2.3.2. MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR I APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
23/2020 DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS  
 
Fets: 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 7 de novembre de 2019 va aprovar 
inicialment, conjuntament amb el pressupost municipal, la plantilla del personal al servei 
de la corporació municipal, per a l’any 2020, la qual conté els llocs de treball reservat a 
funcionaris de carrera, al personal laboral, així com el personal eventual. 
 
Vista la Sentència 24/2020, de 5 de febrer del Jutjat Social núm. 2 de Mataró, per qual 
es va estimar la demanda interposa pel Sr. --. i per la Sra. --., dirigida contra l’Ajuntament 
de Canet de Mar, declarant l’existència entre les parts de relació laboral en cada cas 
indefinida no fixa, condemnant a l’Ajuntament de Canet de Mar a atenir-se a aquesta 
declaració. 
 
Atès que la Sentència ha esdevingut ferma és d’obligat compliment per l’Ajuntament de 
Canet de Mar, cal incloure dues places de redactor de ràdio a la plantilla de personal de 
l’Ajuntament.  
 
Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, en data 11 de juny de 2020, 
que consta a l’expedient així com la memòria relativa a la necessitat de tramitar 
l’expedient de modificació de crèdits.  
 
Atès que a la vigent plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Canet de Mar, ja 
existeix una plaça de redactor de ràdio, amb les funcions descrites a la fitxa de lloc de 
treball ALC3. 
 
Atès que actualment les dues persones a les que se’ls ha reconegut una relació laboral 
amb l’Ajuntament de Canet de Mar, són col·laboradors externs de Ràdio Canet, per la 
qual cosa la despesa derivada  de la seva prestació  de servei està pressupostada en 
el capítol II, de manera aquesta modificació de plantilla, suposarà increment de capítol 
I, però de la despesa de l’àrea, però es fa necessari tramitar una modificació de crèdit 
per crèdits extraordinaris, la competència de la qual és del Ple de l’Ajuntament. 
 
Atès que el Comité d’Empresa, en reunió dle dia 17 de juny, ha informat favorablement 
la modificació de la plantilla que es proposa al Ple.  
 
De conformitat amb el que disposa l’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. 23/2020, de modificació de crèdits en la modalitat de crèdits 
extraordinaris. 
 
Vist l’informe favorable de l’Interventor número 84/2020 de 18 de juny de 2020. 
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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.- Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de crèdit, en la modalitat de 
crèdit extraordinari, número 23/2020, amb el següent detall: 
 
El resum de les modificacions proposades és el següent: 
 
Pressupost de despeses 
Altes   
Aplicació Descripció Import 
33 49110 13100 Personal laboral temporal – Radio 14.412,70 € 
33 49110 16002 Seg. Social- Personal lab. Temporal – Radio 5.400,00  € 
Total  19.812,70 € 

 
Pressupost de despeses 
Baixes   
Aplicació Descripció Import 
33 49110 22799 Altres treball externs- Ràdio 19.812,70 € 
Total  19.812,70 € 

 
Segon.- Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal, consistent en la 
creació de dues places de redactor de ràdio, amb les funcions descrites a la fitxa de lloc 
de treball ALC3 
 
Tercer.- Exposar al públic els acords precedents pel termini reglamentari de 15 dies 
hàbils, en el tauler d’edictes de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, durant 
el qual els interessats podran examinar-lo i presentar les reclamacions davant el Ple de 
la corporació. 
 
Quart.- L’expedient es considerarà definitivament aprovat, si durant el termini 
d’exposició al pública, no s’haguessin presentat reclamacions, de conformitat amb el 
que disposa l’article 169.1 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Cinquè.- Aprovar el text refós de la plantilla que s’incorpora com annex número 1 dels 
presents acords.  
 
Sisè.- 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. 
 
Setè.- 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. 
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La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Recursos Humans i Règim 
Intern, explica que en aquest punt l’Ajuntament dona compliment a una sentència ferma 
i d’obligat compliment incloent a la plantilla de l’Ajuntament dues places de redactor de 
ràdio, sense que suposi una despesa i amb l’acord favorable del comitè d’empresa. 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, explica 
que es tracta de la regularització de dues persones que estaven com a falsos autònoms. 
 
La senyora Isart corregeix les paraules de la senyora Bosch, ja que la denominació 
exacta és indefinit no fix. 
 
La senyora Bosch pregunta quantes persones queden encara a la corporació en la 
mateixa situació i si s’està treballant per regularitzar-ho. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, explica que 
encara que sigui per una sentència ferma, que suposa que s’ha produït perquè algú al 
final ha fet la denúncia a l’Ajuntament, no pot deixar d’estar-hi a favor. És un problema 
pendent des de fa temps i que s’havia començat a treballar perquè aquestes persones 
tinguessin les mateixes condicions que la resta de treballadors de l’Ajuntament. 
 
La senyora Isart, comenta que ara mateix no té les dades exactes però creu que no hi 
ha cap altre treballador en aquesta situació, tot i així, li contestarà per escrit. 
 
La senyora alcaldessa explica que tot l’equip de govern està molt satisfet que el jutge 
els hagi obligat a fer-ho perquè era l’única manera possible de tirar-ho endavant. Estan 
molt satisfets que aquests treballadors puguin passar a formar part de la plantilla de 
l’Ajuntament. 
 
2.4. Cultura i Patrimoni 
 
2.4.1. APROVACIÓ MODIFICACIÓ BASES BECA RAIMON BONAL I DE FALGÀS 
2020 
 
Fets: 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar convoca bianualment la “Beca d’investigació local: 
Raimon Bonal i de Falgàs”, tot recollint la iniciativa popular proposada pel Col·lectiu 
Ciutadà Raimon Bonal. La beca s’atorga a un projecte d’investigació sobre qualsevol 
àrea de coneixement (ciències naturals, socials, econòmiques, jurídiques, etc.) que 
tingui relació directa amb Canet de Mar i té una dotació econòmica de 5.000 euros que 
es concedeix a un sol projecte.  
 
S’han realitzat 10 convocatòries, i s’han atorgat 8 beques de recerca a diferents 
projectes. Les darreres bases de la Beca van ser aprovades a la Junta de Govern local 
de 27 de gener de 2016, i per convocar novament la Beca cal aprovar una modificació 
de les bases per adequar-les a la normativa vigent. 
 
Vist l’informe tècnic emès en data 10 de juny de 2020 que es transcriu a continuació: 
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“ Identificació de l’expedient: 2762/2020 2020   
Assumpte: Aprovació modificació bases BECA Raimon Bonal i de Falgàs 

 
INFORME TÈCNIC 

FETS 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar convoca bianualment la “Beca d’investigació local: 
Raimon Bonal i de Falgàs”, tot recollint la iniciativa popular proposada pel Col·lectiu 
Ciutadà Raimon Bonal. La beca s’atorga a un projecte d’investigació sobre qualsevol 
àrea de coneixement (ciències naturals, socials, econòmiques, jurídiques, etc.) que 
tingui relació directa amb Canet de Mar i té una dotació econòmica de 5.000 euros que 
es concedeix a un sol projecte.  
 
S’han realitzat 10 convocatòries, i s’han atorgat 8 beques de recerca als següents 
projectes: 
 

- Marià Serra i Font (1863-1926) i els orígens del catalanisme polític. 
- Catalogació i estudi de l’arxiu musical de Canet . 
- De la guerra de Cuba a la guerra civil, . 
- Canet de Mar, una mirada al futur, . 
- Política i participació ciutadana. El teixit social i la complexitat del Canet de Mar 

actual. 
- Projecte de localització i prospecció arqueològica de Sant Pere de Romeguera 

de Canet de Mar, . 
- Ramon Clausell i els goigs de la Mare de Déu de la Misericòrdia del Santuari 

de Canet de Mar, . 
- Diagnosi per a la reactivació agrària de Canet de Mar. 

 
Per convocar novament la Beca Raimon Bonal i de Falgàs els serveis jurídics i 
econòmics de l’ajuntament sol·liciten a l’àrea de Cultura que modifiqui les bases de la 
Beca per diferenciar els punts que formen part de les bases i els punts que formen part 
de la convocatòria. També cal adaptar les bases a la normativa vigent de premis i 
beques. 
 
Per realitzar aquesta modificació s’han consultat amb el comitè de selecció de la Beca 
Bonal i s’ha acordat el següent text per a les noves bases: 
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BASES BECA BONAL  
 
Objecte i persones beneficiàries de la Beca:  
 

1. S’atorgarà a un projecte d’investigació, en estudis transversals, diacrònics 
(present, passat i/o futur) i prospectius de qualsevol àrea de coneixement, 
l'objecte del qual sigui Canet de Mar. Hi poden concórrer projectes relacionats 
amb el desenvolupament estratègic de Canet present i futur. A títol orientatiu, es 
suggereix que el tema del projecte presentat doni resposta a reptes de Canet, 
com: Innovació tecnològica i gestió del coneixement; El desenvolupament 
econòmic i la seva relació amb indústria, el mar, l'agricultura, la innovació o el 
coneixement; Evolució del fenòmens sociològics a Canet; Demografia i 
immigració: impacte socio-econòmic dels moviments demogràfics; 
Transformació de la configuració territorial: mobilitat laboral, vies de 
comunicació i paisatge; L’impacte de les arts en l’evolució i el futur de Canet; 
Anàlisi de la significació dels esdeveniments culturals i socials; El medi natural: 
evolució i anàlisi dels recursos; Recuperació de la memòria col·lectiva, oral i 
escrita; Dones: realitat i evolució de la desigualtat i la igualtat de gènere; Joves 
ocupació i estratègies de contenció; Lleure, formació i oci, etc. 
 

2. Hi podran concórrer projectes plantejats tant individualment com en grup o equip 
de treball. S’hi faran constar les dades personals (nom, cognom, adreça, adreça 
electrònica, telèfon de contacte) i el currículum del concursant o de cadascun 
dels membres del grup concursant. En el cas dels grups, s’indicarà el nom d’un 
responsable o representant, sense prejudici de l’organització interna del treball 
que el propi equip s’atorgui. No pot concórrer un concursant que hagi estat 
guardonat en edicions anteriors si no han transcorregut com a mínim dues 
convocatòries. En la mateixa edició de la beca només es pot concórrer com a 
autor en un únic projecte quan es plantegi individualment, o com a màxim en dos 
projectes quan el plantejament d’un d’aquest sigui en grup. 

3. Es poden presentar projectes de format, extensió i configuració lliures. Hauran 
d’expressar clarament l’objectiu o objectius de la proposta, la metodologia 
aplicada, un esquema d’investigació i una bibliografia bàsica de referència.  Els 
projectes han de ser inèdits i hauran d’especificar les fonts i els estudis previs en 
els que s’hagin basats 

 
Sol·licitud, procediment de l’atorgament i quantia de la Beca:  
 

4. Una Comissió, designada ad hoc per l’Ajuntament de Canet de Mar i formada 
per l’alcalde/sa, el regidor de cultura i per investigadors o professionals 
especialitzats en les matèries dels projectes que opten a la convocatòria, 
analitzarà i avaluarà tots els projectes, i en seleccionarà aquell que, d’acord amb 
els criteris especificats en aquestes bases sigui mereixedor de la Beca.  

5. Els Criteris de selecció són els següents:  
- Pel que fa a la proposta: Grau d’excel·lència de la memòria presentada, 

tenint-ne en compte  la qualitat, la idoneïtat, el caràcter innovador i 
l’originalitat. (Excepcional, Excel·lent, Molt bona, bona, normal, mediocre, 
dolenta, molt dolenta) 

- Pel que fa a l’equip o currículum del concursant: es valorarà l’expedient 
acadèmic, la realització d’altres projectes de recerca i altres mèrits 
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relacionats en l’àmbit de la recerca proposada.(Baix/Mitjà/Alt) 
- Pel que fa a la projecció pràctica de la proposta per al municipi: l’impacte 

potencial en la transformació d’algun aspecte del municipi i l’aportació en el 
coneixement d’algun aspecte del municipi. (Baix/Mitjà/Alt) 

6. La Beca es podrà declarar deserta si la Comissió considera que cap dels 
projectes concursants no assoleix una qualitat suficient o es consideri que el 
tema no és d’interès general de la població de Canet. 

7. La dotació de la Beca, que s’establirà en cada convocatòria d’acord amb el 
pressupost municipal, no es dividirà mai entre dos treballs de recerca diferents; 
si la Comissió, però, considera que un segon projecte també és mereixedor de 
la Beca, podrà recomanar a l’entitat convocant la conveniència de dotar 
excepcionalment una segona Beca amb el mateix import i en les mateixes 
condicions. L’Ajuntament la concedirà o no segons els seus recursos 
pressupostaris. 

8. La proposta elevada per la Comissió haurà de ser respectada per l’òrgan 
concedent.  

9. L’alcaldia resoldrà l’atorgament de la Beca sens prejudici del règim de 
delegacions que s’estableixi. 

10. La resolució s’haurà d’adoptar en el termini màxim d’1 mes des de la proposta 
de la comissió.  

 
Desenvolupament i control de la Beca 
 

11. Un cop atorgada la Beca, la Comissió nomenarà un tutor, de comú acord amb el 
mateix autor o autors del projecte, per supervisar el treball i informar-ne a 
l’Ajuntament. L’Ajuntament es reserva el dret de suspendre la continuïtat de la 
Beca, d’acord amb la Comissió i amb el tutor, quan apreciï que el becari 
incompleix greument els compromisos contrets. 

12. En el termini d’un any a partir de la concessió de la Beca, el beneficiari haurà de 
lliurar a l’Ajuntament el treball d’investigació acabat, redactat en català. El treball 
es pot presentar en qualsevol suport que s’adapti a les necessitats del projecte. 
Si el producte és un document textual, aquest tindrà, amb una extensió de 75 a 
250 fulls DIN-A4 (escrites a 35 línies de 70 espais aproximadament).Es 
presentaran dues còpies impreses i relligades, i també en suport informàtic 
compatible per a PC, i en condicions per a la seva edició immediata. En cas que 
el resultat de la investigació es presenti en un format no textual i en suport 
informàtic, aquest ha de ser llegible pels programaris estàndards de PC utilitzats 
per l’Ajuntament. Les dues còpies del treball quedaran en propietat de 
l’Ajuntament de Canet de Mar i seran dipositats a l’Arxiu Municipal i a la Biblioteca 
P. Gual i Pujadas, a disposició del públic per a la seva consulta. A petició de 
l’investigador, l’entitat convocant podrà prorrogar el termini de lliurament del 
treball fins a un màxim d’un any 

13. L’autor o autors de l’estudi que hagi obtingut la Beca cediran a l’Ajuntament de 
Canet de Mar el drets d’edició i renunciaran als drets d’explotació corresponents 
a la totalitat d’exemplars de la primera edició i en l’àmbit territorial de l’Estat 
Espanyol. També es comprometen a adequar els originals del treball – si 
convingués - i a supervisar-ne la publicació sense gratificacions 
complementàries. Prèvia autorització de l’Ajuntament i en el cas que el treball no 
s’hagi publicat, l’autor o autors poden editar-lo lliurament i en aquesta edició 
s’haurà de fer constar que el treball va rebre la IXa Beca Raimon Bonal. 
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14. La presentació de projectes d’investigació a la present convocatòria pressuposa 
l’acceptació íntegra de totes les seves bases. 

 
FONAMENTS DE DRET: 
 
El marc legal pel qual es regeix la Beca atorgat per l’Ajuntament de Canet de Mar està 
constituït per: 
 
a) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
b) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
c) La legislació bàsica de l’Estat reguladora de l’administració local: 
- Els articles 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local. 
- Els articles 40, i 189.2 i 214.2 de la Llei reguladora de les hisendes locals, text refós 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
d) La legislació de la comunitat autònoma: 
- Els articles 239, 240 i 241 del text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
- Els articles 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
e) La normativa europea: 
- Tractat constitutiu de la Unió Europea. 
- Els articles 87 a 89 del Reial decret 1755/1987, de 23 de desembre, pel qual es regula 
el procediment de comunicació a la Comissió de les Comunitats Europees dels projectes 
de les administracions o ens públics que es proposin establir, concedir o modificar ajuts 
interns. 
- I les disposicions concordants. 
 
f) La normativa municipal: 
- L’Ordenança general de subvencions aprovada al Ple municipal del 25 de gener de 
2018.  
- Les Bases d’execució del pressupost. 
- El Reglament orgànic municipal i la normativa sobre delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de govern de l’Ajuntament vigent en el moment de la concessió. 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Proposar la modificació de les bases de la BECA Raimon Bonal i de 
Falgàs, el redactat final de les quals es proposa que sigui el següent: 
 
Objecte i persones beneficiàries de la Beca:  
 

1. S’atorgarà a un projecte d’investigació, en estudis transversals, diacrònics 
(present, passat i/o futur) i prospectius de qualsevol àrea de coneixement, 
l'objecte del qual sigui Canet de Mar. Hi poden concórrer projectes relacionats 
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amb el desenvolupament estratègic de Canet present i futur. A títol orientatiu, es 
suggereix que el tema del projecte presentat doni resposta a reptes de Canet, 
com: Innovació tecnològica i gestió del coneixement; El desenvolupament 
econòmic i la seva relació amb indústria, el mar, l'agricultura, la innovació o el 
coneixement; Evolució del fenòmens sociològics a Canet; Demografia i 
immigració: impacte socio-econòmic dels moviments demogràfics; 
Transformació de la configuració territorial: mobilitat laboral, vies de 
comunicació i paisatge; L’impacte de les arts en l’evolució i el futur de Canet; 
Anàlisi de la significació dels esdeveniments culturals i socials; El medi natural: 
evolució i anàlisi dels recursos; Recuperació de la memòria col·lectiva, oral i 
escrita; Dones: realitat i evolució de la desigualtat i la igualtat de gènere; Joves 
ocupació i estratègies de contenció; Lleure, formació i oci, etc. 
 

2. Hi podran concórrer projectes plantejats tant individualment com en grup o equip 
de treball. S’hi faran constar les dades personals (nom, cognom, adreça, adreça 
electrònica, telèfon de contacte) i el currículum del concursant o de cadascun 
dels membres del grup concursant. En el cas dels grups, s’indicarà el nom d’un 
responsable o representant, sense prejudici de l’organització interna del treball 
que el propi equip s’atorgui. No pot concórrer un concursant que hagi estat 
guardonat en edicions anteriors si no han transcorregut com a mínim dues 
convocatòries. En la mateixa edició de la beca només es pot concórrer com a 
autor en un únic projecte quan es plantegi individualment, o com a màxim en dos 
projectes quan el plantejament d’un d’aquest sigui en grup. 

3. Es poden presentar projectes de format, extensió i configuració lliures. Hauran 
d’expressar clarament l’objectiu o objectius de la proposta, la metodologia 
aplicada, un esquema d’investigació i una bibliografia bàsica de referència.  Els 
projectes han de ser inèdits i hauran d’especificar les fonts i els estudis previs en 
els que s’hagin basats 

 
Sol·licitud, procediment de l’atorgament i quantia de la Beca:  
 

4. Una Comissió, designada ad hoc per l’Ajuntament de Canet de Mar i formada 
per l’alcalde/sa, el regidor de cultura i per investigadors o professionals 
especialitzats en les matèries dels projectes que opten a la convocatòria, 
analitzarà i avaluarà tots els projectes, i en seleccionarà aquell que, d’acord amb 
els criteris especificats en aquestes bases sigui mereixedor de la Beca.  

5. Els Criteris de selecció són els següents:  
- Pel que fa a la proposta: Grau d’excel·lència de la memòria presentada, 

tenint-ne en compte  la qualitat, la idoneïtat, el caràcter innovador i 
l’originalitat. (Excepcional, Excel·lent, Molt bona, bona, normal, mediocre, 
dolenta, molt dolenta) 

- Pel que fa a l’equip o currículum del concursant: es valorarà l’expedient 
acadèmic, la realització d’altres projectes de recerca i altres mèrits 
relacionats en l’àmbit de la recerca proposada.(Baix/Mitjà/Alt) 

- Pel que fa a la projecció pràctica de la proposta per al municipi: l’impacte 
potencial en la transformació d’algun aspecte del municipi i l’aportació en el 
coneixement d’algun aspecte del municipi. (Baix/Mitjà/Alt) 

6. La Beca es podrà declarar deserta si la Comissió considera que cap dels 
projectes concursants no assoleix una qualitat suficient o es consideri que el 
tema no és d’interès general de la població de Canet. 
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7. La dotació de la Beca, que s’establirà en cada convocatòria d’acord amb el 
pressupost municipal, no es dividirà mai entre dos treballs de recerca diferents; 
si la Comissió, però, considera que un segon projecte també és mereixedor de 
la Beca, podrà recomanar a l’entitat convocant la conveniència de dotar 
excepcionalment una segona Beca amb el mateix import i en les mateixes 
condicions. L’Ajuntament la concedirà o no segons els seus recursos 
pressupostaris. 

8. La proposta elevada per la Comissió haurà de ser respectada per l’òrgan 
concedent.  

9. L’alcaldia resoldrà l’atorgament de la Beca sens prejudici del règim de 
delegacions que s’estableixi. 

10. La resolució s’haurà d’adoptar en el termini màxim d’1 mes des de la proposta 
de la comissió.  

 
Desenvolupament i control de la Beca 
 

11. Un cop atorgada la Beca, la Comissió nomenarà un tutor, de comú acord amb el 
mateix autor o autors del projecte, per supervisar el treball i informar-ne a 
l’Ajuntament. L’Ajuntament es reserva el dret de suspendre la continuïtat de la 
Beca, d’acord amb la Comissió i amb el tutor, quan apreciï que el becari 
incompleix greument els compromisos contrets. 

12. En el termini d’un any a partir de la concessió de la Beca, el beneficiari haurà de 
lliurar a l’Ajuntament el treball d’investigació acabat, redactat en català. El treball 
es pot presentar en qualsevol suport que s’adapti a les necessitats del projecte. 
Si el producte és un document textual, aquest tindrà, amb una extensió de 75 a 
250 fulls DIN-A4 (escrites a 35 línies de 70 espais aproximadament).Es 
presentaran dues còpies impreses i relligades, i també en suport informàtic 
compatible per a PC, i en condicions per a la seva edició immediata. En cas que 
el resultat de la investigació es presenti en un format no textual i en suport 
informàtic, aquest ha de ser llegible pels programaris estàndards de PC utilitzats 
per l’Ajuntament. Les dues còpies del treball quedaran en propietat de 
l’Ajuntament de Canet de Mar i seran dipositats a l’Arxiu Municipal i a la Biblioteca 
P. Gual i Pujadas, a disposició del públic per a la seva consulta. A petició de 
l’investigador, l’entitat convocant podrà prorrogar el termini de lliurament del 
treball fins a un màxim d’un any 

13. L’autor o autors de l’estudi que hagi obtingut la Beca cediran a l’Ajuntament de 
Canet de Mar el drets d’edició i renunciaran als drets d’explotació corresponents 
a la totalitat d’exemplars de la primera edició i en l’àmbit territorial de l’Estat 
Espanyol. També es comprometen a adequar els originals del treball – si 
convingués - i a supervisar-ne la publicació sense gratificacions 
complementàries. Prèvia autorització de l’Ajuntament i en el cas que el treball no 
s’hagi publicat, l’autor o autors poden editar-lo lliurament i en aquesta edició 
s’haurà de fer constar que el treball va rebre la IXa Beca Raimon Bonal. 

14. La presentació de projectes d’investigació a la present convocatòria pressuposa 
l’acceptació íntegra de totes les seves bases. 

 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació 
de l’expedient objecte del present informe. “ 
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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.- Aprovar les bases de la Beca Bonal i de Falgàs que s’han transcrit en l’informe 
tècnic d’aquesta proposta. 
 
Segon.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al tauler 
d’anuncis, la web municipal i la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) 
aquesta resolució. 
 
Tercer.- Notificar el present acord als interessats. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a Intervenció i Tresoreria. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura, Acció Social, Règim Intern 
i Promoció, explica que en aquest punt també farà l’exposició del punt següent, ja que 
en definitiva es modifiquen les bases tant de la beca com del premi Raimon Bonal i de 
Falgàs. 
 
De fet, el que es fa és una adequació, adapten les bases de les convocatòries a les lleis 
vigents que requereixen aquest tipus de procediment. Consisteix bàsicament, a separar 
el que són les bases de la convocatòria, de la convocatòria pròpiament dita. Això és el 
que ja es va fer l’any passat amb el premi. 
 
Aquesta és la qüestió formal i la qüestió de fons és que aprofiten també per modificar 
les bases, pel que fa a la beca, introduint uns criteris de selecció dels projectes que es 
presenten. 
 
En el cas del premi, es modifica la manera d’incentivar la participació, arran d’una idea 
que va sorgir en un ple anterior. El jurat habitual del premi Bonal va rebre, de part del 
senyor Xirau, el suggeriment que van fer els regidors de l’oposició i van creure oportú 
proveir aquest premi d’un accèssit, sense parlar de quantitats, ja que aquest és el pas 
següent, preparar la convocatòria en si que delimita el termini i la dotació econòmica. 
 
El jurat davant d’aquesta proposta va primar el tema de l’excel·lència i va entendre que 
proposar un primer, un segon i un tercer premi podia semblar que es donaven premis 
de consolació i li va donar una mica la volta a la proposta. Van acordar que si els treballs 
que es presenten són tan bons, com va passar en l’última convocatòria, es podrà donar 
un accèssit. El que caldrà definir, i en aquest aspecte estan oberts a qualsevol proposta, 
és de quan es dota aquest accèssit. Si es marca aquesta diferència entre el treball 
guanyador i l’accèssit de manera econòmica o, si pel contrari, com que tots dos són 
excel·lents, s’igualen les quantitats. En aquest punt estan oberts a rebre les propostes 
que estiguin disposats a fer. 
 
Explica que la beca es convocarà abans d’acabar aquest any i el premi es convocarà 
l’any que ve, perquè aquest any ja s’ha convocat. 
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El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
explica que el seu grup havia proposat que hi hagués un segon i un tercer premi, 
precisament per augmentar la participació dels concursants. Els sembla correcta la 
solució de l’accèssit, però creuen que hi ha d’haver una diferència econòmica perquè 
quedi com a mínim reflectit quin és el treball que guanya. De tota manera, l’esperit és el 
mateix, fomentar la participació i l’excel·lència en els treballs. Tenen el seu suport i els 
dona l’enhorabona per aquesta decisió. 
 
2.4.2. APROVACIÓ MODIFICACIÓ BASES PREMI RAIMON BONAL I DE FALGÀS 
2020 
 
Fets: 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar vol fomentar entre els joves la recerca i l’estudi per 
ampliar el coneixement sobre el municipi. Aquest objectiu es concreta des de l’any 2001 
amb l’establiment del Premi d’Investigació Raimon Bonal i de Falgàs aprovat a la junta 
de govern local de 13 de juny de 2001. 
 
S’han realitzat 16 convocatòries amb una mitjana de participació de 2 a 3 treballs per 
convocatòria. El Ple municipal de data 1 d’agost de 2019 va modificar les bases per 
adequar-les a la normativa vigent. En la presentació al Ple municipal d’aquestes noves 
bases diferents grups van aportar la idea que es pogués atorgar un accèssit quan la 
qualitat dels treballs fos suficient. En aquest sentit es va demanar a l’àrea de Cultura 
que consultés al comitè de selecció la idea, i fruit d’aquesta proposta es presenta 
novament al Ple municipal la modificació de les bases. 
 
Vist l’informe tècnic emès en data 10 de juny de 2020 que es transcriu a continuació: 
 
Identificació de l’expedient: 2762/2020 2018   
Assumpte: Modificació bases Premi Raimon Bonal 
 

INFORME TÈCNIC 
FETS: 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de caràcter extraordinari de data 1 d'agost de 2019, va 
acordar la modificació de les bases del Premi Raimon Bonal i de Falgàs.  
 
En la celebració d’aquest Ple alguns grups municipals van proposar augmentar el 
nombre de premis.  
 
Des de l’àrea de Cultura s’ha valorat la proposta i d’acord amb el Comitè de selecció del 
Premi Raimon Bonal i de Falgàs es proposa modificar la base següent:   
 
En el punt 2 diu:  

2. S’atorgarà a un treball de recerca de qualsevol àmbit que tingui alguna relació o 
aplicació a Canet de Mar.  

Es proposa que digui: 
2. El Premi s’atorgarà a un treball de recerca de qualsevol àmbit que tingui alguna 
relació o aplicació a Canet de Mar, i es podrà atorgar un accèssit en cas que el 
comitè de selecció cregui que la qualitat dels treballs presentats ho demana.  
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FONAMENTS DE DRET: 
 
El marc legal pel qual es regeix el Premi atorgat per l’Ajuntament de Canet de Mar està 
constituït per: 
a) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
b) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
c) La legislació bàsica de l’Estat reguladora de l’administració local: 
- Els articles 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local. 
- Els articles 40, i 189.2 i 214.2 de la Llei reguladora de les hisendes locals, text refós 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
d) La legislació de la comunitat autònoma: 
- Els articles 239, 240 i 241 del text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
- Els articles 118 a 129 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
e) La normativa municipal: 
- L’Ordenança general de subvencions aprovada al Ple municipal del 25 de gener de 
2018.  
- Les Bases d’execució del pressupost. 
- El Reglament orgànic municipal i la normativa sobre delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de govern de l’Ajuntament vigent en el moment de la concessió. 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- Proposar la modificació parcial de les bases del Premi Raimon Bonal i de 
Falgàs aprovades al Ple municipal en la sessió de l’1 d’agost de 2019, el redactat final 
de les quals es proposa que sigui el següent: 
 
Objecte i persones beneficiàries del Premi:  
 
1. Hi podran concórrer tots aquells treballs de recerca fets per joves de 16 a 19 anys. 

Els treballs podran ser plantejats tant a nivell individual com en grup. S’hi faran 
constar la seva identitat, el grau d’ensenyament, a més d’indicar-hi el professorat 
tutor i el centre al qual pertany.  
 

2. El Premi s’atorgarà a un treball de recerca de qualsevol àmbit que tingui alguna 
relació o aplicació a Canet de Mar, i es podrà atorgar un accèssit en cas que el 
comitè de selecció cregui que la qualitat dels treballs presentats ho demana.  

 
3. S’entendrà que els materials que optin al Premi tindran caràcter inèdit, i que serà 

fruit de la investigació dels escolars. En cap cas, el professorat tutor responsable 
podrà incloure-hi materials seus elaborats en recerques personals prèvies (tesines, 
investigacions diverses, etc). S’entén que el Premi ve a reconèixer l’estímul i la 
capacitat de recerca personal dels escolars, en consonància amb la seva edat i les 
seves capacitats d’anàlisi. 
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4. Els treballs hauran d’estar redactats en català en qualsevol format i suport (textual, 
audiovisual, digital, etc.).  

 
5. La persona o persones premiades de l’estudi que obtinguin el Premi cediran a l’Arxiu 

Municipal i a la Biblioteca P. Gual i Pujadas una còpia del treball. 
 
Sol·licitud, procediment de l’atorgament i quantia del Premi:  
 
6. Les sol·licitud hauran de presentar-se al registre de l’Ajuntament de Canet de Mar, 

d’acord amb els terminis establerts en la convocatòria anual.  
 
7. Una Comissió, designada ad hoc per l’Ajuntament de Canet de Mar i formada pel / 

per la regidor/a de Cultura i persones especialitzades en les matèries dels projectes 
que opten a la convocatòria, analitzarà i avaluarà tots els treballs presentats i 
seleccionarà aquell que sigui mereixedor del Premi.  

 
8. Els criteris utilitzats per a la valoració dels treballs són: 
 
- Nivell d’adequació a l’objecte del Premi (Baix/Mitjà/Alt) 
- Presentació i ortografia. (Baix/Mitjà/Alt) 
- Contingut, bibliografia i webgrafia. (Baix/Mitjà/Alt) 
- Exposició i defensa de l’objecte de la recerca. (Baix/Mitjà/Alt) 
 
9. El Premi es podrà declarar desert si la Comissió considera que cap dels projectes 

concursants no assoleix una qualitat suficient. 
 
10. La proposta elevada per la Comissió haurà de ser respectada per l’òrgan concedent.  
 
11. La quantia del Premi s’establirà en la convocatòria anual i d’acord amb el pressupost 

municipal. 
 
12. L’alcaldia resoldrà l’atorgament del Premi sens prejudici del règim de delegacions 

que s’estableixi. 
 

13. La resolució s’haurà d’adoptar en el termini màxim d’1 mes des de la proposta de la 
comissió.  

 
SEGONA.- Caldrà preveure en el pressupost municipal els recursos necessaris que 
s’aprovaran en el moment de la convocatòria, i es disposaran en cas que sigui necessari 
d’acord amb el veredicte de la comissió.  
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació 
de l’expedient objecte del present informe. 
 
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: 
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Primer.- Modificar parcialment les bases del Premi Raimon Bonal i de Falgàs 
aprovades al Ple municipal en la sessió de l’1 d’agost de 2019, el redactat final de les 
quals és el següent: 
 
Objecte i persones beneficiàries del Premi:  
 
1. Hi podran concórrer tots aquells treballs de recerca fets per joves de 16 a 19 anys. 

Els treballs podran ser plantejats tant a nivell individual com en grup. S’hi faran 
constar la seva identitat, el grau d’ensenyament, a més d’indicar-hi el professorat 
tutor i el centre al qual pertany.  
 

2. El Premi s’atorgarà a un treball de recerca de qualsevol àmbit que tingui alguna 
relació o aplicació a Canet de Mar, i es podrà atorgar un accèssit en cas que el 
comitè de selecció cregui que la qualitat dels treballs presentats ho demana.  

 
3. S’entendrà que els materials que optin al Premi tindran caràcter inèdit, i que serà 

fruit de la investigació dels escolars. En cap cas, el professorat tutor responsable 
podrà incloure-hi materials seus elaborats en recerques personals prèvies (tesines, 
investigacions diverses, etc). S’entén que el Premi ve a reconèixer l’estímul i la 
capacitat de recerca personal dels escolars, en consonància amb la seva edat i les 
seves capacitats d’anàlisi. 

 
4. Els treballs hauran d’estar redactats en català en qualsevol format i suport (textual, 

audiovisual, digital, etc.).  
 
5. La persona o persones premiades de l’estudi que obtinguin el Premi cediran a l’Arxiu 

Municipal i a la Biblioteca P. Gual i Pujadas una còpia del treball. 
 
Sol·licitud, procediment de l’atorgament i quantia del Premi:  
 
6. Les sol·licitud hauran de presentar-se al registre de l’Ajuntament de Canet de Mar, 

d’acord amb els terminis establerts en la convocatòria anual.  
 
7. Una Comissió, designada ad hoc per l’Ajuntament de Canet de Mar i formada pel / 

per la regidor/a de Cultura i persones especialitzades en les matèries dels projectes 
que opten a la convocatòria, analitzarà i avaluarà tots els treballs presentats i 
seleccionarà aquell que sigui mereixedor del Premi.  

 
8. Els criteris utilitzats per a la valoració dels treballs són: 
 
- Nivell d’adequació a l’objecte del Premi (Baix/Mitjà/Alt) 
- Presentació i ortografia. (Baix/Mitjà/Alt) 
- Contingut, bibliografia i webgrafia. (Baix/Mitjà/Alt) 
- Exposició i defensa de l’objecte de la recerca. (Baix/Mitjà/Alt) 
 
9. El Premi es podrà declarar desert si la Comissió considera que cap dels projectes 

concursants no assoleix una qualitat suficient. 
 
10. La proposta elevada per la Comissió haurà de ser respectada per l’òrgan concedent.  
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11. La quantia del Premi s’establirà en la convocatòria anual i d’acord amb el pressupost 

municipal. 
 
12. L’alcaldia resoldrà l’atorgament del Premi sens prejudici del règim de delegacions 

que s’estableixi. 
 

13. La resolució s’haurà d’adoptar en el termini màxim d’1 mes des de la proposta de la 
comissió.  

 
Segon.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al tauler 
d’anuncis, la web municipal i la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) 
aquesta resolució. 
 
Tercer.- Notificar el present acord als interessats.  
 
Quart.- Comunicar el present acord al departament de Tresoreria i Intervenció.  
 
2.5. Educació, Igualtat i Participació 
 
3.1.1.  MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC 
D'ESCOLA BRESSOL PER AL CURS 2020-2021 I SS. 

 
Fets: 
 
Vistos els preus públics pels serveis de l’escola bressol municipals aprovats pel Ple, 
prèvia avocació puntual de la competència delegada en la Junta de Govern Local, i en 
vigor des de 1 de setembre de 2019, entre els quals hi ha el servei d’escolaritat. 
 
Atès que en data 4 de juny de 2020, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, per 
delegació del Ple i previ dictamen de la Comissió informativa, va aprovar el preu públic 
pels serveis d’escolaritat a mitja jornada. 
 
Atès que aquest acord fou publicat al Butlletí Oficial de la Província en data 8 de juny de 
2020. 
 
Vist que és convenient traslladar aquesta modificació al llistat de preus de l’ordenança 
reguladora del preu públic. 
 
Atès que també resulta necessari revisar les normes de gestió del preu públic, 
 
Vist l’informe proposta de la tècnica d’Educació, que consta a l’expedient 

 

Fonaments de drets 

De conformitat amb el que estableix l’article 41 del Text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que 
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autoritza a les entitats locals a establir preus públics per la prestació de serveis o la 
realització d’activitats de la seva competència per als quals no concorri cap de les 
circumstàncies previstes en l’article 20.1.B TRLHL, que són les que defineixen l’àmbit 
objectiu de les taxes per prestació de serveis o realització d’activitats administratives,  

Vist que l’ensenyament infantil del cicle de 0 a 3 anys no té caràcter servei o activitat de 
sol·licitud o recepció no voluntària per part dels beneficiaris del mateix, als efectes d’allò 
previst en l’article 20.1.B.a) del TRLHL, 

Vist el certificat emès per secretaria, de data 19 de juliol de 2019, segons el qual en el 
cens d’activitats del municipi de Canet de Mar hi consta registrada almenys una activitat 
d’ensenyament infantil de 0 a 3 anys de titularitat privada, de manera que no concorre 
la circumstància prevista a l’article 20.1.B.b) del TRLHL, 

Vist que, fent ús de la previsió continguda en l’article 47.1 TRLHL, el Ple de la corporació, 
en sessió extraordinària de 4 de juliol de 2019, va delegar en la Junta de Govern Local 
l’adopció dels acords d’aprovació dels preus públics, 

Vist que el TRLHL no regula el procediment d’aprovació, modificació i supressió dels 
preus públics, i sense perjudici que el Tribunal Suprem, en sentència de 14 d’abril de 
2000, va assenyalar que, en el cas dels preus públics, en no tenir naturalesa de tributs, 
s’estableixen o modifiquen per un acord del Ple o, per delegació, de la Comissió de 
Govern (actual Junta de Govern Local) sense necessitat de seguir el procediment previst 
als articles 15 a 19 per les ordenances fiscals, ni tant sols d’utilitzar la forma 
d’ordenances segons procediment de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, 

Atès que les especificitats del servei municipal d’escola bressol fan aconsellable que 
l’acord d’establiment dels preus públics que s’hagin d’exigir als usuaris vagi acompanyat 
d’una regulació pròpia i diferenciada de la continguda en l’ordenança general reguladora 
dels preus públics, 

Atès que, de conformitat amb l’article 22.2.d). de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local, el Ple és l’òrgan competent per aprovar ordenances, 
quedant exclosa la delegació de l’exercici d’aquesta competència en l’Alcaldia o la Junta 
de Govern Local, d’acord amb l’apartat 4t del mateix article. 

Vist que es tracta d’una modificació normativa que tan sols regula aspectes parcials de 
la matèria, s’entèn que es pot ometre el tràmit de consulta prèvia regulat a l’apartat 
primer de l’article 133.1 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú, les modificacions d’ordenances ja aprovades. 

Vist que les modificacions de l’ordenança proposades no afecten als imports dels spreus 
públics i, per tant, no resulta preceptiu incorporar una nova memòria econòmica 
justificativa del cost del servei municipal d’escola bressol desenvolupat al centre “El 
Palauet”, segons d’allò previst a l’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i 
preus públics,  
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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, l’article 178 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i els articles 60 i ss del Reglament 
d’obres, serveis i activitats, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, 

Vista la fiscalització favorable de l’interventor, 

S’acorda per quinze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i 
Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid Cámara, 
Raquel Serra Lerga, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Pep Tenas 
Soler, Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata, Miguel Borrego González, Josep 
Antoni Massagué Muntada, Jordi Castellà Andrés i Gemma Bosch Alsina. 
 
Atès que la regidora Sra. Anna Casas Donadeu consta en aquest moment com absent 
a la sala de plens telemàtica, de conformitat amb l'article 46.2.d de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, el seu vot es computa com abstenció. 
 
Primer.- AVOCAR la competència delegada en la Junta de Govern Local, per acord de 
4 de juliol de 2019, als efectes únics i exclusius de la tramitació del present expedient. 
 
Segon.- ESTABLIR que els preus públics pels serveis d’escolaritat a mitja jornada, 
aprovats per la Junta de Govern Local en sessió de data de 4 de juny de 2020 i publicats 
al Butlletí Oficial de la Província de data 8 de juny de 2020, únicament seran d’aplicació 
en el supòsit que les instruccions dictades per les autoritats educatives quant a la 
prestació del servei no permetin la seva realització en horari de matí i tarda. En el cas 
que no operin restriccions a l’horari d’obertura, s’aplicarà sempre i en tot cas la quota 
d’escolaritat a jornada complerta. 
 
Tercer.- APROVAR INICIALMENT la modificació de l’ordenança reguladora dels preus 
públics per serveis de l’escola bressol municipal, segons annex a la proposta d’acord. 
 
Quart.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord 
provisional, així com el text complet de les modificacions de l’Ordenança reguladora 
dels preus públics del servei d’escola bressol municipal 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. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se 
presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Els acords definitius de modificació d’aquesta ordenança, així com el seu text íntegre, 
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, havent-se també d’anunciar al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya la referència al Butlletí oficial de la província en què s’hagi publicat el text 
íntegre.   
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Cinquè.- COMUNICAR aquest acord a l’Administració de l’Estat i a la de la comunitat 
autònoma. 
 
ANNEX.- MODIFICACIONS DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC 
PEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL 
 
Primer.- Es modifica l’article 4t Quota, que queda redactat de la següent manera: 
 
“1.- L’establiment o modificació dels preus públics correspondrà al Ple de la corporació, 
sense perjudici de les seves facultats de delegació en la Junta de Govern Local, de 
conformitat amb l’article 23.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local. 
 
2.- Els imports aprovats s’inclouran en l’Annex de la present ordenança reguladora. 
 
Als efectes de l’aplicació dels previstos en l’Annex únicament es consideraran usuaris 
fixos dels serveis de menjador i acollida els qui reuneixin simultàniament: 
 

a) Haver sol·licitat expressament l’alta com a tals abans del dia 1 del mes. 
b) Haver fet ús del servei de menjador i/o acollida almenys la meitat més un dels 

dies lectius del mes. 
 
3.- Gaudiran d’una reducció del 50% sobre la quota del preu públic pels serveis 
d’escolaritat els alumnes que, havent-se d’incorporar al segon cicle d’Educació infantil, 
siguin retinguts a l’escola bressol, per indicació de l’Equip d’Assessorament 
Psicopedagògic (EAP) del Departament d’Ensenyament, i estiguin en situació socio-
econòmica desafavorida. Per gaudir de la reducció caldrà presentar, a més de la 
sol·licitud, dictamen o informe de l’EAP i informe dels serveis socials en relació a la 
situació socioeconòmica.” 

 
Segon.- Es modifica l’article 5è, Naixement de l’obligació, que queda redactat de la 
següent manera: 
 
“1.-L'obligació de pagar el preu públic neix quan s'inicia la prestació del servei o la 
realització de l'activitat que justifica la seva exigència, encara que no hagi estat 
autoritzat. 
 
2.- El període impositiu de les quotes d’escolaritat és mensual. 
 
En el supòsit d’altes i baixes d’usuaris dels serveis que no coincideixin amb l’inici i final 
del curs, s’aplicarà el prorrateig de la quota d’escolaritat per quinzenes, de manera que: 

a) En el supòsit que l’alta es produeixi entre els dies 1 i 15 del mes, es liquidarà 
l’import total de la quota mensual, i si es produeix entre els dies 16 i darrer del 
mes, es liquidarà el 50% de l’import de la quota mensual.  

b) En el supòsit que l’alta es produeixi entre els dies 1 i 15 del mes, es liquidarà el 
50% de l’import de la quota mensual, i si es produeix entre els dies 16 i darrer 
del mes, es liquidarà l’import total de la quota mensual.  
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El període impositiu de les quotes de piscina és trimestral. No es contempla el prorrateig 
d’aquestes quotes.  
 
3.- Les quotes d’escolaritat es meritaran el primer dia del mes. 
 
Les quotes de piscina es meritaran el primer dia del trimestre. 
 
Les quotes pels serveis complementaris de menjador i acollida, quan s’exigeixin 
mitjançant preus unitaris, es meritaran amb la prestació de cada àpat o servei d’acollida. 
 
4.-Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, el servei o l'activitat 
no es presti o desenvolupi, procedirà la devolució de l’import corresponent. 
 
Sense perjudici del que estableixen els apartats anteriors, si es produís la suspensió o 
tancament del servei per part de l’administració abans d’haver-se abonat l’import del 
preu, es procedirà a la baixa proporcional de la quota, determinada per dies lectius.” 
 
Tercer.- Es modifica l’article 6è, Normes de gestió, que queda redactat de la següent 
manera: 
 
“1.- L'Ajuntament pot exigir el dipòsit previ de l'import total o parcial del preu públic.  
 

a) En el moment de formalitzar la matrícula del curs, el dipòsit de l’import de la 
primera quota mensual (setembre) del servei d’escolaritat. 
 

b) En el moment de liquidar les quotes d’escolaritat dels mesos de desembre i  març 
respectivament, el 50% de la quota d’escolaritat de juliol. 

 
No es procedirà a la devolució del dipòsit de matricula si la renúncia o desistiment de la 
matrículat es produeix amb posterioritat a 1 de setembre o el dia hàbil immediatament 
posterior. 
 
La devolució del dipòsit de juliol únicament procedirà en les baixes del servei 
comunicades fins a 31 de maig o el dia hàbil immediatament posterior. 
 
2.- Es gestionaran mitjançant autoliquidació 
 

a) La quota d’escolaritat corresponent al mes de setembre, satisfeta en forma de 
dipòsit en el moment d’efectuar la matrícula.  
 

b) En els casos en què l’alta d’un/a alumne/a es produeix un cop ja iniciat el curs, 
la quota d’escolaritat corresponent al mes de l’alta.. 

 
A aquest efecte, l’administració expedirà l’abonaré corresponent per tal que l’obligat faci 
l’ingrés en el termini màxim de 10 dies hàbils. 
 
Les quotes d’escolaritat i serveis complementaris de menjador i acollida posteriors a 
l’alta en el servei es gestionaran mitjançant padró mensual que s’aprovarà a mes vençut 
i es notificarà col·lectivament d’acord amb allò previst a l’ordenança general. 
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Les quotes per servei de piscina s’inclouran en els padrons mensuals de setembre, 
gener i abril. 
 
3.- Les quotes incloses en el padró seran posades al cobrament en període voluntari 
durant un minim de dos mesos, en les dates que estableixi el calendari fiscal aprovat 
per a l’exercici, en el qual també s’indicarà la data de càrrec dels rebuts domiciliats. 
 
4.- L’import de les diferents quotes es podrà unificar en un únic rebut desglossant els 
conceptes que l’integren. 
 
Les autoritzacions de dèbit en compte s’hauran de lliurar a la Tresoreria municipal, 
segons model normalitzat i es consideraran vàlides mentre no es comuniqui la seva 
revocació per part de l’obligat.  
 
En el cas de devolució del rebut per compte cancel·lat o bloquejat, o en el cas de 
devolució de dos rebuts consecutius per altres causes, l’administració donarà de baixa 
la domiciliació i ho comunicarà a l’obligat. 
 
5.- Les quotes acreditades i no satisfetes en període voluntari s’exigiran per la via de 
constrenyiment, de conformitat amb la normativa vigent. 
 
6.- Es podran subscriure convenis amb empreses que prestin serveis de xec guarderia, 
vals, tiquets o instruments similar per tal de facilitar el pagament de les quotes 
establertes en aquesta Ordenança.  
  
En tot cas, els convenis subscrits i la seva gestió hauran de respectar l’establert a la 
normativa general tributària i restant que sigui d’aplicació.  
 
L’obligació de pagament únicament s’entendrà satisfeta en el moment que l’empresa 
que presti el servei de xec guarderia hagi efectuat l’ingrés a l’Ajuntament.” 
 
 Quart.- Incorporar el següent: 
 
ANNEX. QUOTES DEL PREU PÚBLIC 

 
 Import 

1.-Servei d’escolaritat   

1.A. Modalitat  jornada completa (matí i tarda)  

Quota ordinària. Per alumne i mes 165,00 € 

Quota 2 o més germans al centre. Per alumne i mes. 123,75 € 

Quota membre de família nombrosa o monoparental. Per alumne i mes 148,50 € 

1.B.- Modalitat mitja jornada (només matins) (1)  

Quota ordinària. Per alumne i mes 94,00 € 

Quota 2 o més germans al centre. Per alumne i mes. 70,50 € 

Quota membre de família nombrosa o monoparental. Per alumne i mes 84,50 € 
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2.-Serveis complementaris d’acollida  

½ hora extra diària. Usuari fix. Quota mensual 13,81 € 

1 hora extra diària. Usuari fix. Quota mensual 27,63 € 

½ hora extra diària. Usuari esporàdic. Quota per servei. 1,89 € 

1 hora extra diària. Usuari esporàdic. Quota per servei.  3,78 € 

3.- Quota servei  menjador  

Menú diari i monitoratge. Usuari fix 6,81 € 

Menú diari i monitoratge. Usuari esporàdic 8,38 € 

Berenar fix 0,66 € 

Berenar esporàdic 0,84 € 

4.- Activitat de piscina  

Per trimestre (inclou curs i transport en autocar).  75,00 € 

 
(1) Els preus públics pels serveis d’escolaritat a mitja jornada, aprovats per la Junta de 

Govern Local en sessió de data de 4 de juny de 2020 i publicats al Butlletí Oficial de la 
Província de data 8 de juny de 2020, únicament seran d’aplicació en el supòsit que les 
instruccions dictades per les autoritats educatives quant a la prestació del servei no 
permetin la seva realització en horari de matí i tarda. En el cas que no operin restriccions 
a l’horari d’obertura, s’aplicarà sempre i en tot cas la quota d’escolaritat a jornada 
complerta. 

 
La senyora Rosabel Madrid Cámara, tinenta d’alcalde de Serveis a les Persones, 
Igualtat, Participació i Educació, comenta que hi ha una errada a la proposta amb una 
data. A continuació, explica que el passat dia 1 de juny es van obrir les portes de l’escola 
bressol municipal per atendre 28 infants, els pares i les mares dels quals van acreditar 
que a causa de la situació necessitaven un recurs de custòdia que els permetés la 
conciliació familiar i laboral. L’horari d’obertura de l’escola va ser de nou a una, seguint 
les instruccions de l’organització i el Departament d’Educació i com que això no estava 
previst a l’Ordenança, es va fer aquesta modificació de preus per poder donar aquest 
servei. 
 
També manifesta que des d’Educació s’està intentant ajudar al màxim les famílies. Des 
que es va crear l’estat d’alerta, es va retornar la part proporcional corresponent al mes 
de març i totes les quotes d’escolarització posteriors no es cobraran, mentre el centre 
estigui tancat. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que el 4 d’abril es va dur a terme una Junta de Govern Local pública de 
caràcter ordinari a les 17.00 hores, mitjançant el sistema de videoconferència amb 
l’ordre del dia següent: Modificació del preu públic del servei d’escolaritat d’escola 
bressol en la modalitat de mitja jornada. Avui, creu que obligats pel que disposa la llei, 
porten a aprovació avocar les competències delegades a la Junta de Govern Local per 
acord del 4 de juliol del 2019 als efectes únics i exclusius de la tramitació de l‘expedient 
de modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic de l’escola bressol en el curs 
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2020. És a dir, que allò que pretenien vendre que ho feia el govern i prou, no ho han 
pogut fer perquè és competència del Ple. Si està equivocat, demana que algú el 
rectifiqui. Aquell acord del juliol del 2019 de delegació de competències es va aprovar 
únicament amb els vots a favor de l’equip de govern, malgrat que tenien una majoria 
suficient per aprovar aquest tipus d’acords, i a causa de la transparència i el bon govern, 
han hagut de desistir d’aquest tipus de decisions que treuen al Ple competències que li 
són pròpies. 
 
3. Propostes urgents 
 
3.1. Recursos Humans i Organització 
 
La senyora alcaldessa explica que abans del bloc de precs i preguntes, tots els regidors 
i regidores han hagut de rebre aquest migdia un punt d’urgència. Primer de tot, vol agrair 
a la senyora secretària, el senyor interventor i i tots els tècnics que hi ha col·laborat per 
poder aprovar aquest punt avui mateix, perquè consideren que és vital per l’Ajuntament. 
Així, doncs, dona pas a la votació de la declaració d’urgència d’aquest punt. 
 
L’alcaldessa, segons allò que es disposa als articles 51 del text refós de règim local 
provat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 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, sotmet a la consideració dels presents la declaració 
d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre del dia. Un cop sotmès a la urgència d’aquest 
punt, és apreciada i declarada per deu vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, 
Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid 
Cámara, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, 
Pep Tenas Soler i Anna Casas Donadeu i sis vots en contra dels regidors Marián Gómez 
Téllez, Sílvia Tamayo Mata, Miguel Borrego González, Josep Antoni Massagué 
Muntada, Jordi Castellà Andrés i Gemma Bosch Alsina, i es procedeix tot seguit a la 
seva deliberació i votació en els termes següents: 
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3.1.1. MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR – CREACIÓ LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC ASSESSOR  DE 
DIRECCIÓ 
 
Antecedents 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 7 de novembre de 2019 va aprovar 
inicialment, conjuntament amb el pressupost municipal, la plantilla del personal al servei 
de la corporació municipal, per a l’any 2020, la qual conté els llocs de treball reservat a 
funcionaris de carrera, al personal laboral, així com el personal eventual, segons es 
determina a l’article 26 del Decret 214/1990, pel qual s’aprova el Reglament de personal 
dels ens locals de Catalunya, en concordança amb l’article 28 del Decret legislatiu 
1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un únic text determinats 
preceptes de la funció pública de Catalunya. 
 
S’ha detectat la necessitat d’incorporar un assessor de direcció, en tasques suport i 
assessorament a la Corporació, com a personal eventual. 
 
Atès que el personal eventual és aquell que en virtut de nomenament i amb caràcter no 
permanent, només realitza funcions expressament qualificades com de confiança o 
assessorament especial, essent retribuït amb càrrec als crèdits pressupostaris 
consignats amb aquest fi.  
 
Les característiques del personal eventual estan definides a l’article 12 del Reial decret 
legislatiu 5/2105, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut 
bàsic de l’empleat públic. 
 
El nombre màxim s’establirà pels respectius òrgans de govern. Aquest nombre i les 
condicions retributives seran públiques. 
 
D’acord amb l’article 100 bis.1.c) de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local, a 
l’Ajuntament de Canet de Mar, el nombre de llocs de treball de personal eventual no pot 
excedir de 2. Actualment, només n’hi ha un. 
 
El nomenament i cessament seran lliures. El cessament tindrà lloc, en tot cas, quan es 
produeixi el de l’autoritat a la que presta la funció de confiança i assessorament.  
 
La condició de personal eventual no podrà constituir mèrit per a l’accés a la funció 
pública o per a la promoció interna. 
 
Al personal eventual li serà aplicable, en el que sigui adequat a la naturalesa de la seva 
condició el règim general dels funcionaris de carrera. 
 
Vist l’informe de tècnica de Recursos Humans, de data 25 de juny de 2020, que es 
transcriu a continuació:  
 
La tècnica de Recursos Humans de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació amb la 
modificació de la Relació de Llocs de Treball, emet el següent: 
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I N F O R M E 
 
Primer.- És voluntat de l’equip de govern crear un lloc de treball d’assessor de direcció, 
com a personal eventual, la qual cosa implica modificació de la plantilla de personal, per 
incloure-hi aquestes nova plaça creada. 
 
Segon.- El personal eventual és aquell que en virtut de nomenament i amb caràcter no 
permanent, només realitza funcions expressament qualificades com de confiança o 
assessorament especial, essent retribuït amb càrrec als crèdits pressupostaris 
consignats amb aquest fi.  
 
Tercer.- Les característiques del personal eventual estan definides a l’article 12 del Reial 
decret legislatiu 5/2105, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 
 
Quart.- El nombre màxim s’establirà pels respectius òrgans de govern. Aquest nombre 
i les condicions retributives seran públiques. Segons l’article 100 bis.1.c) de la Llei 
7/1985, de Bases de Règim Local, a l’Ajuntament de Canet de Mar, el nombre de llocs 
de treball de personal eventual no pot excedir de 2. Actualment, només n’hi ha un. 
 
Cinquè.- El nomenament i cessament seran lliures. El cessament tindrà lloc, en tot cas, 
quan es produeixi el de l’autoritat a la que presta la funció de confiança i assessorament.  
 
Sisè.- A la partida 11 92000 11000 i 11 9200 16002 del vigent pressupost ordinari, hi ha 
consignació suficient per assumir la despesa de 37.700,00 € derivada d’aquesta 
modificació de plantilla, incloent despeses salarials i de cotització a la Seguretat Social.  
 
Conclusions 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació 
de l’expedient de modificació de la  plantilla de personal de l’Ajuntament dement de 
Canet de Mar, en el sentit de crear una plaça d’assessor de Direcció, com a personal 
eventual. 
 
Aquest és el meu informe que emeto a Canet de Mar, a la data de la signatura 
electrònica. 
 
Atès que a la partida 11 92000 11000 i 11 9200 16002 del vigent pressupost ordinari, hi 
ha consignació suficient per assumir la despesa de 37.700,00 € derivada d’aquesta 
modificació de plantilla, incloent despeses salarials i de cotització a la Seguretat Social.  
 
Vist l’article 32 RPEL, segons el qual l’òrgan competent per aprovar les modificacions 
que es produeixin a la RLT és el Ple Municipal.  
 
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 deu vots a 
favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, 
Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid Cámara, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta 
Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Pep Tenas Soler i Anna Casas Donadeu i sis 
vots en contra dels regidors Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata, Miguel Borrego 
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González, Josep Antoni Massagué Muntada, Jordi Castellà Andrés i Gemma Bosch 
Alsina: 
 
Primer.-  Crear  una plaça d’assessor de direcció, com a personal eventual, equivalent 
al grup de titulació de A1, assignant-li una retribució bruta anual de 51.000,00 € 
 
Segon.- Aprovar, així mateix, el text refós de la plantilla que s’incorpora com annex 
número 1 dels presents acords.  
 
Tercer.- Inserir al tauler d’anuncis de la corporació, al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la modificació efectuada de 
la plantilla del personal de la corporació.  
 
Quart.- Trametre còpies certificades de la plantilla a l’administració de l’Estat i al 
Departament de Governació de la Generalitat, en el termini de trenta dies des de la seva 
aprovació. 
 
La senyora alcaldessa explica que han anat tan de pressa a posar en consideració del 
Ple aquest punt perquè fa molt de temps que estan valorant que cal una figura com 
aquesta a l’Ajuntament de Canet de Mar, fet amb el qual estan tots d’acord. 
L’Ajuntament, amb la capacitat que té de treballadors i la quantitat d’habitants que té el 
municipi, necessita una direcció estable, no només política sinó també professional, que 
pugui dirigir la part tècnica de l’Ajuntament. 
 
Sortosament, han trobat una persona de la qual coneixen la seva vàlua i era qüestió 
d’aprofitar aquest moment per poder incorporar-la a l’Ajuntament. Serà un càrrec de 
confiança fins que no s’aprovi la Relació de Llocs de Treball on ja constarà aquesta 
figura i, per tant, passarà a ser un lloc de treball on es podrà presentar qui vulgui per 
ocupar-lo. 
 
Disculpa la urgència, però consideren que primer és el poble i no es podien permetre no 
pujar a aquest tren. 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, explica 
que hi votaran en contra, entre altres coses perquè, si bé estan d’acord en el fet que és 
necessari posar ordre a la gestió interna de l’Ajuntament perquè s’està veient que certs 
tràmits s’endarrereixen molt més del que és normal, pensen que contractar un càrrec 
que cobrarà més que la mateixa alcaldessa, no es pot fer d’aquesta manera, amb 
aquesta urgència, ja que no és una necessitat sobrevinguda. La necessitat que hi hagi 
una persona que gestioni correctament el funcionament intern de l’Ajuntament no és de 
fa quinze dies o un setmana, és un aspecte palès des de fa temps. 
 
Per aquest motiu hi votaran en contra, si bé no entren a valorar-ne la necessitat, no els 
semblen bé les formes. Fa pocs dies van tenir una reunió i se’ls va informar que no hi 
havia 900 euros per crear un Marketplace per als botiguers de Canet i ara s’aprova una 
partida que aquest any seran gairebé 30.000 euros i l’any que ve serà de 50.000 de 
salari brut, més seguretat social. 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal, explica que el seu grup, 
igual que ha comentat la senyora Bosch, tampoc no veu la necessitat de contractar 
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aquest tècnic que, a més a més, farà tasques de coordinació, tasques que, interpreta, 
fins ara feia l’alcaldessa i els regidors, els quals ja estan ben prou pagats. 
 
En una situació, com l’actual, amb una greu crisi econòmica per a moltes famílies, 
empreses i comerços, que l’Ajuntament s’endeuti amb 51.000 euros que són més dels 
que cobra l’alcaldessa per fer una feina que fins ara feia ella acompanyada dels regidors, 
els sembla inoportú, innecessari, poc social i poc d’esquerres, si li permeten la paraula. 
Els sembla que l’adequat hauria estat esperar temps millors per fer una proposta 
d’aquest gènere i fer-ho correctament, amb un concurs públic i no a través de la figura 
del càrrec de confiança, cosa que saben que sempre porta a males interpretacions a 
l’hora de fer la tria de les persones, ja que són persones sempre de la confiança de 
l’equip de govern.  
 
Per aquests motius no estan d’acord amb aquesta proposta ni tampoc creuen que ara 
sigui el millor moment de fer-ho i sincerament creu que aquests recursos haurien d’anar 
destinats a les persones que pateixen la crisi, que són els que més ho necessiten. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que en primer lloc, l’article 104 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases 
de règim local diu que el número característic i de retribucions per al personal eventual 
serà determinada pel Ple de cada corporació al començament de cada mandat. Estaran 
determinades i només podran modificar-se amb motiu de l’aprovació dels pressupostos 
anuals. En el Ple del cartipàs del 4 de juliol de 2019 no es va aprovar res amb relació a 
personal eventual ni se’n va fixar el nombre ni les característiques. 
 
Pel que fa a la contractació d’una tècnica auxiliar de Comunicació es va fer com pertoca, 
es va aprovar en el Ple del 7 de novembre del 2019 amb l’aprovació dels pressupostos 
anuals. Per tant, donat que no es va acordar personal eventual en el Ple de 
començament de mandat, ni tampoc es va acordar la modificació de la Relació de Llocs 
de Treball amb relació a la figura d’un assessor de direcció, amb motiu dels 
pressupostos anuals, no sap fins a quin punt és legal aquesta proposta. 
 
La senyora alcaldessa explica que per saber si és legal o no, sempre ho pregunten als 
serveis jurídics de l’Ajuntament. Considera que estan ben assessorats i si no fos legal 
no ho farien. Manifesta que molts ajuntaments disposen de càrrecs de confiança. 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que en 
principi, i sense que serveixi de precedent, està d’acord amb la senyora Arbell. 
L’Ajuntament de Canet de Mar necessita un professional per poder posar ordre i afegeix 
que hagués estat correcte que amb la documentació d’aquest punt haguessin tingut el 
currículum i el perfil d’aquesta persona, veient que ja la tenen triada. 
 
D’altra banda, declara que ERC ostenta el dubtós honor de ser l’únic partit que ha 
necessitat, en la història de l’Alcaldia de Canet de Mar, de càrrecs de confiança. Primer 
de tot, vol remarcar la indefinició del càrrec perquè, en principi es diu que és un càrrec 
confiança, després es diu que és un gerent, un assessor de direcció. Però a ella li 
agradaria fer constar les quantitats següents: 51.000 euros del nou càrrec de confiança, 
38.000 euros, amb un 88% de dedicació de la senyora Arbell, i 25.300 euros de l’altre 
càrrec que la senyora Arbell fa pocs mesos va nomenar. 114.300 euros és el que costa 
a tots els canetencs i canetenques les funcions atribuïbles a la senyora Arbell. 
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Aproximadament, uns 10.000 euros al mes, per si no era suficient el seu sou 
d’aproximadament 3.000 euros com a alcaldessa s’hi ha de sumar gairebé 7.000 euros 
al que cobra, perquè persones triades a dit per la mateixa senyora Arbell duguin a terme 
la seva feina. Parlant clar, la incompetència de la senyora Arbel surt molt cara. Si tingués 
una mica de decència i dignitat... 
 
En aquest instant, per problemes tècnics, s’interromp la retransmissió del Ple municipal, 
quan la senyora Gómez està acabant la seva intervenció. Passats uns minuts es 
restableix la connexió amb la intervenció de la senyora alcaldessa donant torn de rèplica 
al senyor Massagué. 
 
El senyor Massagué explica que la Llei estableix el que estableix i ja avisa a tot l’equip 
de govern que si aquest assumpte s’aprova, l’impugnaran. 
 
La senyora Gómez explica que en referència a les paraules que ha dit la senyora Arbell 
que tots els ajuntaments tenen càrrecs de confiança, li sap greu comunicar-li que no és 
cert, no tots els ajuntaments tenen càrrecs de confiança i la major mostra que hi ha és 
que des de la democràcia, des que hi ha hagut Alcaldia a Canet de Mar, cap dels 
alcaldes anteriors, el senyor Cruanyes, el senyor Rovira, el senyor Garcia, la senyora 
Puig, el senyor Mas, el senyor Marín han necessitat cap figura d’aquesta mena, de 
personal de confiança. A la senyora alcaldessa li deu haver agradat perquè n’ha agafat 
dos de cop. 
 
La senyora alcaldessa explica que li agradaria poder estar governant a l’època del 
senyor Cruanyes o el senyor Rovira, però governar ara no té res a veure amb aquella 
època i li assegura que els polítics que realment es preocupen pel seu poble, pel seu 
ajuntament i per donar un servei de qualitat, necessiten aquestes figures. Comenta que 
sempre faran el que creuen millor per al poble. 
 
El senyor Castellà vol insistir que, en la seva manera de veure-ho, ara no és el moment 
adequat. Considera que s’hauria d’esperar que vinguin temps millors, que l’Ajuntament 
tingui més recursos i recorda que en l’àmbit econòmic serà normal que a partir d’ara hi 
hagi menys ingressos tributaris, i segur que el senyor Xirau i el senyor interventor 
corroboraran les seves paraules, i, per tant, amb menys ingressos tributaris i més 
necessitats dels ciutadans per tenir ajudes per tirar endavant, repeteix que no és el millor 
moment políticament per fer aquest tipus de contractació. Contractació que, a més a 
més, es fa per càrrec de confiança i això té unes suspicàcies clares i evidents. 
 
Així, doncs, políticament, aquesta decisió no és oportuna, no és una decisió social i per 
això creuen que no és el moment de fer-la i que s’ha de plantejar en moments en els 
quals l’economia sigui més creixent i l’Ajuntament realment ho necessiti. Creu que 
l’Ajuntament fins ara ha fet aquestes tasques en coordinació amb tots els regidors i no 
entén per què no poden continuar com fins ara. 
 
La senyora alcaldessa vol aclarir al senyor Castellà que està parlant de partides 
econòmiques diferents. Els diners que van destinats a ajuts no tenen res a veure amb 
els diners que es destinen a la contractació d’aquesta figura. No es resta res als ajuts 
socials per a la gent de Canet que ho necessiti. 
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El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura, Acció Social, Règim Intern 
i Promoció, comenta que intentarà fer una exposició ordenada. D’entrada, vol manifestar 
que el seu grup municipal no és partidari dels càrrecs de confiança. És una potestat de 
l’alcaldessa, si ho creu oportú, de crear aquests càrrecs. Ella els ha exposat la situació. 
S’ha de tenir present que el personal de l’Ajuntament s’ha incrementat en poc temps, 
amb els professionals de l’escola bressol i amb els del pàrquing, per exemple. 
 
Explica que hi pot haver dos perfils diferents de la figura del gerent. El primer, que seria 
l’econòmic i financer, que no és el cas del qual estan parlant; i el segon, l’organitzatiu i 
de planificació. Estan parlant d’aquesta figura, el perfil que se’ls ha proposat. 
 
Davant d’aquesta proposta i davant de la necessitat, perquè l’escenari de fa un any i mig 
no és el mateix d’avui, ni tampoc és el mateix que el de fa quatre mesos -i no vol pas 
culpar només la pandèmia, perquè pot semblar un recurs fàcil- creuen que en aquest 
moment la necessitat s’ha ajuntat amb l’oportunitat. És a dir, hi ha un professional 
qualificat amb un currículum impecable, de solvència contrastada i l’Ajuntament s’està 
fent gran, ja ho era i encara ha crescut més. És el moment de provar de solucionar 
aquest problema amb un professional d’aquestes característiques. 
 
I diu de provar-ho perquè no és cert que sigui il·legal contractar un càrrec de confiança, 
ja que en poden contractar dos. Un ja el tenien i els regidors n’estan molt contents, 
potser a l’oposició no ho està tant, evidentment tot és millorable, però de com està ara 
Comunicació a com estava fa un any enrere, a la legislatura passada, no té res a veure. 
 
També comenta que s’hauria d’ajuntar el concepte de car i barat. De vegades el que és 
barat acaba sent car i el que és car acaba sent barat. Fer comparacions pot donar peu 
a molts equívocs. 
 
Manifesta que no sap si aquesta mesura és d’esquerres o no ho és, però el que sí que 
sap és que el Departament de Recursos Humans compta amb una sola tècnica i això 
és d’una fragilitat terrible, ni que sigui per un poble petit com és Canet. No es pot tenir 
una Àrea com aquesta només amb un responsable i, per tant, aquest càrrec de 
confiança, amb aquest perfil de planificació i d’ordenació, anirà per sobre d’aquest 
tècnic. És a dir, i es reforça l’Àrea de Recursos Humans. 
 
També vol tranquil·litzar els  ànims, no es pot dir que aquest dispendi posi en risc o en 
perill les necessitats de la gent que en aquest moment ho està passant malament. 
 
Repeteix que el seu grup no és partidari de tenir càrrecs de confiança però la senyora 
alcaldessa els ha fet aquesta proposta i, en aquest sentit, li fan confiança i volen fer 
govern. Els resultats ja es veuran. 
 
També comenta que s’oblidava de dir que aquesta no és una plaça definitiva i si allò que 
és car no acaba sent, si no barat, perfecte, com que és un aspecte que al seu grup 
municipal no els agrada, seran els primers a reclamar. Repeteix que, d’entrada, la 
conjuntura de l’oportunitat i la necessitat confluïen i per aquest motiu fan confiança a la 
senyora alcaldessa i al govern. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
explica que amb aquest càrrec es vol intentar donar una situació d’organització de 
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gerència a més de Secretaria i Intervenció, buscar una persona de suport bàsicament 
per organitzar el personal de l’Ajuntament. 
 
Aquesta organització va lligada amb la Relació de Llocs de Treball que ja tenen molt 
avançada i a punt d’aprovar i també va lligada a la nova municipalització de serveis com 
l’escola bressol i l’aparcament municipal. 
 
Si es vol tenir una estructura municipal potent, no es poden basar en treballadors lligats 
a subvencions i ajuts externs de Diputació o del Consell Comarcal o del SOC que poden 
donar un complement, però no els poden ajudar a constituir la base de l’Ajuntament. 
 
És una figura gerencial que té aquest cost, pel fet que és un càrrec directiu i no pot tenir 
un sou inferior al dels treballadors a qui ha organitzar, tot i que han ajustat al màxim 
l’import. Cobrarà molt menys del que cobraria a molts altres ajuntaments, igual que 
passa amb la secretària i l’interventor, que no són dels ajuntaments que tenen aquests 
càrrecs amb el sou més alt, ni de bon tros. 
 
La seva proposta, doncs, servirà per consolidar un ajuntament potent, venen situacions 
difícils i cal tenir personal que pugui reorganitzar aquesta funció. 
 
Reitera que aquest fet, com molt bé han dit tant la senyora alcaldessa com el senyor 
Xirau, no té res a veure amb el capítol d’ajuts econòmics a la gent amb necessitats i així 
ho han demostrat amb les partides econòmiques molt altes destinades a beques de 
colònies, beques per a l’escola bressol o per ajuts a Benestar Social. Si miren els imports 
que Canet ha donat per a ajuts a persones amb necessitats, veuran que són molt alts, 
comparats amb altres ajuntaments del voltant. 
 
El senyor Massagué comenta que el senyor Xirau és un home de fe i això li agrada molt. 
Porten cinc anys de govern, dient que el poble s’està fent gran, però el poble està igual. 
També diuen que ara el Covid els ha portat més feina. No entén com tots els governs 
anteriors han pogut subsistir. 
 
A part que sigui legal o no legal, insisteix que si s’acorda aquest punt, el seu grup 
l’impugnarà. 
 
La senyora Gómez recorda que ha fet una pregunta a la senyora Isart, com a regidora 
delegada de Recursos Humans, i era com s’ha entomat la proposta d’aquesta figura des 
de l’Àrea. 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Recursos Humans i Acció 
Social, explica que ja ho ha comentat el senyor Xirau. Ella, personalment, ho ha entomat 
molt bé perquè hi ha poc personal a Recursos Humans i l’Ajuntament ha crescut molt. 
La senyora Tamayo sap de què parla perquè molts cops ho havien discutit. A la Relació 
de Llocs de treball ja estava planificat un tècnic mig i un tècnic superior per sobre de la 
tècnica actual i considera que aquesta és una bona solució. Reitera la confiança a la 
senyora alcaldessa. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, explica que la 
seva intervenció és deguda a una al·lusió, tot i que també volia justificar el seu vot. 
Explica que sempre ha defensat que calia una figura gerencial, potser no organitzativa, 
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però, malauradament, considera que aquesta no és la forma de fer-ho. No saben 
exactament quina figura serà, quin perfil és, no han vist el currículum, se’ls ha comunicat 
tard i amb poca informació. No saben com afecta aquest fet en l’organització en la qual 
es basen Secretaria i Intervenció, no saben si substitueix o complementa a algú.  
 
Per aquesta motius, el seu vot serà en contra, encara que a ella personalment, li hauria 
agradat que les coses s’haguessin fet d’una altra manera i poder-hi donar suport. 
 
La senyora alcaldessa explica que es podria haver fet d’una altra manera, però en 
aquesta situació han pujat al tren per poder tenir-lo a l’Ajuntament. Serà una figura 
complementària que no substitueix ningú i veuran que els resultats seran molt positius, 
no només per aquest ajuntament sinó també pels ajuntaments futurs, perquè 
precisament perquè no han tingut una figura com aquesta fins ara, s’han trobat 
l’Ajuntament en aquesta situació. 
 
4. Precs i preguntes 
 
1. Bases d’ajuts a empreses i autònoms 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, explica 
que ja s’han aprovat per fi les bases d’ajuts a empreses i autònoms. Els hauria agradat 
que els les haguessin enviat abans, després de tot el que han arribat a preguntar sobre 
aquestes bases, i no haver-se’n assabentat per Ràdio Canet. 
 
Voldria saber per què l’assignació inicial són 270.000 euros i al final sembla que només 
se’n destinen 217.600. 
 
Mentre la senyora Anna M. Casas Donadeu, regidora delegada de Turisme i Promoció 
Econòmica, intenta restablir la connexió, el senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde 
d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, explica que de tots els ajuts que a data d’avui ja 
s’han donat a empreses i autònoms, la senyora Bosch ha comentat que s’ha passat de 
270.000 euros a 217.600, i li especifica que aquest és un dels dos ajuts. Hi ha un segon 
ajut de 52.400 euros que li sembla que és l’específic d’autònoms, per tant, si se sumen 
les quantitats, fan els 270.000 euros de què ha parlat la senyora Bosch. És a dir, són 
dues bases diferenciades que sumen la quantitat final. 
 
La senyora Anna M. Casas Donadeu ha restablert la connexió i passa a fer la seva 
explicació. Comenta que el senyor Llovet ja ha fet una explicació del tema. 
 
Pel que fa al comentari de la senyora Bosch sobre que li hauria agradat veure les bases 
d’aquests ajuts abans de ser aprovades, comenta que a ella també li hauria agradat 
poder-les veure amb temps. Han de pensar que les van rebre, per part d’Intervenció, 
dimecres a les sis de la tarda, encara s’havien de revisar i el dijous, dos minuts abans 
que comencés la Junta de Govern Local, les va poder signar. Amb aquestes paraules 
també vol deixar palès que de vegades no és fàcil tenir la informació amb prou temps 
per estudiar-la. 
 
Realment no ho van poder dur a terme abans perquè ja han vist el ritme que estaven 
portant amb el tema dels ajuts. Els interessava molt que dilluns estigués publicat al BOP 
i l’aplicatiu informàtic estigués preparat, cosa que no és fàcil de fer i aquest és el motiu 
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pel qual aquest dissabte no s’hi van poder dedicar, però buscaran una altra data per 
tirar-ho endavant. 
 
2. Previsió de noves convocatòries de la taula de treball 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, explica 
que ja fa més de quinze dies que van fer una taula de treball i vist que els membres de 
govern van veure que era molt positiva, pregunta si tenen previst convocar-ne una altra 
i per quan. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
explica que pel que fa a la taula de treball, van recollir totes les propostes que els 
regidors i les regidores de l’oposició els van fer arribar, les van estar treballar durant 
dues sessions tot l’equip de govern, van mirar totes aquelles propostes que tenien molta 
similitud amb les que el govern ja havia treballat i com van veure, hi havia més de cent 
propostes, de les quals les primeres quaranta eren del govern. Comenta que algun 
regidor no es va adonar que hi havia aquestes quaranta propostes inicials que eren del 
govern. 
 
Els va semblar una taula molt útil. El que sí que ara veuen és que caldrà dividir la mesa 
de treball en dues fases, una per a propostes d’urgència, lligades amb el Covid; i una 
altra fase que potser en dirien de reactivació econòmica i que s’haurà de lligar més amb 
el pla estratègic de poble. 
 
Per tant, possiblement, la senyora Casas, si és que avui té possibilitat d’explicar-se, 
enfocaria tota la vessant de la mesa de treball lligada a propostes més a curt termini i 
l’altra part de propostes que serien de reactivació econòmica, la treballaran directament 
des del pla estratègic 2030. 
 
Ara estan treballant aquesta divisió amb la senyora Casas, de com compartimentaran 
aquestes dues fases. 
 
La senyora Anna M. Casas Donadeu, regidora delegada de Turisme i Promoció 
Econòmica, comenta que certament va quedar decebuda de sentir els comentaris i les 
sensacions que els regidors de l’oposició havien tingut de la taula de treball. 
Lamentablement, l’excel que es va preparar, es va fer durant el cap de setmana anterior 
perquè s’havia donat de termini per entrar les propostes el divendres anterior. 
 
Tot i així, van rebre propostes el dilluns, en van rebre el dimarts i les del grup municipal 
de la CUP van arribar dimecres al vespre, quan teòricament havien de tenir aquesta 
reunió el mateix dimecres. Amb això vol dir que de vegades no és fàcil passar la 
informació amb temps. 
 
Explica que, evidentment, es continuaran fent taules de treball i com ha dit el senyor 
Llovet es farà de manera sectoritzada i per això l’excel ja estava separat entre propostes 
econòmiques i socials. Aquest cop hi havia el senyor Xirau i està previst que a la propera 
taula hi hagi la senyora Isart, ja que hi ha aquesta limitació de dues persones per partit. 
 
Si a mesura que van treballant veuen que és necessari un altre format, el canviaran 
quan ho considerin convenient. 
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3. Previsió d’ingressos després de la pandèmia 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
pregunta a l’equip de govern i al senyor interventor si s’ha fet una previsió dels ingressos, 
si creuen que quedaran afectats per aquesta pandèmia i en quina afectació. Ho pregunta 
perquè és evident que aquest partida que s’acaba d’aprovar dels 51.000 euros per 
aquest càrrec de confiança no és el mateix que la de les ajudes socials, però són diners 
que no es podran destinar a altres recursos de l’Ajuntament. Per tant, han de tenir una 
previsió d’ingressos aproximada, perquè això pot repercutir després a l‘hora de fer obra 
social o obra pública, per exemple. 
 
La senyora Anna M. Casas Donadeu, regidora delegada de Turisme i Promoció 
Econòmica, explica que a seva Àrea va treballar en base a la informació que els enviava 
el Consell Comarcal. Tenien uns 130 expedients entre ERTOS i afectacions a persones 
autònomes que estaven cobrant sense fer la seva activitat. Primer van fer aquesta 
estimació, però vista l’experiència d’altres ajuntaments que van voler córrer molt, com el 
de Pineda, que van treure una línia d’ajuts de 200.000 euros però només en van poder 
adjudicar 42.000 perquè la gent no va poder complir amb el que marcaven les bases, 
van preferir fer l’obertura d’aquestes bases i poder fer que aquests diners es repartissin 
entre tots els que el sol·licitessin posant un topall dels 5.000 euros, perquè d’aquesta 
manera van pensar que arribarien a tots aquells que poguessin acreditar la seva 
necessitat. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura, Acció Social, Règim Intern 
i Promoció, creu que la pregunta del senyor Castellà anava més en la línia de previsió 
d’ingressos de cara a confegir el pressupost de l’any que ve. Explica que en aquest 
moment no són capaços de fer cap previsió perquè els tributs s’han desplaçat a pagar-
los a partir del mes de juny. Per tant, estan a l’inici del calendari fiscal i hauran de veure 
quina evolució té. Considera que potser fins al mes de setembre no se’n podran fer una 
idea i per aquest motiu ja avança que serà difícil, tot i que no impossible, presentar el 
pressupost com cada any al mes de novembre, perquè al mes de setembre encara no 
tindran prou elements de judici per poder fer un pressupost equilibrat. 
 
Repeteix que com a entrada de diners, l’Ajuntament compta amb la recaptació de l’IBI i 
la participació en impostos de l’Estat. 
 
Acaba la seva intervenció dient que es veu incapaç de fer una predicció ara mateix amb 
les dades amb què compten. 
 
La senyora alcaldessa comenta que potser és millor que si el senyor Castellà vol una 
informació més detallada del senyor interventor, li facin arribar per escrit, perquè corren 
el perill que tornin a perdre la connexió i no puguin acabar la sessió. 
 
4. Premi Francesca Bonnemaison 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
vol preguntar pel premi Francesca Bonnemaison, que s’ha venut que l’ofereix la 
Diputació, per a la recerca sobre la igualtat de gènere. Els agradaria saber si des de la 
regidoria pertinent s’han fet els contactes necessaris per impulsar aquest premi aquest 
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any 2020 i si s’han fet els esforços necessaris perquè Canet sigui protagonista en aquest 
tipus de recerca. 
 
La senyora Rosabel Madrid Cámara, tinenta d’alcalde de Serveis a les Persones, 
Igualtat, Participació i Educació, explica que fa molt de temps que van comentar que 
volien fer un premi de recerca amb el nom de Francesca Bonnemaison, sobretot per 
fomentar la investigació, generar estudis i eines de treball que facilitin la implementació 
de les polítiques d’igualtat de gènere, però ha arribat aquesta pandèmia i amb els 
centres educatius han hagut de parlar d’altres assumptes com ordinadors, connectivitat 
o targetes moneders i ara al setembre podran tornar a començar a parlar-ne. 
 
Creu que ja li havia comentat anteriorment, no recorda si en un ple o privadament, que 
ja s’havien reunit amb la Diputació i es van oferir com a seu per poder donar qualsevol 
tipus de premi i també han estat negociant per fer alguna activitat prou important i potent 
amb relació a la figura de Francesca Bonnemaison. La volien fer al llarg d’aquest 2020 
però segurament serà al 2021. El que sí que és segur és que ho faran. 
 
5. Estudi previ sobre els usos de l’Odèon 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
pregunta com està l’expedient de l’Odèon. Els agradaria saber si ja tenen un estudi previ 
sobre els usos a què el volen destinar i un pla de viabilitat. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura, Acció Social, Règim Intern 
i Promoció, explica que han de fer una reunió a primers de juliol amb els actors que 
varen aportar tota la informació per redactar aquest projecte i possiblement, al llarg de 
la segona quinzena de juliol ja disposaran d’aquest treball, però no és segur, ja que hi 
ha aquesta última reunió que és de confirmació que les dades que s’han recollit són 
bones i per poder validar la informació que es té. Amb una mica de sort, abans del mes 
d’agost, abans de les vacances, podrien tenir el resultat d’aquest treball que Diputació 
el va tirant endavant en paral·lel. Si no és així, ja se n’aniran al mes de setembre. 
 
El senyor Xirau demana poder fer una última intervenció per contestar el senyor 
Massagué quan en el punt d’urgència li ha dit que era un home de fe. Comenta que per 
a ell que li diguin que és un home de fe és un honor, però li fa una mica de vergonya. 
Ell es definiria com un home que té fe, cosa que vol dir que és un home que es permet 
pensar no què passarà sinó el que vol que passi i en aquest sentit, en aquest assumpte 
de la figura del gerent és que aquest gerent funcioni. Pel senyor Xirau això és tenir fe. 
 
6. Queixes sobre les ajudes socials 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
explica que no es voldria deixar de fer una apreciació. Els han arribat molts veïns 
queixosos de les ajudes socials. La majoria són treballadors afectats pels ERTOS que 
s’han quedat sense poder cobrar els salaris durant dos o tres mesos i es queixen que 
l’Ajuntament els demana els ingressos anuals, quan el que s’ha de fer és solucionar un 
problema puntual que tenen durant aquest mesos que no estan cobrant. Evidentment, 
els ingressos no són els de pobresa crònica, com és el perfil que normalment rep ajudes 
socials, però això no vol dir que amb aquesta pandèmia, aquestes persones 
treballadores quedin desemparades per part de l’Administració. Per aquest motiu, els 
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demana la màxima cura i sensibilitat per aquests casos, que són milers a tot Catalunya 
i que també afecten molts veïns de Canet. 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Recursos Humans i Acció 
Social, explica que en el moment que el senyor Castellà formulava aquesta pregunta ha 
rebut una trucada i no l’ha pogut escoltar. Demana de poder contestar-la per escrit. 
 
La senyora alcaldessa comenta que li sembla que anava dirigida a la senyora Isart pels 
ajuts socials. De tota manera, si no era el cas, potser es referia als ajuts que s’han fet 
des de Promoció Econòmica. Explica que han simplificat la burocràcia al màxim que han 
pogut. Demanen una declaració jurada i la documentació que és estrictament necessària 
per no estafar ningú. Senzillament, és per comprovar que s’està ajudant a aquí s’ho 
mereix, amb uns diners públics. 
 
La senyora Isart explica que els ajuts han arribat més de pressa a les persones que els 
necessitaven perquè en comptes d’aprovar-los per Junta de Govern Local, la senyora 
alcaldessa anava resolent per Decret d’Alcaldia, ja que aquest procediment és molt més 
àgil que no pas que s’aprovin per un òrgan col·legiat. 
 
7. Presentació de les mocions per al Ple 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, demana que expliquin en base a quin article del Reglament orgànic municipal 
(ROM) o en base a quina disposició de la Llei de bases de règim local, la senyora 
alcaldessa pot fixar el dia 12 de juny com a data límit per presentar mocions al Ple. 
Demana que expliqui on està recollit que la Comissió Informativa General tingui potestat 
per decidir quines mocions van al Ple i, en cap cas, té atribucions per ordenar-ne la 
urgència. 
 
El ROM estableix que les proposicions poden ser presentades pels grups o un mínim de 
tres membres de la corporació o qualsevol regidor individual que no s’ha constituït en 
cap grup, tres dies hàbils abans de la celebració de la Comissió Informativa 
corresponent. En aquest cas, hauria estat el dia 15 de juny. Si són presentades abans 
de la convocatòria de la sessió ordinària corresponent, s’inclouran en la sessió i si són 
presentades posteriorment, només es podran debatre si el Ple n’aprova la urgència. 
 
Explica aquest fet, pel correu electrònic que els van enviar que no podien presentar-ne 
passada aquesta data. 
 
La senyora alcaldessa explica que els van enviar aquest correu demanant-los que 
presentessin les mocions que volguessin abans d’aquella data a petició de les 
administratives, una petició que no s’entressin a l’últim moment perquè elles han de fer 
molta feina posterior perquè puguin estar enllestides per entrar a l’ordre del dia. 
 
Senzillament, era una petició ni d’ella com a alcaldessa ni de l’equip de govern, es 
tractava d’una petició per facilitar la feina als treballadors de l’Ajuntament. Si es pot fer, 
els demana que ho facin i si no poden fer-ho, s’accepten igualment, només faltaria. 
 
Pel que fa a l’acceptació d’aquestes mocions per part dels membres de la Comissió 
Informativa General, si s’hagués produït la situació, evidentment s’haguessin acceptat. 
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De tota manera, faran la consulta a Serveis Jurídics per saber si s’ha fet alguna cosa 
malament. Repeteix, però, que no era una obligació presentar les mocions abans de la 
data que marcava el correu electrònic, simplement era una petició per facilitar la feina a 
unes treballadores. 
 
8. Edifici abandonat al carrer del Mar, 50 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, es dirigeix al senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient 
i Sanitat, i li demana que l’escolti perquè sempre que li pregunta li surt amb algun altre 
tema. 
 
Explica que l’edifici abandonat d’una antiga pensió situat al carrer del Mar, 50 és un 
veritable femer ple de coloms, d’acord amb les queixes que li han arribat dels veïns de 
la zona, amb material gràfic. És un focus de brutícia i d’insalubritat i voldrien saber si 
des de l’Ajuntament s’ha pres alguna mesura, si s’ha requerit el propietari de la finca 
perquè hi faci alguna cosa i què hi hauria de fer. Demana si es té alguna resposta i en 
cas que no sigui així, si pensen actuar d’ofici. Explica que l’any 2018 s’hi va fer una 
actuació per al control de plagues que va costar uns 1.200 euros. 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Sanitat, explica 
que està sorprès de l’afirmació del senyor Massagué quan ha dit que no li contesta les 
preguntes. Sempre contesta el que creu que ha de contestar. Potser el problema és que 
al senyor Massagué no li agrada la resposta, que és una cosa molt diferent. 
 
En aquest cas, però, no li podrà contestar perquè aquesta pregunta no té res a veure 
amb Medi Ambient. Sí que té a veure alguna cosa amb Sanitat, l’assumpte dels coloms, 
però tota la resta, si hi ha una casa amb problemes de salubritat, es tracta des de 
Disciplina Urbanística, des d’Urbanisme. No passa ni per Medi Ambient ni per Sanitat. 
 
Dit això, explica que ell no té constància d’aquest problema, potser han fet alguna 
instància, però deu haver anat a Disciplina Urbanística. 
 
Pel que fa al problema dels coloms, el senyor Masvidal explica que estan fent unes 
batudes periòdicament. Aquestes batudes es fan moltes vegades des de la Biblioteca 
perquè s’han de fer des d’edificis públics. La Biblioteca estava tancada i es van tancar 
les gàbies perquè l’empresa no podia fer-les. Ara la Biblioteca ja està oberta i s’han 
reprès aquestes batudes. 
 
Potser se’n podrien fer més, però el contracte amb l’empresa és el que és i s’està fent 
el que es va contractar. 
 
Per acabar, repeteix que potser no ha contestat el que el senyor Massagué vol sentir. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
explica que no té cap notícia sobre aquest assumpte, ni via ajuntament ni personalment. 
De totes maneres, quan arriba algun assumpte així a Disciplina Urbanística, el tècnic 
sempre s’hi presenta per veure el problema i es fa el requeriment. Ho comenta perquè 
setmanalment o quinzenalment ell va signant requeriments de diferents edificis o 
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diferents llocs abandonats on els propietaris han d’actuar per arranjar el que faci falta. 
Farà el seguiment del carrer del Mar, 50, problema del qual no té constància, cosa que 
no vol dir que des de Disciplina Urbanística ja hagin fet el requeriment oportú. 
 
9. Problemes causats pel temporal Gloria al carrer Drassanes del Pla 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que l’última pregunta fa referència als problemes que van afectar els 
veïns del carrer Drassanes del Pla, a conseqüència del temporal Gloria. Després de 
moltes discussions, es van fer unes reparacions del clavegueram en terrenys de Renfe, 
però es van deixar oberts uns quants forats i ara amb la calor surt una pudor insuportable 
i també hi ha un problema de rates. Pregunta si tenen pensat fer-hi alguna altra actuació 
per acabar de resoldre aquest problema. També comenta que té fotografies. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
explica que com bé sap el senyor Massagué, les canalitzacions que hi ha de desguàs 
d’aquells blocs, van a parar a dins de la zona d’Adif i, per tant, va ser molt dificultós 
poder negociar amb Adif les obres provisionals que s’hi van fer. Es va haver de tallar la 
circulació dels trens durant les nits i van haver de venir dos tècnics d’Adif per fer el 
control que no passessin trens, perquè a la nit sempre passen uns trens previs. 
Aquestes clavegueres no estaven en cap plànol de Serveis Tècnics, van arranjar-ho 
provisionalment i van deixar l’obra en una situació que no afectés els veïns. Des d’Adif 
demanaven per foradar tot el baix de totes les cases i desguassar cap a la N II, cosa 
que era impossible de fer, perquè representava foradar tots els pàrquings i tots els 
baixos de les edificacions. 
 
Es tracta d’una sortida de clavegueram fora de la llei completament i ara s’està negociant 
amb Adif la possibilitat de fer un projecte de canalització correcte, però necessiten el 
seu permís, cosa que serà complicat perquè ells no volen tenir cap servitud municipal 
en aquest espai i s’haurà de trobar alguna alternativa que sigui lògica, perquè l’altra 
alternativa obligaria foradar els baixos de moltes cases i fer canalitzacions cap a la 
carretera, cosa que Serveis Tècnics tampoc creuen que sigui la solució idònia. 
 
La solució més bona és que Adif permeti passar la canalització pel seu espai i deixar 
l’obra en la millor condició possible perquè els veïns tinguin una seguretat almenys a 
mig termini d’aquesta canalització. 
 
10. Retransmissió  via streaming dels actes de la Festa Major 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 
donada la situació que ha deixat la Covid, els actes de la Festa Major seran amb 
aforament limitat. Des del PSC-Units pensen que es podrien retransmetre via streaming, 
per poder fer partícips d’aquests actes al major nombre de canetencs i canetenques. 
Són conscients que van justos en el temps però els agrairien que es pogués dur a terme. 
 
La senyora M. Assumpta Revoltós Vaquer, regidora delegada de Festes i Joventut, 
explica que en el programa de la Festa Major ja s’anuncia que el pregó i tots els actes 
musicals seran retransmesos en directe per Ràdio Canet, pel canal de Youtube i totes 
les xarxes socials de l’Ajuntament. També n’han fet difusió a través del web municipal. 
Només espera que la tecnologia i el temps els ho permeti tirar endavant. 



 

 
144 

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 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
11. Control de l’aforament de les platges aquest estiu 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, pregunta si 
s’han plantejat contractar la figura d’algun vigilant o agent cívic per controlar l’aforament 
de les platges com s’ha fet, per exemple, a Arenys de Mar. 
 
El senyor Josep Tenas Soler, regidor delegat d’Esports, Platges i Brigada d’Obres i 
Serveis, explica que hi ha una petita diferència entre la platja de Canet i la d’Arenys i és 
que la platja de Canet no s’hi pot accedir amb cotxe i a la d’Arenys, sí. El que li han 
explicat els responsables d’Arenys és que faran una restricció a l’hora d’entrar els cotxes 
als aparcaments de la platja. No faran un control de l’aforament perquè els passa 
exactament el mateix que a Canet, tenen un platja molt gran i ara mateix, amb els 20-
25 dies que es porta de temporada de platja, la gent ho està fent molt bé i si es continua 
en aquesta línia, no tenen previst posar cap tipus de control d’aforament. 
 
La senyora alcaldessa aprofita aquesta pregunta per felicitar la gent de la Canet pel 
comportament cívic que van demostrar durant la revetlla de Sant Joan i espera que 
aquest comportament exemplar continuï aquest Sant Pere i explica que van decidir no 
fer públic que hi hauria la platja oberta perquè no fos un efecte de crida a veïns dels 
pobles del voltant. Creuen que la platja és el lloc idoni per poder tirar petards i poder-se 
reunir, ja que tenen la sort de tenir una platja enorme. Li dona les gràcies a la senyora 
Gómez per fer públic que la platja de Canet estava oberta i posar en perill la seguretat 
del poble de Canet. Però com que ja hi estan acostumats, tenien patrulles suficients per 
controlar-ho i va ser una nit molt plàcida. 
 
De tota manera, vol comentar que tenen els agents preparats per controlar drons i estan 
a punt de rebre’n un per continuar fent la vigilància aquest estiu, en cas d’aglomeracions. 
Ho estan fent amb molt de sentit comú i molta precaució perquè la gent ha entès que 
s’ha d’autoprotegir i que han de buscar les seves pròpies mesures de seguretat. 
 
La represa de la normalitat ha de ser això i tothom podrà gaudir de la platja. 
 
12. Exempció de la taxa de terrasses per a l’any 2020 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, es dirigeix a la 
senyora Arbell. Explica que a l’Espai amb l’alcaldessa de Ràdio Canet va comentar que 
els alcaldes, i concretament l’alcaldessa de Malgrat de Mar i de Calella, mentien quan 
asseguraven que feien una exempció de la taxa de terrasses per a la resta de l’any 
2020. 
 
No només l’afirmació de la senyora Arbell no és certa, sinó que hi ha municipis a la 
comarca que han dut a terme aquest ajut, com per exemple Vilassar de Mar, amb 
l’Alcaldia d’ERC que lidera el senyor Damià del Clot, president i company seu del Consell 
Comarcal del Maresme. 
 
Per si no sabia com fer-ho es podria haver posat en contacte amb ell, ja que la senyora 
Arbell va explicar per la ràdio que hi estava en contacte i no hauria estat de més que els 
hagués preguntat com ho han fet. 
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També pot documentar que aquesta exempció de la taxa de terrasses s’ha fet a Tordera, 
a Sant Joan Despí, a Vilassar de Mar, a Calella i que no es cobrarà al 2021, tampoc. 
Exempció vol dir que queden exempts del pagament de la taxa de terrasses del 2020. 
Repeteix que el seu company Damià del Clot és un dels alcaldes que ho ha aplicat. 
 
La senyora alcaldessa demana a la senyora Gómez que es dirigeixi a ella amb el càrrec 
que ostenta, d’alcaldessa. 
 
La senyora Gómez li demana disculpes per nomenar-la pel seu nom. 
 
La senyora alcaldessa comenta que només li vol fer un aclariment, perquè la senyora 
Gómez té la capacitat de treure-la de polleguera. 
 
La senyora Gómez interromp la senyora alcaldessa, ja que es troben durant el temps 
que té la senyora Gómez per intervenir. Comenta que la senyora alcaldessa ja podrà 
intervenir després amb l’avantatge que no té el temps limitat i es podrà esplaiar tant com 
vulgui. 
 
La senyora alcaldessa explica que tots els alcaldes d’ERC, igual que el president del 
Consell Comarcal del Maresme, Damià del Clot, fan servir com millor poden les seves 
ordenances amb l’assessorament dels seus serveis jurídics. El que han fet aquests 
ajuntaments, o almenys el del senyor del Clot, és paralitzar l’ordenança fins a finals 
d’any. A Canet de Mar, com que és més complicat canviar l’ordenança per paralitzar-la 
que fer un ajut, els facilitaran que puguin tenir el màxim guany possible, si pot ser, amb 
un ajut que els compensi el que han hagut de pagar. 
 
13. Noves ocupacions d’habitatges 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que la 
senyora alcaldessa també va afirmar a Ràdio Canet que durant la pandèmia no hi havia 
hagut noves ocupacions d’habitatges. En - la persona que li feia l’entrevista, entre 
d’altres habitatges, va anomenar la que hi ha situat a la zona del Castellet. La senyora 
alcaldessa li va dir que li semblava que no estava ocupada, però que ho preguntaria. 
Demana que doni la resposta a aquesta pregunta. 
 
La senyora alcaldessa explica que ella no pot estar pendent de tot i sap que durant el 
confinament a causa de la pandèmia s’han intentat ocupar diferents habitatges per part 
de gent jove o delinqüent. Sí que li han confirmat que hi pot haver hagut una ocupació 
al carrer Castellet, però es veu que és un matrimoni i, com sap la senyora Gómez, si 
són famílies s’intenta protegir-les. Creu que tothom estaria d’acord que les famílies s’han 
de protegir i intentar ajudar-les. Tan bon punt tingui l’informe, que encara no està a punt 
perquè s’ha de passar diverses vegades per confirmar si és una ocupació o no, ja li faran 
arribar la informació. 
 
14. Respostes a les preguntes plantejades en un Ple 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que, 
segons recull el ROM, i cita textualment, “les preguntes plantejades oralment en el 
decurs d’una sessió han de ser contestades a la sessió següent”. Per aquest motiu, 
exigeix a la senyora Arbell que respongui la pregunta que li va fer ja fa uns quants plens 
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i és la següent: per què a dia d’avui encara no s’ha obert cap expedient informatiu per 
esbrinar qui és el responsable de l’estat il·legal en què es trobaven alguns vehicles de 
la Policia Local? 
 
La senyora alcaldessa explica que amb la situació que estan vivint, amb les situacions 
que s’han de prioritzar actualment, amb tot el que realment és important, ella com a 
alcaldessa té la potestat de prioritzar el que creu que és important, i com a 
responsabilitat, ella sap que aquests vehicles passaven totes les revisions mecàniques. 
Si hi va haver un error burocràtic, en aquests moments, amb el que està patint la gent, 
no té cap mena d’importància per a ella. Per tant, no obrirà cap expedient. Espera que 
a partir d’ara la senyora Gómez es despreocupi d’aquest tema i es pugui ocupar 
d’assumptes molt més importants per al poble, no per l’interès d’una sola persona. 
 
La senyora alcaldessa interromp el torn dels regidors de fer precs i preguntes per fer 
una breu explicació. La senyora alcaldessa es dirigeix a la senyora Gómez pel seu 
cognom, com fa amb la resta de regidors, però la senyora Gómez s’hauria de dirigir a 
ella com a senyora alcaldessa. Primer, perquè és la primera vegada en la història que 
estan retransmeten el Ple per Youtube. Abans es feia per la ràdio i per la ràdio s’havia 
de dir el cognom de les persones que intervenien perquè sabessin qui estava parlant. 
No és qüestió que la senyora alcaldessa es dirigeixi a ella com a senyora Gómez perquè 
vulgui, sinó perquè ho exigeix el guió. I la senyora Gómez, per respecte a la institució, 
hauria de dirigir-se a ella com a alcaldessa. Acaba la intervenció dient que la senyora 
Gómez, de tota manera, pot fer el que vulgui. 
 
A continuació, es reprèn el torn de precs i preguntes per als regidors que encara no han 
intervingut. 
 
15. Mesures de protecció als diferents equipaments esportius 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, pregunta al senyor 
Josep Tenas Soler, regidor delegat d’Esports, Platges i Brigada d’Obres i Serveis quines 
mesures de protecció s’estan prenent en els equipaments esportius i si s’han demanat 
ajudes a la Diputació, ja que els consta que hi ha altres ajuntaments que les han 
demanades i aquesta Administració les està concedint. 
 
El senyor Josep Tenas Soler, regidor delegat d’Esports, Platges i Brigada d’Obres i 
Serveis, explica que ara mateix s’estan utilitzant les instal·lacions esportives del pavelló 
i el camp de futbol, ja que dilluns passat van començar dos casals que estan ubicats en 
aquests espais. Personalment, es va presentar dilluns mateix a primera hora per 
comprovar com ho estaven fent. S’està duent a terme el protocol establert de sanitat, 
els nens van amb mascareta, se’ls pren la temperatura i se’ls aplica gel. En el cas del 
futbol sala, com que és més proper, cada nen tenia la seva pilota marcada i fan ús de 
les dues instal·lacions, del pavelló extern i de l’intern. 
 
Totes dues entitats ho estan fent perfecte. 
 
També els van recomanar, sobretot per als primers dies, que si podien evitar fer ús dels 
vestidors per un tema de sanitat. Els van comentar que si algun nen s’havia de dutxar 
ho podia fer, però que aleshores s’havien de desinfectar cada cop que s’utilitzessin. De 
moment, ho estan complint. 
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16. Sol·licitud d’ajut per part del complex esportiu H2O 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, es dirigeix altra 
vegada al senyor Tenas, però comenta que potser el senyor Pere Xirau i Espàrrech, 
tinent d’alcalde de Cultura, Acció Social, Règim Intern i Promoció, també en sap alguna 
cosa. 
 
Es tracta de l’equipament esportiu H2O. Explica que quan la senyora Tamayo era 
regidora, havien de presentar a l’Ajuntament una documentació i se’ls va haver de 
requerir perquè ho fessin. També van demanar convertir-se en una fundació i no sap si 
això ha prosperat perquè en aquells moments era una cosa molt complicada i no es va 
poder acabar. Pregunta com està aquesta situació. 
 
També pregunta si a causa de la pandèmia han demanat algun tipus de compensació, 
perquè podria arribar a ser una altra concessió amb pèrdues i que demanessin també 
alguna ajuda. 
 
El senyor Josep Tenas Soler, regidor delegat d’Esports, Platges i Brigada d’Obres i 
Serveis, explica que estan en constant comunicació i no li han fet arribar cap sol·licitud 
de compensació de moment.  
 
17. Queixes dels usuaris del complex esportiu H2O 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, explica que hi ha 
hagut diferents queixes dels usuaris de l’equipament esportiu H2O, pel que fa al tracte, 
per exemple. No sap si aquestes queixes han arribat a l’Ajuntament o només han 
aparegut a les xarxes socials. 
 
El senyor Josep Tenas Soler, regidor delegat d’Esports, Platges i Brigada d’Obres i 
Serveis, explica que també li han arribat algunes queixes i fins i tot ha anat a la ràdio a 
parlar-ne. Ha tingut dues reunions amb la direcció de la instal·lació i li han exposat la 
manera com han presentat les mesures de seguretat i per què ho han fet així i manifesta 
que està completament d’acord i molt tranquil amb la manera de fer. 
 
La queixa feia referència al fet que els cobraven per una instal·lació tancada. És ben 
cert que han cobrat per aquesta instal·lació, per fer-ne el manteniment, però també els 
han dit, per la documentació que li han ensenyat, que aquests diners que han aportat 
els usuaris mentre la instal·lació estava tancada se’ls retornarà de diferents maneres, 
amb classes particulars, per exemple, o amb un reemborsament dels diners. Pensa que 
hi ha hagut molt de rebombori sobre aquest assumpte però ara ja fa dies que no se’n 
parla. 
 
Acaba la seva intervenció explicant que la instal·lació està funcionant correctament, va 
anar a veure-la abans d’obrir i totes les mesures de seguretat es complien. En la seva 
opinió ho estan fent bé. 
 
18. Previsió de noves convocatòries de la taula de treball 
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La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, comenta que la 
senyora Bosch ja ho ha preguntat i ella se suma a la pregunta de quan es tornarà a 
reunir la taula de treball. Aprofita però, per traslladar-li a la senyora M. Àngels Isart 
Falceto, regidora delegada de Recursos Humans i Acció Social, si ella també té pensat 
crear una taula de treball respecte a Serveis Socials. 
 
Per ella va ser satisfactòria la taula de treball, en el sentit que se’ls va donar molta 
informació, tot i que considera que potser la informació se’ls hauria hagut de lliurar abans 
i pensa que si amb la de Serveis Socials es pogués fer d’aquesta manera seria millor, si 
els poguessin informar de quins casos els estan arribant i com s’estan tractant. 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Recursos Humans i Acció 
Social, explica que com ha dit la senyora Casas, està prevista la segona taula dedicada 
a temes socials. 
 
Com acostuma a fer des de la seva Àrea, enviarà per correu electrònic, primer a l’equip 
de govern i després a l’oposició, una explicació de tots els ajuts, de totes les persones 
ateses, tant via web com presencial o per telèfon, la quantitat econòmica que s’ha 
repartit durant aquests mesos, el total d’aliments i les incidències i les noves situacions 
que s’han trobat i es trobaran a causa de la pandèmia. 
 
19. Previsió de noves convocatòries de la taula de treball 
 
El senyor Miguel Borrego González, regidor del grup municipal del PSC, també comenta 
que volia preguntar quan seria la propera reunió de la taula de treball. Li agradaria saber 
si està prevista, des del punt de vista organitzatiu, algun tipus d’estructura amb relació 
a la participació dels agents socials de la població, amb relació si es vol estructurar per 
sectors, si es vol organitzar per subtaules, per exemple. 
 
La senyora Rosabel Madrid Cámara, tinenta d’alcalde de Serveis a les Persones, 
Igualtat, Participació i Educació, no té una bona connexió i no pot fer la seva intervenció 
en condicions. 
 
La senyora alcaldessa explica que si la senyora Madrid no pot fer la seva intervenció 
creu que ella està en condicions de poder-ho explicar. Manifesta que s’ha intentat 
redireccionar o ajuntar totes les iniciatives socials per donar suport a les persones que 
poden patir més aquesta pandèmia i s’està estructurant des de l’Àrea de Participació tot 
un seguit d’actuacions per crear aquesta estructura d’agents socials. 
 
En aquest instant, la senyora Madrid recupera la connexió i explica que creu recordar 
que els va enviar un primer correu comentant que necessitaven que totes les entitats 
que volguessin hi diguessin la seva. El divendres anterior es va fer la primera reunió i 
quan tinguin l’acta d’aquesta reunió els la faran arribar. És un projecte que es troba a 
les beceroles. 
 
20. Càrrec d’assessor de direcció 
 
El senyor Miguel Borrego González, regidor del grup municipal del PSC, explica que 
aquesta pregunta va relacionada amb el punt d’urgència que s’acaba d’aprovar. 
Comenta que hi podria haver una certa contradicció entre el que s’ha plantejat respecte 
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a la necessitat d’infraestructura dins del Departament de Recursos Humans, és a dir, 
que hi ha una manca de personal en aquest Departament. També s’ha parlat que 
semblava que faltava un tècnic superior i si falta un tècnic superior, sembla que estigui 
en contradicció amb el que s’acaba d’acordar que és la contractació d’un gerent, és a 
dir alta direcció. Una cosa és estructura i una altra és alta direcció i no assessora a ningú 
sinó que dirigeix, que també és una contradicció. 
 
En definitiva vol matisar que si el que falta realment és un tècnic superior, segurament 
la via de contractació no seria aquesta, a través d’un càrrec de confiança, sinó que aniria 
més per la via ordinària d’oposicions i d’accés a la funció pública, perquè s’està parlant 
d’un tècnic superior a dins del Departament. 
 
Declara que no té clar quines seran les funcions d’aquesta persona. 
 
La senyora alcaldessa especifica que aquesta persona serà un assessor de direcció. És 
un especialista en processos organitzatius en l’administració pública. Considera que 
amb això el senyor Borrego es pot fer una idea del que l’Ajuntament necessita i de les 
tasques que tindrà aquesta figura.  
 
Un cop s’hagin reunit i organitzat, els faran arribar tot allò que s’haurà de fer, però primer 
demana que els deixin organitzar, que aquesta persona pugui venir i posicionar-se en la 
situació. 
 
Per acabar, manifesta que aquesta és la millor solució per arranjar la situació. 
 
Abans d’aixecar la sessió, la senyora alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Gemma 
Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, la qual demana poder fer una 
última intervenció. 
 
La senyora Bosch manifesta que vol donar explicacions, a títol personal, als regidors de 
l’oposició que van ser a la taula de treball, de per què ella no va considerar que fos tan 
productiva com hagués volgut. Sobretot li voldria dir al senyor Pere Xirau i Espàrrech, ja 
que es va mostrar molt sorprès que no manifestessin la seva opinió en la reunió. Ella sí 
que ho va fer, va dir que aquell format de reunió li semblava que quedava coix, si les 
entitats que tenien a veure amb els assumptes que hi tractaven no hi podien participar, 
però tot i així, creu que va ser un primer pas. Està molt clar que per parar el cop, i li 
sembla que tots estaran d’acord, aquesta reunió no va ser útil. El que va ser positiu és 
que moltes de les iniciatives que es van plantejar, ja les havien plantejat tant el govern 
com tots els grups de l’oposició, per separat. Això vol dir que hi ha una idea comuna i el 
que demanava és que, de cara a la propera taula de treball, es replantegin tant el 
funcionament com la composició i que per a ella, treballar junts no és enviar unes 
propostes i que després rebi una resposta de sí o no. Per a ella, el que és productiu és 
treballar junts, en una taula, govern, oposició i les entitats que poden aportar idees i 
treure’n les conclusions que puguin ajudar les persones afectades. 
 
Volia deixar clar que la seva opinió no és tacticisme polític. El seu grup van ser els 
primers a demanar aquesta taula i va ser un oferiment sincer, no li va agradar gens que 
es digués que no els havien criticat el funcionament de la taula per tacticisme polític, 
perquè no va ser així. 
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La senyora alcaldessa s’adona que hi ha una altra paraula demanada i la cedeix al 
senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet. 
 
El senyor Massagué es dirigeix al senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde 
d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, per dir-li que no són 41, les propostes, sinó que 
en són 34, i d’aquestes 34, n’hi havia 26 d’amagades, molt difícils de trobar. 
 
Es dirigeix al senyor Xirau per dir-li que li saben greu les seves manifestacions. El que 
va dir a la taula i el que ha dit avui és el que pensa. Ha estat treballant a l’empresa 
privada i sap què és una taula de treball, perquè n’ha fet moltes i aquesta que van fer 
no ho era. Era una taula informativa on van trobar-se unes propostes que ja coneixien. 
 
Pel que fa a la resposta que li han donat sobre el coloms, recull el guant i anirà a 
Urbanisme. 
 
Insisteix en el problema de les Drassanes del Pla, manifesta que són els veïns els que 
tenen el problema de pudor i rates i li agradaria que se solucionés. Comenta que a la nit 
no passen trens. 
 
Relacionat amb la resposta dels vehicles de la Policia, es dirigeix a la senyora 
alcaldessa, Blanca Arbell, i li comenta que té un agent expedientat per dir que les ITV 
no estaven passades, cosa que és certa. Cadascú pensa el que creu convenient i ha 
quedat clar que la senyora alcaldessa considera que els agents responsables d’aquest 
assumpte no han de ser expedientats. 
 
Per últim, es dirigeix al senyor Josep Maria Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi 
Ambient i Sanitat, i li recorda que l’últim dia, quan va preguntar sobre el menjador social, 
en cap moment va dir la paraula edifici, sempre es va referir al menjador social. Comenta 
que li va saber greu que digués que amb 120.000 euros no tenien ni per pintar les 
façanes. Potser a l’Ajuntament es paga molt car pintar una façana, però no és així. Amb 
això vol dir que no és que el senyor Masvidal no contesti el que el senyor Massagué vol 
sentir, senzillament és que no contesta el que li està preguntant. 
 
La senyora alcaldessa cedeix un altre torn de paraula a la senyora Marián Gómez Téllez, 
portaveu del grup municipal del PSC, la qual es dirigeix al senyor Josep Tenas Soler, 
regidor delegat d’Esports, Platges i Brigada d’Obres i Serveis. Li comenta que si 
considera que no és oportú posar agents o persones que vigilin l’aforament de la platja 
li sembla molt bé, però l’ha de rectificar en una de les seves afirmacions perquè a Arenys 
de Mar s’ha contractat un empresa per fer el seguiment de l’aforament de la platja i, a 
més a més, també es planteja una manera de fer-ho proactivament, amb salvament 
marítim de la platja. 
 
Per altra banda, comenta que li fa molta gràcia i ja no li sorprèn que les coses que diu 
la senyora Arbell no s’ajustin a la realitat. El més curiós és que queda tot enregistrat. La 
senyora alcaldessa a Ràdio Canet, a l’espai Parlem amb l’alcaldessa, va dir que la seva 
intenció era que les platges de Canet estiguessin obertes i demana que no culpi a la 
senyora Gómez de fer-ne difusió quan és la mateixa senyora alcaldessa, la senyora 
Arbell, que a través d’un mitjà públic, com és Ràdio Canet, va dir que la intenció de 
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l’equip de govern és obrir les platges. La senyora Gómez no ha fet res més que agafar 
les paraules de la senyora alcaldessa dites a un mitjà públic, i fer-ne difusió. 
 
Si la senyora alcaldessa pensava que Ràdio Canet no té la suficient difusió i que dient-
ho allà, quedaria entre 300 oients, li sap molt de greu, però ha de tenir en compte que 
quan parla en un mitjà com la ràdio no és la senyora Blanca Arbell Brugarola, sinó que 
parla la senyora alcaldessa i ho escolti una persona o 25.000, ho ha fet públic en un 
mitjà públic. La senyora Gómez només va fer ressò de les seves paraules. Si algú 
hagués estat culpable d’una allau de persones, hauria estat la senyora alcaldessa. Li 
agraeix la importància que la senyora alcaldessa dona a la persona de la senyora 
Gómez amb la seva última intervenció. 
 
Per últim, també li vol dir que la importància de les ITV i que els vehicles estiguessin en 
condicions, és ben cert que és molt relatiu, però la senyora alcaldessa ho va considerar 
suficientment greu com per obrir un expedient informatiu a tres agents de la Policia i un 
expedient sancionador de faltes greus i molt greus a un agent per fer-ho saber. 
 
Ara bé, com que el responsable màxim que els vehicles no tinguessin la ITV passada 
és l’agent que la senyora alcaldessa està promocionant de sergent a inspector, el curset 
i el sou del qual pagaran de la seva butxaca, ja no ho considera prou greu. Evidentment, 
si se li obre un expedient sancionador a aquest agent, ja no podria optar a aquesta plaça, 
i per això ha decidit, ara, un cop expedientat el missatger, que ja no té importància que 
els vehicles no tinguessin la ITV passada. 
 
La senyora Blanca Arbell ha obert un expedient informatiu a tres agents i un de 
sancionador a un d’ells. En canvi, considera que no és prou greu la situació com per 
expedientar el responsable de tenir quatre motocicletes sense la ITV passada. Li 
demana que ho expliqui als agents que sí que estan expedientats. 
 
La senyora alcaldessa explica que la senyora Gómez sempre agafa les paraules que li 
interessen i com que té aquesta visió de la política, només li interessa anar a fer mal i 
només promocionar-se ella mateixa i intentar atacar la senyora alcaldessa. Però ella és 
la senyora alcaldessa i la senyora Gómez no, per tant, li demana tranquil·litat fins que 
l’alcaldessa sigui la senyora Gómez. 
 
El senyor Josep Tenas Soler, regidor delegat d’Esports, Platges i Brigada d’Obres i 
Serveis, vol aclarir a la senyora Gómez, que no té cap dubte que tingui molta informació 
perquè és especialista a tenir molta informació; suposa que té molt de temps per 
informar-se i no li discutirà si a Arenys de Mar ho fan o no ho fan. El que sí que li pot dir 
és que a Canet, de moment ho estan fent bé i que no cal cap control d’aforament de 
moment. El dia que calgui es farà. 
 
També li vol comentar que troba molt interessant que la senyora Gómez tingui una 
pàgina de facebook per informar a tot Canet, però en aquest facebook va tractar 
d’irresponsables i que no tenien seny a tot l’equip de govern pel fet d’obrir la platja. Li 
sembla, però, que la gent de Canet ha demostrat que de seny no li’n falta i es va poder 
celebrar una revetlla espectacular sense cap tipus d’incident. Canet té una platja molt 
gran que permet fer-hi moltes coses. 
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També li vol comentar que li fa molta gràcia quan parla del mitjà públic de Ràdio Canet. 
La senyora Gómez és especialista a anar-hi i quan hi va, no vol dir que falta a la veritat, 
però sí que li fa molta gràcia que hi manifesti i repeteixi frases d’altres persones que, en 
realitat, no han dit. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura, Acció Social, Règim Intern 
i Promoció, explica que cada grup municipal parla per ell i cada regidor també parla 
personalment. Pel que fa a l’assumpte de la reunió per a la reactivació econòmica en va 
parlar a la ràdio i va dir la seva opinió, igual que prèviament els grups de l’oposició van 
donar la seva i en aquest Ple d’avui ha parlat primer el senyor Llovet, amb sorpresa, de 
la reacció dels grups de l’oposició, i després la senyora Casas, tots dos membres del 
govern. Per tant, no dirà res inventat i tampoc creu que hi ha d’haver un excés de 
susceptibilitat pel que dirà.  
 
Explica que va dir el que va dir perquè era el que pensava. És a dir, quan tothom diu a 
l’última ronda que la taula podria haver anat millor, és evident, ja que tot pot anar millor, 
però al seu parer pensa que es va demanar una reunió i es va fer. Que aquesta reunió 
és un primer pas i no demana ni pretén que tots siguin com Tarradelles, quan es reunia 
amb en Suárez. És a dir, en un moment crític com aquest, en una reunió amb Suárez, 
Tarradelles hauria dit que la reunió havia anat molt bé, quan la reunió havia estat un 
autèntic desastre. No els demana aquesta categoria, però el que sí que reclama, i en 
aquest sentit està dolgut i continua dolgut, és que si en circumstàncies com aquestes no 
són capaços de generar-se confiança i a la primera reunió ja estan opinant que no ha 
servit per a res, que ha estat una pèrdua de temps, poca confiança generaran de cara 
a la població i si no generen confiança no treballaran bé. 
 
Insisteix que l’última ronda de paraula va ser en aquest sentit, i tots els grups van anar 
en aquest sentit. I que l’endemà, tots els grups diguin que va ser un desastre i que no 
va servir per a res, això el va sorprendre i el va doldre. Repeteix que poca feina faran 
amb aquesta actitud de no generar confiança. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
manifesta satisfacció pel fet que el senyor Massagué ja ha trobat les propostes de l’equip 
de govern, tot i que se n’ha deixat algunes, que són les del grup municipal de Som Canet 
que les hauria de sumar a les de l’equip de govern, ja que també és un grup que en 
forma part. Si es compten totes aquestes, n’hi ha més de les que han dit inicialment. 
 
Hi ha algunes propostes que no estaven obertes, senzillament perquè es va dividir en 
dues fases, la fase social i la de reactivació econòmica i aquesta és la raó per la qual en 
aquell moment es tractaven unes propostes i no unes altres. 
 
Comenta que està agraït que el senyor Massagué hagi trobat les propostes del govern, 
ja que quan parlava a la Ràdio semblava que no n’havia trobat cap. 
 
Pel que fa als arranjaments de Drassanes del Pla, el senyor Massagué ha dit que li 
sembla que a la nit no passen trens i que es pot fer la reparació aleshores. No sap quina 
actitud prendria el senyor Massagué com a regidor, però el senyor Llovet li assegura 
que sense el permís d’Adif i sense un responsable d’Adif que doni aquest permís, no 
arriscarà la vida de cap treballador perquè vagi a treballar a les vies del tren. Que no 
compti amb ell si es pensa que actuaran en aquests espais sense permisos d’Adif i el 
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responsable corresponent al seu costat. Així és com ho han fet fins ara i així és com ho 
faran. 
 
Per acabar, comenta l’assumpte de la revetlla de Sant Joan. Li sembla que ha quedat 
prou clar que hi ha alguns regidors que es van dedicar a crear l’apocalipsi dient que 
vindria gent amb tren i amb autocar i que coneixen no sabien quanta gent de molts llocs 
diferents que vindrien a Canet a fer la festa a la platja i el que s’ha demostrat és que era 
la millor opció que hi havia. No poden dir a tota una sèrie de restaurants i bars de Canet 
que poden ampliar terrasses, que tallen el carrer de la Font per tenir més espais, i que 
alhora prohibeixin a la gent de Canet anar a la platja i que hagin de tirar els petards al 
mig del poble, on havien donat permís per fer les terrasses més grans perquè es 
poguessin guanyar la vida els comerciants. 
 
Van prendre aquesta mesura i va sortir bé. També vol agrair a tots aquells regidors de 
l’oposició que no van fer d’altaveu d’unes paraules tergiversades per part d’una regidora, 
quan es va dir que ho decidirien al final, perquè la seva intenció era obrir-la, però en cap 
cas volien que hi hagués una altaveu perquè vingués gent de fora. Volien que la gent 
de Canet tingués l’espai suficient per tirar petards a la platja i no hi haguessin incidents 
a dins del poble. 
 
La senyora alcaldessa comenta que han de continuar essent responsables, gent cívica 
i desitja molt bona festa major, tot i que serà diferent d’altres anys, però espera retrobar-
se una estona i gaudir-ne al màxim. 
 
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. 
 
   
 


