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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 
29 D’OCTUBRE 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: 20:18 
Hora que acaba: 23:57 
Lloc: per videoconferència 
 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa 

 
ASSISTENTS 

 
 PERE XIRAU ESPÀRRECH 
 LLUIS LLOVET BAYER 
 JOSEP M. MASVIDAL SERRA 
 ROSA ISABEL MADRID CÁMARA 
 RAQUEL SERRA LERGA 
 M. ASSUMPTA REVOLTÓS VAQUER 
 M. ÀNGELS ISART FALCETO 
 JOSEP TENAS SOLER 
 ANA MARIA CASAS DONADEU 
 MARIAN GÓMEZ TELLEZ 
 SILVIA TAMAYO MATA 
 MIGUEL BORREGO GONZÁLEZ 
 JOSEP ANTONI MASSAGUÉ MUNTADA 
 JORDI CASTELLÀ ANDRÉS 
 ANDREU GRAUPERA GIMÉNEZ 
 GEMMA BOSCH ALSINA 

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

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

ORDRE DEL DIA 
 
1. Propostes 
 
1.1. Presa de possessió del càrrec de regidor del senyor Andreu Graupera 
Giménez 
 
1.2. Urbanisme 
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1.2.1. Aprovació inicial del “Projecte elèctric per a l’arranjament de la instal·lació elèctrica 
de l’Ajuntament de Canet de Mar, situat al carrer Ample 11 i 13” Expedient 2385/2020 
3617 
 
1.2.2. Aprovació inicial del projecte de renovació de l'enllumenat públic a la Ctra. N-II 
(Carrers Miramar - Narcís Monturiol) Expedient 2386/2020 2808 
 
1.3. Secretaria 
 
1.3.1. Proposta Ple licitació explotació del mòdul del passeig marítim Expedient 
1395/2020 3342 
 
1.3.2. Nomenament responsable contracte i membres Comissió Seguiment per a la 
construcció i l’explotació d’habitatges al Rial dels Oms Expedient 1388/2020 3818 
 
1.3.3. Nomenament responsable contracte i membres Comissió Seguiment del servei 
públic del tanatori Expedient 1395/2020 3853 
 
1.3.4. Nomenament responsable contracte subministrament aigua potable a domicili 
Expedient 1395/2020 3855 
 
1.3.5. Nomenament responsable contracte concessió obra pública per a la construcció i 
posterior explotació edifici aquàtic cobert Expedient 1388/2020 3851 
 
1.4. Alcaldia 
 
1.4.1. Moció de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d'inhabilitació del molt honorable 
president de la Generalitat de Catalunya Expedient 109/2020 3920 
 
2. Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
La senyora alcaldessa obre la sessió que, per problemes tècnics amb la connexió ha 
començat amb tres quarts d’hora de retard. Explica que el Consorci Localret és qui dona 
aquest servei a més de quatre-cents ajuntaments i avui sembla que hi ha més problemes 
del normal. Demana disculpes per aquests problemes i dona la benvinguda als 
assistents, els regidors, les regidores i el públic en general que segueixen el Ple a través 
de Ràdio Canet o pel canal de Youtube, gràcies a la feina dels tècnics. 
 
1. Propostes 
 
1.1. PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR DEL SENYOR ANDREU 
GRAUPERA GIMÉNEZ 
 
La senyora alcaldessa li dona la benvinguda al senyor Andreu Graupera Giménez. 
Lamenta que a l’últim Ple no es van poder acomiadar de la senyora Yasmina Garcia 
Beti, antecessora del senyor Graupera, i espera que amb ell puguin tenir més sort i 
establir un bon contacte en aquests plens telemàtics que, com ha pogut comprovar, no 
són gens fàcils de tirar endavant. 
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Així, doncs, demana al senyor Graupera que prengui possessió del càrrec de regidor. 
 
El senyor Andreu Graupera Giménez llegeix la fórmula de presa de possessió del càrrec 
de regidor que es transcriu a continuació: 
 
“Per imperatiu legal prometo. Vull manifestar el meu compromís de lleialtat al poble que 
ens permet ser representants en aquest Ajuntament. També agrair la feina feta per tots 
aquells companys i companyes que m’han precedit. Prometo dedicar tots els meus 
esforços i els del grup municipal que represento a dur a terme totes les accions 
necessàries per fer del nostre poble un lloc més solidari, un lloc d’acollida i de futur i on 
tots i totes ens sentim part d’un projecte col·lectiu, defensant les nostres institucions, la 
nostra cultura, la nostra llengua i el territori. 
 
Visca la terra!” 
 
Un cop ha promès el càrrec de regidor, la senyora alcaldessa li dona la benvinguda 
dient-li que espera que puguin treballar conjuntament per poder tirar endavant el poble. 
Li comenta que trobarà l’agulla de regidor a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de 
l’Ajuntament, per quan la vulgui anar a recollir, ja que no es pot fer en aquesta sessió. 
Si el senyor Graupera avisa de quan pot anar a recollir-la, faran l’acte institucional com 
cal. Si no es poden posar d’acord amb una data, repeteix que tindrà l’agulla a la seva 
disposició a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament. A continuació, dona pas al 
punt següent de l’ordre del dia de la sessió. 
 
La senyora alcaldessa té alguns problemes de connexió a l’hora de llegir l’enunciat del 
primer punt de l’ordre del dia. Alguns regidors es queixen que no senten les paraules de 
la senyora alcaldessa, la qual cosa deixa palès que tindran força problemes per al 
desenvolupament normal de la sessió. 
 
1.2. Urbanisme 
 
1.2.1. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE ELÈCTRIC PER  L'ARRANJAMENT DE 
LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE L'EDIFICI DE L'AJUNTAMENT AL CARRER 
AMPLE, 11 
 
Fets: 
 
En data 1 d’octubre de 2020 (ENTRA-2020-9171) ha tingut entrada al Registre general 
el “Projecte elèctric per a l’arranjament de la instal·lació elèctrica de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, situat al carrer Ample 11 i 13”, redactat per l’enginyer industrial --, per 
encàrrec de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’enginyera municipal en data 5 d’octubre de 2020, que es 
transcriu a continuació: 
 

“INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
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Amb data 1 d’octubre de 2020 i núm. de registre d’entrada 9171 s’aporta una còpia 
digital en format pdf del projecte de renovació de la instal·lació elèctrica de l’edifici 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 la casa consistorial 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 42,00 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 
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 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals. 

 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 de la casa 
consistorial 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 bàsic de seguretat i salut 
5. Amidaments, quadre de preus i pressupost 
6. Plec de condicions tècniques generals 
 
D’acord amb el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres activitats i serveis dels ens locals, el projecte executiu defineix el pressupost 
d’execució material, les despeses generals, el benefici industrial i l’IVA amb els 
imports següents: 

Pressupost d’execució material obra  58.169,97 € 

Despeses generals 13%  7.562,10 € 

Benefici Industrial 6%  3.490,20 € 

Total  69.222,27 € 

IVA 21%  14.536,68 € 

Pressupost d’execució per contracte  83.758,95 € 

 
El termini d’execució de les obres s’estima en 4 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.” 

 
Vist l’informe jurídic emès per la TAG d’Urbanisme en data 6 d’octubre de 2020, que es 
transcriu a continuació: 
 

“INFORME RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE ELÈCTRIC PER 
L'ARRANJAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE L'EDIFICI DE 
L'AJUNTAMENT AL CARRER AMPLE, 11 
 
FETS 
 
En data 1 d’octubre de 2020 (ENTRA-2020-9171) ha tingut entrada al Registre 
general el “Projecte elèctric per a l’arranjament de la instal·lació elèctrica de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, situat al carrer Ample 11 i 13”, redactat per l’enginyer 
industrial ---, per encàrrec de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
L’esmentat projecte té per objecte descriure els treballs necessaris per adequar la 
instal·lació elèctrica de l’edifici de la casa consistorial 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. 
 
En data 5 d’octubre de 2020 l‘enginyera municipal ha emès informe favorable al referit 
projecte, posant de manifest que la documentació aportada compleix amb el 
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). 
 
Així mateix manifesta que, en tractar-se 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, no és necessari aportar l’estudi geotècnic 
del terreny. 
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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 (LCSP), 

 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques (LPACAP). 

 
CONSIDERACIONS  
 
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 5 d’octubre de 2020, determina que 
el projecte que ara se sotmet a aprovació inicial s’inscriu dins el concepte d’obra 
ordinària de reforma, segons la classificació que fa de les obres locals l’article 12 
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 que aquesta informació es fa mitjançant publicació al BOPB. 
 
L’acord d’aprovació definitiva del projecte s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la 
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes de la 
corporació, tal i com preveu l’article 38.1 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 
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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. 
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 material puja un total de cinquanta-vuit 
mil cent seixanta-nou euros amb noranta-set cèntims (58.169,97 €) 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 elèctric per a l’arranjament de la instal·lació 
elèctrica de l’Ajuntament de Canet de Mar, situat al carrer Ample 11 i 13”, redactat 
per l’enginyer industrial --.” 

 
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 disset membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el “Projecte elèctric per a l’arranjament de la instal·lació 
elèctrica de l’Ajuntament de Canet de Mar, situat al carrer Ample 11 i 13”, redactat per 
l’enginyer industrial --, amb un pressupost d’execució per contracte de 69.222,27 €, més 
14.536,68 €, en concepte d’IVA. 
 
Segon.- Sotmetre l’esmentat projecte a informació pública pel termini de 30 dies, 
mitjançant publicació al BOPB, durant els quals es podran examinar i formular-hi les 
al·legacions pertinents. En cas que transcorregut aquest termini no s’hagin presentat 
al·legacions, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
El projecte es podrà consultar a les dependències municipals, al Servei d’Urbanisme de 
l’Àrea de Territori, en horari d’oficina, així com al web municipal (www.canetdemar.cat). 
 
Tercer.- Una vegada aprovat definitivament el projecte, de conformitat amb el que 
disposa l’article 38.2 del ROAS, s’haurà de publicar al BOP, al DOGC i al tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament. 
 
Quart.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics. 
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El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
explica que aquest projecte té l’objectiu d’arranjar el quadre central de l’electricitat de 
l’edifici de l’Ajuntament. 
 
L’Ajuntament tenia una instal·lació elèctrica que s’havia d’adequar a la normativa vigent 
de baixa tensió i s’havia de fer una ampliació de la capacitat a 42 KW, ja que les 
connexions informàtiques i la connexió dels aires condicionats necessiten una capacitat 
més alta. 
 
És un projecte que, un cop aprovat, quan es liciti més endavant es farà en quatre 
setmanes i va lligat amb altres projectes d’adequació d’altres equipaments municipals, 
que estaven molt endarrerits i no tenien cap tipus de planificació ni actuació. Va lligat al 
que ja van aprovar en el Ple anterior, de la instal·lació elèctrica de Serveis Tècnics. 
 
Així, doncs, ara aproven el projecte, passarà a exposició pública durant un mes i si més 
endavant s’aproven algunes partides de modificació de crèdit, es tindria la partida 
pressupostària per dur-lo a terme. 
 
El senyor Andreu Graupera Giménez, portaveu del grup municipal de la CUP, explica 
que el seu grup municipal està d’acord en la necessitat d’arranjar els edificis de 
l’Ajuntament i, per tant, el seu vot serà favorable. 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
explica que també hi votaran a favor perquè consideren que és útil i necessari que es 
vagi renovant la instal·lació elèctrica de l’Ajuntament. 
 
1.2.2. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE L’ENLLUMENAT 
PÚBLIC A LA CARRETERA N-II, ENTRE ELS CARRERS MIRAMAR I NARCÍS 
MONTURIOL 
 
Fets: 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar té la voluntat d’arranjar l’enllumenat públic de la carretera 
N-II, en el seu tram entre els carrers Miramar i Narcís Monturiol, per ser una instal·lació 
molt antiga que no disposa de xarxa de terra i amb una tecnologia de vapor de mercuri 
obsoleta. 
 
Atès que era necessari elaborar un projecte per a la renovació d’aquest enllumenat 
públic i donat que aquest servei no es podia prestar per part dels serveis tècnics 
municipals per manca de recursos humans, en virtut del Decret núm. 1573/2018, de 30 
d’octubre, de l’Alcaldia, es va resoldre encarregar al professional --- la redacció del 
corresponent projecte bàsic i executiu. 
 
En data 31 d’agost de 2020 (ENTRA-2020-7980) ha tingut entrada al Registre general 
el “Projecte elèctric d’enllumenat públic per a la Ctra. N-II en el tram urbà comprés entre 
l’Av. Miramar i el carrer Narcís Monturiol en el seu pas per Canet de Mar”, redactat per 
l’enginyer industrial --, per encàrrec de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
Vist l’informe tècnic emès per l’enginyera municipal en data 6 d’octubre de 2020, que es 
transcriu a continuació: 
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“INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
Amb data 31 d’agost de 2020 i núm. de registre d’entrada 7980 s’aporta una còpia 
digital en format pdf del «projecte elèctric d’enllumenat públic per a la carretera N-II 
en el tram urbà comprès entre l’avinguda Miramar i el carrer Narcís Monturiol en el 
seu pas per Canet de Mar”. S’ha aportat informació complementària en data 2 
d’octubre de 2020 i núm. de registre 9149. 
 
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 la renovació de 
la instal·lació d’enllumenat públic de la carretera N-II en el tram urbà comprès des del 
c/ Miramar fins al c/ Narcís Monturiol, per tal d’obtenir les corresponents 
autoritzacions administratives. 
 
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 referències 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. 
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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 cap 
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. 
 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 
 Reial Decret 1890/2008, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’Eficiència Energètica en instal·lacions d’Enllumenat Exterior. 
 Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 

d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- El projecte té com a objecte renovar la instal·lació d’enllumenat públic de 
la carretera N-II en el seu tram urbà entre el c/ Miramar i el / Narcís Monturiol, per tal 
d’adaptar-lo a la normativa vigent de baixa tensió, d’eficiència energètica i de 
protecció del medi nocturn. L’actuació proposa una renovació integral de l’enllumenat 
públic d’aquest tram, mantenint només alguns punts de llum que han estat 
parcialment renovat i ja compleixen amb la normativa vigent. 
 
SEGONA.- 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. Pla director d’enllumenat existent 
b. Estudi luminotècnic de la proposta 
c. Càlculs justificatius de la instal·lació elèctrica 
d. Fitxes tècniques de les lluminàries 
e. Justificació de l’eficiència energètica 
f. Estudi bàsic de seguretat i salut 

3. Plec de condicions tècniques particulars 
4. Pressupost (Amidaments, quadre de preus i pressupost) 
5. Plànols 

 
D’acord amb el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres activitats i serveis dels ens locals, el projecte executiu defineix el pressupost 
d’execució material, les despeses generals, el benefici industrial i l’IVA amb els 
imports següents: 
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Pressupost d’execució material obra  150.407,19 € 

Despeses generals 13% 19.552,93 € 

Benefici Industrial 6%  9.024,43 € 

Total 178.984,55 € 

IVA 21% 37.586,75 € 

Pressupost d’execució per contracte 216.571,30 € 

 
En el projecte es fixava un termini d’execució de sis mesos. No obstant, posteriorment 
s’ha adjuntat el pla de treball proposat per l’execució del projecte, corregint aquest 
termini d’execució de les obres, estimant-lo en TRES (3) mesos. 
 
TERCERA.- L’art. 77 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: 1. Enllumenats, il·luminacions i balises lluminoses  
Categoria: 2. Quantia del contracte superior a 150.000 € i inferior o igual a 360.000 
€ 
 
QUARTA.- S’ha revisat el contingut del projecte presentat i inclou la descripció de 
l’actuació a realitzar, la justificació del compliment de la normativa de baixa tensió i 
la justificació del compliment de la normativa de contaminació lumínica i d’eficiència 
energètica en l’enllumenat exterior. 
 
CINQUENA.- L’actuació consisteix en renovar l’enllumenat públic de la carretera N-
II en el seu pas per Canet de Mar, per tant, durant les obres s’afectarà al trànsit de la 
carretera N-II. En conseqüència, serà necessari disposar de la corresponent 
autorització de la Demarcació de Carreteres i complir amb els condicions particulars 
i generals que dicti l’esmentada autorització.  
 
 
 
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, un cop revisat el projecte s’informa 
favorablement per a la seva aprovació, essent necessari l’informe pertinent de la 
Demarcació de Carreteres.” 
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Vist l’informe jurídic emès per la TAG d’Urbanisme en data 7 d’octubre de 2020, que es 
transcriu a continuació: 

 
“INFORME RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE ELÈCTRIC 
D’ENLLUMENAT PÚBLIC PER A LA CTRA N-II, EN EL TRAM URBÀ COMPRÉS 
ENTRE EL CARRER MIRAMAR I EL CARRER NARCÍS MONTURIOL, EN EL SEU 
PAS PER CANET DE MAR 
 
FETS 
 
En data 31 d’agost de 2020 (ENTRA-2020-7980) ha tingut entrada al Registre general 
el “Projecte elèctric d’enllumenat públic per a la Ctra. N-II en el tram urbà comprés 
entre l’Av. Miramar i el carrer Narcís Monturiol en el seu pas per Canet de Mar”, 
redactat per l’enginyer industrial --, per encàrrec de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
L’esmentat projecte té per objecte descriure les feines necessàries per a la renovació 
de la instal·lació d’enllumenat públic de la carretera N-II, en el tram urbà comprès des 
del carrer Miramar fins al carrer Narcís Monturiol, per tal d’obtenir les corresponents 
autoritzacions administratives. 
 
En data 6 d’octubre de 2020 l‘enginyera municipal ha emès informe favorable al referit 
projecte, posant de manifest que la documentació aportada compleix amb el 
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). 
 
Així mateix manifesta que, en tractar-se 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, 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 (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 (LCSP), 

 Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
de carreteres (TRLC), 

 Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general 
de carreteres(RGC), 

 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques (LPACAP). 

 
CONSIDERACIONS  
 
Primera.- D’acord amb el que estableix l’article 8 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
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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 5 d’octubre de 2020, determina que 
el projecte que ara se sotmet a aprovació inicial s’inscriu dins el concepte d’obra 
ordinària de reforma, segons la classificació que fa de les obres locals l’article 12 
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 que aquesta informació es fa mitjançant publicació al BOPB. 
 
L’acord d’aprovació definitiva del projecte s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la 
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes de la 
corporació, tal i com preveu l’article 38.1 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.- L’article 37.2 ROAS estableix que, simultàniament al tràmit d’informació 
pública del projecte, s’ha de sotmetre a informe o autorització d’altres administracions 
només quan així ho exigeixi la legislació sectorial, segons el tipus d’obra de què es 
tracti. 
 
En aquest sentit l’enginyera municipal, en el seu informe de data 6 d’octubre de 2020, 
fa esment al fet que durant les obres s’afectarà al trànsit de la carretera N-II, per la 
qual cosa serà necessari disposar de la corresponent autorització de la Demarcació 
de Carreteres i complir amb els condicions particulars i generals que dicti l’esmentada 
autorització. 
 
En el cas present, la normativa sectorial d’aplicació és l’establerta pel Decret 
Legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
carreteres (TRLC) i pel Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s'aprova el 
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Reglament general de carreteres (RGC).  
 
L’article 38 TRLC defineix la zona d’afectació com aquelles dues franges de terreny 
a banda i banda de la carretera, delimitades interiorment per la zona de servitud i 
exteriorment per dues línies paral·leles a les arestes exteriors de l'esplanació, a una 
distància de cent metres en les autopistes i vies preferents, de cinquanta metres en 
les carreteres convencionals de la xarxa bàsica i de trenta metres en la resta de 
carreteres de les altres xarxes, mesurats des de les arestes esmentades. 
 
D’acord amb el que preveu l’article 39 TRLC, en la zona d'afectació, l'execució de 
qualsevol tipus d'activitat, la realització d'obres o instal·lacions, fixes o provisionals, 
el canvi d'ús o de destinació i la plantació o la tala d'arbres requereixen l'autorització 
prèvia del departament competent en matèria de carreteres, sens perjudici d'altres 
competències concurrents.  
 
En aquest cas concret, la zona de la carretera N-II on es preveu l’actuació de 
renovació de la instal·lació d’enllumenat públic es considera travessera, per ser la 
part de tram urbà en la qual hi ha edificacions consolidades almenys en dues terceres 
parts de la seva longitud i que té un entramat de carrers almenys en un dels costats. 
 
L’article 47.1 TRLC estableix que correspon als ajuntaments, amb l'informe previ 
favorable del departament competent en matèria de carreteres, atorgar les 
autoritzacions per realitzar a la zona de domini públic exterior a la calçada, en els 
trams urbans i les travesseres de les carreteres, les obres i actuacions esmentades 
a l'article 35.1. 
 
Quarta.- Pel que fa l’òrgan competent, l’article 38 del mateix text legal estableix que 
l’aprovació dels projectes d’obres ordinàries correspon als diferents òrgans dels ens 
locals, segons la distribució de competències prevista a la legislació de règim local. 
 
En aquest sentit, l’article 52.2.o) TRLMRLC, estableix que correspon al ple, entre 
d’altres atribucions, l'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent 
per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els 
pressupostos. 
 
En el cas present, el pressupost d’execució material puja un total de cent cinquanta 
mil quatre-cents set euros amb dinou cèntims (150.407,19 €) 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 elèctric d’enllumenat públic per a la Ctra. N-
II en el tram urbà comprés entre l’Av. Miramar i el carrer Narcís Monturiol en el seu 
pas per Canet de Mar”, redactat per l’enginyer industrial --- 
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Així mateix, un cop aprovat inicialment el projecte, caldrà remetre’l al Servei Territorial 
de Carreteres de Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat i sol·licitar-li 
l’emissió del corresponent informe, dins l’àmbit de les seves competències.” 

 
En virtut de les atribucions que l’article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, s’acorda per unanimitat 
dels disset membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el ““Projecte elèctric d’enllumenat públic per a la Ctra. N-II 
en el tram urbà comprès entre l’Av. Miramar i el carrer Narcís Monturiol en el seu pas 
per Canet de Mar”, redactat per l’enginyer industrial ---, amb un pressupost d’execució 
per contracte de 178.984,55 €, més 37.586,75 €, en concepte d’IVA. 
 
Segon.- Sotmetre l’esmentat projecte a informació pública pel termini de 30 dies, 
mitjançant publicació al BOPB, durant els quals es podran examinar i formular-hi les 
al·legacions pertinents. En cas que transcorregut aquest termini no s’hagin presentat 
al·legacions, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
El projecte es podrà consultar a les dependències municipals, al Servei d’Urbanisme de 
l’Àrea de Territori, en horari d’oficina, així com al web municipal 
(www.canetdemar.cat). 
 
Tercer.- Sol·licitar al Servei Territorial de Carreteres de Barcelona que emeti informe 
sobre l’actuació prevista dins l’àmbit de les seves competències. 
 
Quart.- Una vegada aprovat definitivament el projecte, de conformitat amb el que 
disposa l’article 38.2 del ROAS, s’haurà de publicar al BOP, al DOGC, al web municipal 
i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
 
Cinquè.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
explica que es tracta de l’aprovació d’un projecte que preveu canviar tot l’enllumenat de 
la N-II entre els carrers Miramar i Narcís Monturiol. Aquest projecte va lligat amb tots els 
canvis d’enllumenat que han fet al poble, més de seixanta carrers en els últims anys i 
que ha permès reduir més d’un 20% el consum elèctric. 
 
En aquest cas, a més a més, a la carretera nacional, de la qual l’Ajuntament és 
responsable de l’enllumenat públic tenen una xarxa molt antiga [...] 
 
En aquest moment, el senyor Llovet es queda sense connexió. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde de Sostenibilitat, Mobilitat i Noves 
Tecnologies, comunica que des del Consorci Localret estan avisant que aquesta sessió 
serà complicada pel que fa a la connexió dels diferents regidors. Mentre no es recupera 
la connexió amb el senyor Llovet, la senyora Serra recorda als altres regidors que si en 
algun moment tenen algun problema per sentir la sessió o per parlar, poden refrescar el 
navegador per intentar solucionar el problema. 
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El senyor Llovet ha recuperat la connexió i continua amb la seva intervenció. 
 
El senyor Llovet explica que aquest projecte està encarat a canviar tota la tecnologia 
perquè està absolutament obsoleta, ja que encara és de vapor de mercuri. Per tant, 
pretenen  millorar l’eficiència energètica de tot l’enllumenat d’aquesta zona. Es passaria 
d’una potència d’11,5KW  a una de 5KW i es reduiria gairebé a la meitat el consum 
d’electricitat en aquesta zona tot i produir la mateixa quantitat de llum. 
 
Aquest projecte té una durada de tres mesos, un cop estigui aprovat, es pugui licitar i es 
tingui la conformitat de Carreteres. 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, manifesta 
que abans de la votació li agradaria que el senyor Llovet expliqués què queda pendent 
d’arranjar de tot l’enllumenat del poble. També comenta que ha vist que aquesta partida 
no estava consignada en pressupost i voldria saber quin és el motiu perquè passi per 
davant d’altres partides que sí que ho estaven. 
 
El senyor Andreu Graupera Giménez, portaveu del grup municipal de la CUP, explica 
que estan d’acord amb aquest projecte perquè consideren que serà un bé per al municipi 
i sobretot per a la gent del poble. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, explica que aquest 
matí ja ha fet algunes preguntes al senyor Llovet respecte a aquest assumpte i que ja 
els ha aclarit els dubtes que tenien, però continuen pensant si no hi ha alguna manera 
de reclamar a Carreteres que també faci alguna intervenció, tot i que es tracta d’un tram 
urbà i, per tant, és competència municipal.  
 
Per altra banda, i com ha apuntat la senyora Bosch, pregunta si aquest projecte va a 
compte de les partides de les inversions financerament sostenibles, ja que entén que 
aquest projecte entraria dins d’aquest epígraf, però si no és així, agrairia que el senyor 
Llovet els ho expliqués. 
 
El senyor Llovet explica que ja van estar investigant amb l’enginyera municipal si hi havia 
alguna manera que Carreteres s’impliqués en el projecte, però van comprovar que el 
tram urbà de la N-II és responsabilitat  de l’Ajuntament. De fet, tot el sistema elèctric i 
totes les despeses econòmiques d’enllumenat van a càrrec de l’Ajuntament, fins i tot 
quan hi ha algun accident de trànsit o algunes reparacions a fer, també és l’Ajuntament 
qui les ha de fer. 
 
Pel que fa a quants carrers queden a la població per arranjar, explica que han fet el 
canvi a leds en una seixantena de carrers. Calculen que queda menys d’un terç del 
poble per actualitzar. 
 
Respecte a la partida econòmica, el senyor Llovet explica que ara el que fan és aprovar 
un projecte. Normalment, si disposen de la partida econòmica, aquests projectes passen 
directament per Junta de Govern Local, però com que és un projecte complicat, que s’ha 
de negociar amb Carreteres, han decidit aprovar-lo pel Ple i fer tots els tràmits 
necessaris per tirar-lo endavant. Un cop fets tots aquests tràmits, es faria la recerca de 
la partida econòmica i la licitació corresponent. Comenta que ja s’ha fet altres vegades, 



 

 
18 

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 

com per exemple amb el projecte del carrer Clausell, obres que es van licitar més 
endavant. 
 
Així, doncs, a data d’avui no tenen la partida econòmica per fer la licitació, però espera 
que per al pressupost de l’any 2021 la puguin tenir a punt. 
 
1.3. Secretaria 
 
1.3.1. INCOACIÓ EXPEDIENT LICITACIÓ CONCESSIÓ EXPLOTACIÓ DEL MÒDUL 
DE SERVEIS UBICAT AL PASSEIG MARÍTIM  DE CANET DE MAR. 
 
Atès que en data 14 de febrer de 2019, la Direcció General de Polítiques de Muntanya i 
del Litoral, va trametre a l’Ajuntament de Canet de Mar les condicions i prescripcions, 
per les quals es podria atorgar la pròrroga de la concessió administrativa per ocupar 150 
m2 de terrenys de domini públic marítimo-terrestre per al bloc de serveis número 1 a la 
platja de Canet de Mar.  
 
Atès que mitjançant resolució de data 12 de març de 2019, la Direcció General de 
Polítiques de Muntanya i del Litoral del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, atorga a l’Ajuntament de Canet de Mar la pròrroga de la 
concessió d’ocupació de 150 m2 de domini públic marítimo-terrestre per al bloc de 
serveis núm. 1 a la platja de Canet de Mar. 
 
Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 304/2019, de 28 de febrer, es va resoldre 
acceptar l’oferta de condicions de la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del 
Litoral del Departament de Territori i Sostenibilitat. D’aquesta resolució se’n va donar 
compte al Ple de la Corporació, en sessió de data 28 de febrer de 2019.  
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 25 de juny de 2020, va acordar 
declarar desert el procediment obert, incoat pel Ple de la Corporació, en sessió deddata 
27 de febrer de 2020, per a l’atorgament de la concessió de l’explotació del mòdul 
dedservei ubicat al passeig marítim de Canet de Mar, en no haver-se presentat cap 
proposicióddins del termini concedit a l’efecte. 
 
Atès que no es disposa dels mitjans humans ni materials necessaris per explotar de 
forma directa aquest servei, per la qual cosa és necessari procedir a iniciar expedient 
de licitació per a l’atorgament de la concessió demanial per a l’explotació del mòdul de 
servei del passeig marítim de Canet de Mar. 
 
Vist el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars redactat 
per l’Enginyera i la secretària municipals, que consta a l’expedient.  
 
Atès que l’òrgan competent per l’atorgament de la concessió és el Ple de la Corporació 
per aplicació d’allò que disposa l’article 60 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel 
que s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals de Catalunya, doncs la durada 
de la concessió és d’11 anys, sense possibilitat de prorrogar.  
 
Atès que de conformitat amb l'article 60.2 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals 
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, les concessions han d'adjudicar-se mitjançant 
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concurs d'acord amb els articles següents i amb la normativa reguladora de contractació 
dels ens locals. 
 
Vist i trobat conforme el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques 
particulars reguladores de la licitació per a la concessió de l’explotació del mòdul de 
servei ubicat al passeig marítim de Canet de Mar, i tenint en compte allò que es disposa 
a la Llei 9/2017, de 8 de noviembre, de contractes del sector públic (LCSP), al Decret 
Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, pel 
Reial Decret 817/2009, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic, en tot allò que no es trobi derogat, al Reial 
decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques (RGLCAP),  així com a la resta de normativa 
legal aplicable, s’acorda per setze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, 
Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel Serra Lerga, Rosabel Madrid 
Cámara, Josep M. Masvidal Serra, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart 
Falceto, Josep Tenas Soler, Anna M. Casas Donadeu, Marián Gómez Téllez, Sílvia 
Tamayo Mata, Miguel Borrego González, Josep Antoni Massagué Muntada, Jordi 
Castellà Andrés i Gemma Bosch Alsina i una abstenció del regidor Andreu Graupera 
Giménez: 
 
Primer.- Aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques 
particulars que han de regir el procediment obert per a l’atorgament d’una concessió 
demanial per a l’explotació del mòdul de serveis ubicat al passeig marítim de Canet de 
Mar. 
 
Segon.- Que el plec de clàusules administratives particulars, de conformitat amb el que 
disposa l’art. 66.1 del Decret  336/1988, de 17 d'octubre, s’exposi al públic pel termini 
de 30 dies hàbils, mitjançant anunci publicat al BOP i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, 
per tal que s’hi puguin formular reclamacions i al·legacions. 
 
Tercer.- 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, amb un pressupost base de licitació de 56.372,13 €, per als onze anys de durada 
de la concessió. 
 
Quart.- Convocar expedient d’adjudicació i publicar el corresponent anunci de licitació 
al perfil del contractant segons allò que disposa l’art. 135.1 de la LCSP.  
 
Cinquè.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics municipals, als efectes 
oportuns. 
 
Sisè.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, la senyora alcaldessa, per 
a la tramitació i execució del present acord. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
explica que es tracta de la licitació de la concessió del mòdul de serveis que hi ha ubicat 
al passeig Marítim, entre la platja del Cavaió i la platja Gran, a l’espigó. Es tracta del 
mòdul fix, que pot funcionar tot l’any. 
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Aquesta concessió es va recuperar de Costes l’any passat i la seva intenció va ser 
posar-la ràpidament a licitació, però va coincidir durant el mes de març i va quedar 
deserta. Ara tornen a aprovar aquesta licitació, amb les mateixes característiques, per 
un total d’onze anys, ja que la concessió de Costes durarà fins al 9 de maig de 2031. 
Per això fan una concessió d’onze anys. 
 
Dins dels costos, s’inclouen la liquidació de la concessió anterior, ja que n’havia quedat 
pendent una part, més el cànon municipal i la inversió inicial. Han posat també dos 
apartats de millora dintre de la licitació que són la instal·lació de plaques solars i el servei 
de wifi gratuït. 
 
El senyor Andreu Graupera Giménez, portaveu del grup municipal de la CUP, explica 
que abans de la votació vol fer una pregunta i és si s’ha buscat alguna fórmula perquè 
aquest mòdul pogués formar part d’algun tipus de gestió popular, com un casal popular 
o un casal de joves. Pensa que seria una manera de regalar una edificació municipal al 
conjunt de la societat civil. 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
comenta que es feliciten que s’hagi pogut tornar a licitar, perquè és molt important per 
al sector turístic de Canet. L’altra vegada va quedar desert i esperen que aquest cop hi 
hagi algú que ho pugui tirar endavant. 
 
Comenta que troben que una concessió per onze anys és molt llarga. Consideren que 
potser una concessió més curta donaria més avantatges, fins i tot en el preu, per als qui 
hi estiguin interessats. Però bé, si s’han presentat és perquè hi ha interès. Seguiran amb 
atenció la licitació. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, comenta que cal que tinguin sort en aquesta licitació perquè tal i com està la 
situació de la pandèmia, cal una gran confiança per agafar una instal·lació com aquesta. 
Li agradaria que el govern expliqués per què tornen a treure a licitació aquest mòdul 
amb les mateixes condicions, si l’últim cop va quedar desert. Demana si tenen alguna 
nova informació per creure que ara sí que és interessant treure aquesta concessió a 
licitació. 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, en primer lloc 
agraeix al senyor Llovet les seves explicacions i, en segon lloc, li agradaria remarcar 
que la responsabilitat de manteniment d’aquest mòdul era i és a dia d’avui de 
l’Ajuntament de Canet de Mar i lamenten que aquesta tasca no s’hagi dut a terme i 
tinguin un mòdul amb un estat insalubre, lamentable i perillós. Esperen que la licitació 
sigui efectiva i que el licitador resultant tingui més cura de la instal·lació. 
 
El senyor Llovet es dirigeix al senyor Graupera i li explica que no han pensat en aquesta 
demanda, però la veritat és que és una licitació bastant complicada, ja que s’ha de fer 
una inversió inicial molt important, s’ha de liquidar la part que va quedar pendent de la 
concessió anterior i també hi ha un cànon municipal per pagar. Aquests costos 
econòmics són molt importants i aquest fet, contestant al senyor Castellà, porta a 
l’Ajuntament a haver de donar un marge d’anys important perquè es pugui amortitzar el 
cost econòmic. Per aquest motiu es fa amb una licitació oberta perquè cada licitador 
pugui fer la seva oferta.  
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El senyor Llovet explica al senyor Massagué que la primera licitació es va fer just iniciar-
se la pandèmia de la COVID-19, és a dir, que la licitació va coincidir amb el confinament, 
justament el 13 de març. Posteriorment, sí que han tingut demandes per poder participar 
en la licitació d’aquesta concessió. Com que hi ha hagut dos o tres interessats en el 
mòdul, han fet com sempre, no han entrat a parlar individualment amb aquests 
interessats, sinó que els han incentivat perquè es presentin a la licitació. 
 
L’important d’aquest assumpte és que qui es quedi aquesta concessió haurà de fer unes 
obres, unes inversions, una neteja de façanes, un arranjament de vidres, una 
redistribució interna i un manteniment i uns horaris de compliment bastant estrictes. De 
maig a setembre i durant la setmana santa ha de tenir obert cada dia de deu del matí a 
vuit del vespre, els caps de setmana de deu del matí a onze de la nit i en el període 
d’hivern, d’octubre a abril, ha d’obrir d’onze del matí a set del vespre de divendres a 
diumenge i tots els festius. Cal recordar, també, que hi ha uns lavabos a la mateixa 
guingueta que estan oberts a tota la població, que no són només pels usuaris. És a dir, 
hi ha una sèrie de consideracions en aquesta concessió bastant importants i creuen que 
la dificultat del manteniment seria massa gran per a una entitat o un grup juvenil. 
 
1.3.2. NOMENAMENT RESPONSABLE DEL CONTRACTE I REPRESENTANTS 
MUNICIPALS A LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ 
D'OBRA PÚBLICA EN RÈGIM DE CESSIÓ D’ÚS, PER A L’ESTUDI, CONCERTACIÓ 
I DESENVOLUPAMENT D’UNA PROMOCIÓ D’HABITATGE PROTEGIT AL CARRER 
RIAL DELS OMS/RDA. DOCTOR MANRESA DE CANET DE MAR 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 29 de maig de 2008, acordà adjudicar 
a la societat VISOREN, SL, el contracte de concessió d'obra pública en règim de cessió 
d’ús, per a l’estudi, concertació i desenvolupament d’una promoció d’habitatge protegit 
al carrer Rial dels Oms/Rda. Doctor Manresa de Canet de Mar, a l’empresa Visoren, SL, 
amb un pressupost d’inversió de 2.241.618,52 € de conformitat amb l’informe emès pel 
servei de gestió i habitatge de la Diputació de Barcelona, i sota les condicions que 
estableixen el plec de prescripcions tècniques, el quadre de característiques i el plec de 
condicions administratives que el complementa i d’altres normatives que li siguin 
d’aplicació.  
 
Atès que en data 25 de juliol de 2008 es va formalitzar dita adjudicació mitjançant 
contracte administratiu. 
 
Atès que en data 3 de maig de 2013 va finalitzar l’obra de construcció dels esmentats 
habitatges, de conformitat amb el projecte executiu aprovat definitivament en data 14 de 
setembre de 2009, i que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 26 de 
setembre de 2013, va acordar l’aprovació de l’acta de comprovació de l’obra. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 29 d’octubre de 2013, va acordar 
crear una Comissió de Seguiment de l’esmentat contracte, la qual ha d’estar formada 
per representants de l’Ajuntament, de l’empresa promotora i de la Diputació de 
Barcelona, que tindrà la funció de vetllar per a l’adequació dels preus del lloguer dels 
habitatges dotacionals a la realitat econòmica de cada moment durant la vida del 
contracte de concessió, així com per a l’aplicació de la clàusula 7.2 de revisió de preus 
d’aquest contracte. 
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Atès que, tot i regir-se el present contracte pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de 
juny pel que s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, donada la seva extensa durada es considera convenient nomenar un 
responsable del contracte que actuï en defensa de l’interès general, per verificar el 
compliment de les obligacions del concessionari, especialment pel que fa a la qualitat 
de la prestació. 
 
Atès que cal nomenar els representants de l’Ajuntament en la Comissió de seguiment 
d’aquest contracte. 
 
Atès que l’òrgan de contractació és el Ple de la Corporació i per tant, és a aquest a qui 
correspon adoptar el present acord, s’acorda per unanimitat dels disset membres 
presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
Primer.- Nomenar com a responsable del contracte de concessió d'obra pública en 
règim de cessió d’ús, per a l’estudi, concertació i desenvolupament d’una promoció 
d’habitatge protegit al carrer Rial dels Oms/Rda. Doctor Manresa de Canet de Mar, la 
Tècnica d’Administració General d’Urbanisme, essent les seves funcions les següents: 
 

- Seguiment i supervisió de les prestacions objecte del contracte. 
- Determinar si la prestació realitzada per la concessionària s’ajusta a les 

prescripcions establertes i condicions contractuals. 
- Donar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la prestació 

contractada. 
- Proposar i informar les eventuals modificacions o pròrrogues del contracte. 
- Informar les propostes d’aprovació dels preus màxims dels arrendaments. 
- Elaborar les bases que han de regir les condicions i requisits que han de regular 

el procés de selecció dels llogueters. 
- Recepcionar les prestacions objecte del contracte. 
- Proposar a l’òrgan de contractació les penalitats a imposar, si és el cas. 
- Proposar la convocatòria de la comissió de seguiment del contracte quan ho 

consideri necessari. 
 
Segon.- Nomenar els representants municipals següents com a membres de la 
Comissió de Seguiment del contracte de concessió d'obra pública en règim de cessió 
d’ús, per a l’estudi, concertació i desenvolupament d’una promoció d’habitatge protegit 
al carrer Rial dels Oms/Rda. Doctor Manresa de Canet: 
 
President/a: regidor/a d’Habitatge 
Vocal: La responsable del contracte. 
 
La presidenta de la Comissió podrà convidar a les reunions que es celebrin, qualsevol 
tècnic que consideri necessari quan els assumptes a tractar requereixin d’un especial 
assessorament tècnic.  
 
Tercer.- Establir que, com a mínim, aquesta comissió es reunirà preceptivament una 
vegada a l’any de forma ordinària. 
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Quart.- Que es notifiqui el present acord a la concessionària i a la responsable del 
contracte, als efectes oportuns. 
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord als diferents representants nomenats que no siguin 
presents a la Sala de Sessions en l’aprovació d’aquest acord. 
 
La senyora alcaldessa explica que com els regidors i les regidores hauran vist, els punts 
que segueixen a aquest, són exactament iguals. Es tracta d’un tràmit burocràtic com és 
nomenar un tècnic de l’Ajuntament com a responsable de diversos contractes. 
 
El senyor Andreu Graupera Giménez, portaveu del grup municipal de la CUP, explica 
que no acaba d’entendre per què no hi ha un representant de l’Àrea de Benestar Social. 
Ja que són habitatges de protecció oficial, a part de la Regidoria d’Habitatge també 
entendrien que hi hagués la de Benestar Social. 
 
Per altra banda, troben que és poc que aquesta comissió es reuneixi de forma ordinària 
només un cop l’any. 
 
També consideren que seria interessant que dins d’aquesta comissió hi pogués 
participar la societat civil o almenys que se’ls informés. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde de Sostenibilitat, Mobilitat i Noves 
Tecnologies, explica que totes les comissions sempre tenen un president i una àrea 
responsable i això no vol dir que Benestar Social no participi en el seguiment d’aquest 
contracte. Sí que és cert que se’n fa responsable l’Àrea d’Habitatge, però dins de l’equip 
de govern treballen conjuntament i qualsevol cosa que es modifica sempre es consulta 
amb les altres àrees, no només la d’Habitatge, sinó també per exemple la d’Urbanisme, 
que ha esta una àrea que ha intervingut molt activament en el seguiment d’aquest 
contracte. 
 
1.3.3. NOMENAMENT RESPONSABLE DEL CONTRACTE I CREACIÓ COMISSIÓ DE 
SEGUIMENT DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE TANATORI 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 165, de 31 de març de 1998, es va resoldre 
adjudicar a Cabré junqueras, SA, el contracte de gestió indirecta mitjançant concessió 
administrativa del servei públic municipal del tanatori pel preu de 16.902.800 ptes IVA 
inclòs.  
 
Atès que en data 23 d’abril de 1998 es va formalitzar dita adjudicació mitjançant 
contracte administratiu. 
 
Atès que, el Ple de la Corporació, en sessió de data 21 de maig de 2007, va acordar  
modificar el contracte per a la gestió del servei públic municipal del tanatori en la 
modalitat de concessió, en el sentit de permetre que la concessionària es rescabali de 
la inversió efectuada en el tanatori municipal, amb càrrec a una part del cànon de les 
tarifes que fins a la data havia vingut ingressant a les arques municipals. En els mateixos 
termes, la concessionària es farà càrrec de la neteja de les dependències del tanatori 
en les ratios, freqüències i periodicitats que s’especifiquen en el corresponent informe 
tècnic que serveix de suport a l’adopció d’aquest acord, també amb càrrec a una part 
del cànon de les tarifes que fins a la data havia vingut ingressant a les arques municipals.  
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Atès que en data 19 de juny de 2007 es va formalitzar dita modificació. 
 
Atès que, tot i regir-se el present contracte per la Llei 13/1995, de 18 de maig, de 
contractes de les Administracions Públiques, donada la seva extensa durada es 
considera convenient nomenar un responsable del contracte que actuï en defensa de 
l’interès general, per verificar el compliment de les obligacions del concessionari, 
especialment pel que fa a la qualitat de la prestació. 
 
Atès que es considera convenient crear una Comissió de seguiment amb la funció 
genèrica de vetllar pel compliment del plec de clàusules administratives particulars i el 
plec d’explotacó que regeixen aquest contracte i el correcte funcionament del servei, així 
com nomenar els representants de l’Ajuntament en aquesta Comissió. 
 
Atès que l’òrgan de contractació és el Ple de la Corporació i per tant, és a aquest a qui 
correspon adoptar el present acord, s’acorda per unanimitat dels disset membres 
presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
Primer.- Nomenar com a responsable del contracte de gestió indirecta, mitjançant 
concessió administrativa, del servei públic municipal del tanatori, la Tècnica 
d’Administració General de Secretaria, essent les seves funcions les següents: 
 

- Seguiment i supervisió de les prestacions objecte del contracte. 
- Determinar si la prestació realitzada per la concessionària s’ajusta a les 

prescripcions establertes i condicions contractuals. 
- Donar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la prestació 

contractada. 
- Proposar i informar les eventuals modificacions o pròrrogues del contracte. 
- Recepcionar les prestacions objecte del contracte. 
- Proposar a l’òrgan de contractació les penalitats a imposar, si és el cas. 
- Informar les sol·licituds de revisió de tarifes proposades per la concessionària. 
- Informar sobre la liquidació del cànon anual a efectuar per la concessionària. 
- Proposar la convocatòria de la comissió de seguiment del contracte quan ho 

consideri necessari. 
 
Segon.- Crear una Comissió de Seguiment del contracte de gestió del servei públic 
municipal de tanatori, amb l’objectiu genèric de vetllar pel compliment del plec de 
clàusules administratives particulars i el plec d’explotació que regeixen aquest contracte 
i el correcte funcionament del servei. Aquesta comissió es reunirà preceptivament una 
vegada a l’any de forma ordinària i estarà formada per representants de l’Ajuntament de 
Canet de Mar i de la concessionària. 
 
Tercer.- Nomenar els representants municipals següents com a membres de la 
Comissió de Seguiment del contracte de gestió del servei públic municipal de tanatori: 
 
President/a:, regidor/a de Sanitat 
Vocal: el responsable del contracte 
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El president de la Comissió podrà convidar a les reunions que es celebrin, qualsevol 
tècnic que consideri necessari quan els assumptes a tractar requereixin d’un especial 
assessorament tècnic.  
 
Quart.- Que es notifiqui el present acord a la concessionària i a la responsable del 
contracte, als efectes oportuns. 
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord als diferents representants nomenats que no siguin 
presents a la Sala de Sessions en l’aprovació d’aquest acord. 
 
La senyora alcaldessa explica que es tracta del mateix tràmit que s’ha aprovat en el punt 
anterior, aquest cop per al contracte de gestió indirecta, mitjançant concessió 
administrativa, del servei públic municipal del tanatori. 
 
1.3.4. NOMENAMENT RESPONSABLE DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI 
PÚBLIC DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE 
 
Atès que el Ple municipal, en sessió extraordinària de data 3 d’abril de 1995, va acordar 
adjudicar a Sorea, SA, la gestió del servei de subministrament d’aigua potable a domicili 
en el municipi de Canet de Mar. 
 
Atès que en data 13 de juny de 1995 es va formalitzar dita adjudicació mitjançant 
contracte administratiu. 
 
Atès que, el Ple de la Corporació, en sessió de data 25 de gener de 2002, va acordar 
aprovar la pròrroga de l’esmentat contracte per un període de 20 anys, és a dir, fins al 
13 de juny de 2025, la refosa de disposicions vigents del plec de condicions 
economicoadministratives que regulen la prestació del servei, així com la minuta del 
conveni per a la regulació de les inversions i aportacions de millora i ampliació a efectuar 
en el servei municipal d’aigua potable de Canet de Mar per part de la concessionària del 
servei .  
 
Atès que en data 1 de febrer de 2002 es va formalitzar l’esmentat conveni. 
 
Atès que donada l’extensa durada d’aquest contracte es considera convenient nomenar 
un responsable del contracte que actuï en defensa de l’interès general, per verificar el 
compliment de les obligacions del concessionari, especialment pel que fa a la qualitat 
de la prestació. 
 
Atès que l’òrgan de contractació és el Ple de la Corporació i per tant, és a aquest a qui 
correspon adoptar el present acord, s’acorda per setze vots a favor dels regidors Blanca 
Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel Serra Lerga, 
Rosabel Madrid Cámara, Josep M. Masvidal Serra, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. 
Àngels Isart Falceto, Josep Tenas Soler, Anna M. Casas Donadeu, Marián Gómez 
Téllez, Sílvia Tamayo Mata, Miguel Borrego González, Josep Antoni Massagué 
Muntada, Jordi Castellà Andrés i Gemma Bosch Alsina i una abstenció del regidor 
Andreu Graupera Giménez: 
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Primer.- Nomenar com a responsable del contracte per a la gestió del servei públic de 
subministrament d’aigua potable a domicili, l’enginyera municipal, essent les seves 
funcions les següents: 
 

- Seguiment i supervisió de les prestacions objecte del contracte. 
- Determinar si la prestació realitzada per la concessionària s’ajusta a les 

prescripcions establertes i condicions contractuals. 
- Donar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la prestació 

contractada. 
- Proposar i informar les eventuals modificacions o pròrrogues del contracte. 
- Recepcionar les prestacions objecte del contracte. 
- Proposar a l’òrgan de contractació les penalitats a imposar, si és el cas. 
- Proposar la convocatòria de la comissió de seguiment del contracte quan ho 

consideri necessari. 
- Informar les sol·licituds d’increment de tarifes proposades per la concessionària. 

 
Segon.- Que es notifiqui el present acord a la concessionària i a la responsable del 
contracte, als efectes oportuns. 
 
El senyor Andreu Graupera Giménez, portaveu del grup municipal de la CUP, explica 
que el seu grup sempre ha pensat que aquest contracte s’hauria de municipalitzar i, per 
tant, creuen adequat que hi hagi un responsable, però també demanen que es faci una 
auditoria de tota la concessió i que la comissió de seguiment es reuneixi més sovint, ja 
que consideren que Canet té un problema important en aquest tema. 
 
1.3.5. NOMENAMENT RESPONSABLE DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ D’OBRA 
PÚBLICA PER A LA CONSTRUCCIÓ I POSTERIOR EXPLOTACIÓ D’UN EDIFICI 
AQUÀTIC COBERT 
 
Atès que el Ple municipal, en sessió de data 25 de maig de 2006, va acordar adjudicar 
a Construcciones Riera, SA (havent-se cedit posteriorment el contracte a Canet de Mar 
Esport, SL), el contracte de concessió d’obra pública per a la construcció i explotació 
d’un edifici aquàtic cobert i hotel d’entitatsa ubicar al sector U7 “industrial” de Canet de 
Mar, amb un cost total d’inversió de 4.522.377,21 € IVA inclòs. 
 
Atès que en data 11 de juliol de 2006 es va formalitzar dita adjudicació mitjançant 
contracte administratiu. 
 
Atès que, tot i regir-se el present contracte pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de 
juny pel que s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, donada la seva extensa durada es considera convenient nomenar un 
responsable del contracte que actuï en defensa de l’interès general, per verificar el 
compliment de les obligacions del concessionari, especialment pel que fa a la qualitat 
de la prestació. 
 
Atès que l’òrgan de contractació és el Ple de la Corporació i per tant, és a aquest a qui 
correspon adoptar el present acord, s’acorda per unanimitat dels disset membres 
presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipals: 
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Primer.- Nomenar com a responsable del contracte de concessió d’obra pública per a 
la construcció i posterior explotació d’un edifici aquàtic cobert, el tècnic d’Esports, essent 
les seves funcions les següents: 
 

- Seguiment i supervisió de les prestacions objecte del contracte. 
- Determinar si la prestació realitzada per la concessionària s’ajusta a les 

prescripcions establertes i condicions contractuals. 
- Donar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la prestació 

contractada. 
- Proposar i informar les eventuals modificacions o pròrrogues del contracte. 
- Informar les sol·licituds de revisió de tarifes proposades per la concessionària. 
- Recepcionar les prestacions objecte del contracte. 
- Proposar a l’òrgan de contractació les penalitats a imposar, si és el cas. 
- Proposar la convocatòria de la comissió de seguiment del contracte quan ho 

consideri necessari. 
 
Segon.- Que es notifiqui el present acord a la concessionària i al responsable del 
contracte, als efectes oportuns. 
 
En aquest moment, la senyora alcaldessa indica que abans de passar a les mocions 
que han entrat a la sessió d’aquest Ple ordinari, passaran a les diferents urgències que 
s’han presentat per ser considerades. 
 
El senyor Miguel Borrego González, regidor del grup municipal del PSC, comenta que 
abans de passar a la votació de la urgència del primer punt, voldria fer unes 
consideracions. 
 
La senyora alcaldessa, en veure que hi ha altres regidors que també han demanat la 
paraula, explica que donarà el torn per ordre de menys a més regidors. 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, explica 
que s’imagina que la seva intervenció anirà en el mateix sentit que les intervencions de 
tots els seus companys de l’oposició i és que no pot ser que es tracti d’una ordre del dia 
amb punts que són bàsicament burocràtics i que els punts més importants i més 
decisius, com són les ordenances fiscals i, fins i tot, una modificació de crèdit 
d’1.300.000 euros passin com a punts d’urgència i rebin la informació a l’últim moment.  
 
Han de tenir present que els membres del govern potser tenen la informació dia a dia, 
però els membres de l’oposició no en tenen l’ocasió i no poden saber correctament què 
és el que estan votant. Per aquest motiu, com a protesta, el seu grup municipal votarà 
en contra de la urgència de tots els punts. 
 
El senyor Andreu Graupera Giménez, portaveu del grup municipal de la CUP, explica 
que la seva intervenció és en el mateix sentit que la de la senyora Bosch. No entenen 
que tots aquests punts s’hagin d’aprovar per via d’urgència i que rebin la informació en 
48 i 72 hores de diferència. Fins i tot, un d’aquests punts no l’han rebut fins avui al matí. 
Comenta que tot i que s’ho han estudiat, hi votaran en contra. 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
explica que el seu grup també votarà en contra de la urgència perquè consideren que 
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es podria haver aportat tota aquesta informació a la Comissió Informativa General. 
Hauria estat molt interessant aquesta comissió perquè haurien pogut debatre sobre 
aquests punts, però no n’han tingut l’oportunitat i creuen que és poc ètic fer-los arribar 
tota aquesta informació en 48 hores. És una informació molt important que mereix una 
discussió ben àmplia. Per aquest motiu votaran en contra de la urgència. 
 
El senyor Miguel Borrego González, regidor del grup municipal del PSC, explica que el 
seu grup considera que aquesta urgència no està ben justificada. També consideren 
que crea una evident disfunció en l’exercici dels drets dels regidors, en no poder 
disposar del temps suficient per a l’estudi dels referits punts incorporats. Si s’analitzen 
els assumptes, s’haurien pogut incorporar a la convocatòria i haurien pogut passar per 
la Comissió informativa General, una comissió constituïda precisament per poder 
reflexionar sobre aquests punts i fer les propostes corresponents, cosa que  no ha 
passat. Si es mira el contingut econòmic i tributari, és evident que és molt transcendent. 
Per tant, no poden acceptar aquesta urgència, ja que són assumptes que es podrien 
haver incorporat en l’ordre del dia d’aquesta sessió o en una sessió posterior. 
 
La senyora alcaldessa comenta que el senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde 
de Cultura, Acció Social, Règim Intern i Promoció, ja els ho explicarà, però no vol deixar 
de dir que a causa de les mancances acumulades de fa molt de temps que pateix 
l’Ajuntament, tant de personal com d’infraestructura, prioritzen el benefici pel poble, tot i 
que els sap molt greu no poder donar la informació amb el temps suficient. Són punts 
molt importants i si els Serveis Tècnics no els han pogut preparar abans és perquè no 
han pogut. Són moltes les necessitats del poble, són molts els projectes que s’han de 
tirar endavant i per qüestió de temps s’han d’aprovar ara per poder aplicar-ho a 1 de 
gener de l’any 2021. Repeteix que el senyor Xirau els podrà donar una explicació més 
estesa. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura, Acció Social, Règim Intern 
i Promoció, comenta que la senyora alcaldessa ho ha explicat molt bé. Reconeixen les 
queixes, són lícites i justificades, però no és per voluntat pròpia que s’hagin passat 
aquests punts per via d’urgència. 
 
Amb el que no està d’acord és amb el que ha manifestat el senyor Borrego, que la 
urgència no queda justificada. La urgència es justifica perquè aquestes mesures que es 
prendran avui han d’estar operatives l’1 de gener de 2021. Per aquest motiu es passa, 
no només amb caràcter d’urgència, sinó pràcticament com una emergència. 
 
En la reunió que van mantenir amb alguns regidors el dissabte anterior, els va comentar 
quina és la situació del Departament d’Hisenda en aquest moment, a causa de la 
dispersió i la complicació de comunicació que pateixen, igual que està passant al llarg 
d’aquesta sessió plenària. Aquestes circumstàncies endarrereixen molt la feina d’un 
departament que ja va molt carregat. Aquest departament és un embut pel qual passa 
tot el que  generen les diferents àrees de l’Ajuntament i en aquest sentit ja els va avançar 
que en un horitzó immediat, a partir del mes de desembre ja reforçaran, en quantitat i 
en qualitat, aquest departament, ja que passaran de cinc a sis efectius en un termini 
mitjà. Però a curt termini, deixaran de tenir tres auxiliars administratius i un administratiu 
per passar a tenir tres administratius i un auxiliar administratiu. Així, doncs, la situació 
es capgirarà i la qualitat d’aquests llocs de treball donaran molta més agilitat i espera i 
desitja que, en el futur, aquestes presses no es tornin a repetir. 



 

 
29 

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 

 
Es disculpa per la pressa, però ho passaran a consideració del Ple igualment, per la 
necessitat de fer-ho avui i no en un ple posterior. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis,  
explica que el senyor Xirau ha aclarit molt la situació generada, per la necessitat que les 
ordenances i els preus públics han d’estar operatius l’1 de gener de l’any 2021.  
 
Pel que fa a la modificació de crèdit, aquesta modificació depenia que l’Estat tirés 
endavant l’assumpte d’inversions financerament sostenibles. Finalment, el govern, fa 
pocs dies, va elaborar un decret molt poc clar, en el qual havia desaparegut la figura de 
les inversions financerament sostenibles i per tant, això els ha permès utilitzar 
romanents de tresoreria. Ara bé, aquest fet l’han sabut fa pocs dies i Intervenció i 
Secretaria no podien avançar aquesta modificació amb la rapidesa que els hagués 
agradat. 
 
D’altra banda, com que aquesta normativa és tan poc clara, consideren que  estan lligats 
a la necessitat de complir terminis i tenir les obres iniciades a finals d’any. Això vol dir 
que tenen un marge molt limitat entre el decret i l’inici d’obres o, almenys, la licitació 
d’aquestes obres, amb la qual cosa, quan va sortir el decret que deixava el marge de 
poder utilitzar romanents  de Tresoreria, és quan es van posar  mans a l’obra per intentar 
tirar endavant aquestes propostes. 
 
Pel que fa a l’altra proposta, la coberta de l’Ajuntament, comenta que sí que hi ha una 
urgència evident, perquè van haver de demanar un segon projecte, ja que s’han de 
renovar les dues vessants de la teulada de l’Ajuntament i com que el projecte va entrar 
el dilluns dia 26 d’octubre, han cregut oportú tirar endavant aquesta aprovació perquè 
aquesta obra s’ha de fer al més aviat possible. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que no ha intervingut abans perquè hi ha més punts d’urgència i ja podrà 
manifestar el seu parer més endavant, però que ara li agradaria poder intervenir, fent 
referència a les paraules del senyor Xirau i el senyor Llovet. 
 
El senyor Massagué comenta que està d’acord que aquests punts s’han de passar per 
urgència, però el ROM també garanteix el dret dels regidors a tenir temps per estudiar-
los. Si consideren que tenir la informació d’un punt d’urgència d’un milió d’euros set 
hores abans de la sessió és suficient, ell no ho creu correcte. 
 
2. Propostes urgents 
 
2.1. Tresoreria 
 
La senyora alcaldessa i presidenta del Ple municipal, segons allò que es disposa als 
articles 51 del text refós de règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 
18 d’abril, i 83 del Reial decret 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, Raquel 
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Serra Lerga, Rosabel Madrid Cámara, Josep M. Masvidal Serra, M. Assumpta Revoltós 
Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Josep Tenas Soler i Anna M. Casas Donadeu i set vots 
en contra dels regidors Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata, Miguel Borrego 
González, Josep Antoni Massagué Muntada, Jordi Castellà Andrés, Andreu Graupera 
Giménez i Gemma Bosch Alsina. Tot seguit es procedeix a la seva deliberació i votació 
en els termes següents: 
 
2.1.1.APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 
REGULADORES DE TRIBUTS PER L'EXERCICI 2021 I SEGÜENTS 
 
Fets 
 
Vist que mitjançant provisió d’Acaldia de data 1 d’octubre de 2020 es va incoar 
l’expedient per aprovar les modificacions de les ordenances fiscals i l’ordenança general 
de gestió, recaptació i inspecció de tributs i altres ingressos de dret públic que hagin 
d’entrar en vigor el dia 1 de gener de 2021. 
Vistes les propostes formulades pels diferents departaments. 
 
Vist que mitjançant Decret d’Alcaldia 1591/2020, d’1 d’octubre, es va aprovar 
l’avantprojecte de modificació de les següents ordenances fiscals reguladores de tributs 
municipals amb efectes 1 de gener de 2021, segons annex a la resolució. 
 

 Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres 

 Ordenança fiscal núm. 21, reguladora de la taxa per la prestació de serveis 
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i empreses a través 
del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració 
responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats. 

 Ordenança fiscal núm. 22, reguladora de la taxa per utilització de columnes, 
cartells I altres instal·lacions per l’exhibició d’anuncis. 

 Ordenança fiscal núm. 30, reguladora de la taxa per prestació de serveis en 
edificis municipals 

 Ordenança fiscal núm. 31, reguladora de la taxa per prestació de serveis 
d’ensenyaments especials 

 Ordenança fiscal núm. 38, reguladora de les taxes per estacionament a 
l’aparcament soterrat de Riera Gavarra 12 

 
Vist que l’avantprojecte de modificació normativa ha estat sotmès al tràmit d’audiència 
prèvia previst a l’article 133.2 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, mitjançant publicació de l’anunci 
al Portal web de l’Ajuntament durant el termini de 10 dies hàbils, amb l’objecte de donar 
audiència als ciutadans afectats. 
 
Vist que durant el tràmit d’audiència prèvia, comprès entre els dies 6 i 20 d’octubre de 
2020, no s’han formulat aportacions,  
 
Fonaments de dret 
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Vist que, de conformitat amb l’article 15.1 del Tex refós de la Llei d’Hisendes Locals, 
apro pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,   llevat dels supòsits previstos en 
l’article 59.1 del mateix cos legal, les entitats locals hauran d’acordar la imposició de 
llurs tributs propis i aprovar les corresponents ordenances fiscals reguladores 
d’aquestes, 
 
Vist que l’article 16.1 del TRLHL estableix el contingut mínim que hauran de tenir les 
ordenances fiscals reguladores dels tributs propis de les entitats locals que s’imposin en 
virtut de l’article 15.1 TRLHL citat anteriorment, i que els acords d’aprovació d’aquestes 
ordenances fiscals s’hauran d’adoptar simultàniament als de la imposició dels respectius 
tributs, 
  
Vist que els articles 17 a 19 del TRLHL regulen el procediment per a la imposició de 
tributs i l’aprovació de les Ordenances fiscals reguladores d’aquests. 
 
Vist que, de conformitat amb l’article 20, apartat 1r, del TRLHL, les entitats locals, en els 
termes previstos en aquesta Llei, podran establir taxes per la utilització privativa o 
l’aprofitament especial del domini públic local, així com per la prestació de serveis 
públics o la realització d’activitats administratives de competència local que es refereixin, 
afectin o beneficiïn de manera particular als subjectes passius,   
 
Vistos els informes tècnic econòmics que s’incorporen a l’expedient en compliment de 
l’article 25 del TRLHL, en els quals es posa de manifest que les taxes proposades són 
adequades a les regles de quantificació d’aquests tributs contingudes en l’article 24 del 
mateix cos legal, 
 
Vista la fiscalització de l’Interventor, 
 
El Ple municipal acorda per dotze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, 
Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel Serra Lerga, Rosabel Madrid 
Cámara, Josep M. Masvidal Serra, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart 
Falceto, Josep Tenas Soler, Anna M. Casas Donadeu, Josep Antoni Massagué Muntada 
i Jordi Castellà Andrés i cinc abstencions dels regidors Marián Gómez Téllez, Sílvia 
Tamayo Mata, Miguel Borrego González, Andreu Graupera Giménez i Gemma Bosch 
Alsina: 
 
Primer.- APROVAR provisionalment l’establiment de les següents taxes per utilització 
privativa o aprofitament del domini públic local o per prestació de serveis i/o realització 
d’activitats administratives de competència local:  
 

OF Epígraf Concepte Import 
31  Taxa ensenyaments especials.   
 II Universitat de la Gent Gran (UNED Sènior)  
  Quota general, modalitat presencial o en línia 40,00 € 
  Majors de 65 anys, modalitat presencial 40,00 € 
  Majors de 65 anys, modalitat en línia 20,00 € 
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Segon.- APROVAR provisionalment la supressió de les següents taxes per utilització 
privativa o aprofitament del domini públic local o per prestació de serveis i/o realització 
d’activitats administratives de competència local: 
 

OF Epígraf Concepte Import 
31  Taxa ensenyaments especials.   
 II Universitat de la Gent Gran (UNED Sènior)  
  Curs complet (2 assignatures i taller) 104,00 € 
  Assignatures trimestrals 40,00 € 
  Tallers 48,00 € 

 
 
Tercer.- APROVAR provisionalment les modificacions de les següents ordenances 
fiscals, segons detall inclòs en l’ANNEX: 
 

OF Títol 
05 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
21 Taxa per la prestació de serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels 

ciutadans i empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació 
prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats. 

22 Taxa per utilització de columnes, cartells I altres instal·lacions per l’exhibició 
d’anuncis. 

30 Taxa per prestació de serveis enedificis de propietat municipal 
31 Taxa per prestació de serveis d’ensenyaments especials 
38 Taxes per estacionament a l’aparcament soterrat de Riera Gavarra 12 

 
 
Quart.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de 
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes.  
 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, 
els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Cinquè.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  de les 
ordenances fiscals, incloent els provisionals elevats automàticament a tal categoria, i el 
text íntegre de les ordenances o de llurs modificacions, seran objecte de publicació en 
el Butlletí Oficial de la Província, i entraran en vigor el dia 1 de gener de 2021. 
 
ANNEX 
 
MODIFICACIONS DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5, REGULADORA DE 
L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
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Primer.- Es modifica l’Annex de l’ordenança fiscal núm. 5, que queda redactat de la 
següent manera: 
 
“ANNEX QUE SE CITA A L’ARTICLE 9 D’AQUESTA ORDENANÇA1 
 
Tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de la present Ordenança, la base imposable 
de l’autoliquidació prèvia o liquidació a compte que s’hi regula es determinarà a partir 
del mòdul bàsic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per al càlcul dels 
drets d’intervenció col·legial per a l’any 2020, ponderat amb els coeficients correctors 
que tot seguit es detallen. 
 
Tan bon punt l’esmentat Col·legi faci públic un nou mòdul bàsic, s’entendrà 
automàticament actualitzat el que fins aleshores s’ha fet servir per a calcular la base 
imposable susdita. 
 
I.-TREBALLS D’EDIFICACIÓ, URBANITZACIÓ I OBRA CIVIL 
 
En general, llevat les excepcions que s’especifiquen a continuació, el paràmetre de 
partida és la superfície objecte de l’actuació constructiva, incloses les parts comunes, 
expressada en metres quadrats amb dos decimals. 
 
Si és cas que en una mateixa construcció, instal·lació o obra s’han projectat usos 
diferenciats, caldrà destriar i tractar per separat la superfície parcial afectada per cada 
mòdul diferent. 
 
La fórmula que s’ha d’aplicar per a calcular la base imposable, que s’assimila al 
pressupost de referència, és la suma dels resultats parcials de multiplicar els mòduls de 
referència per la superfície afectada per cadascun d’aquests mòduls. 
 
A aquests efectes, cada mòdul de referència concret es calcula de la manera següent: 
 
Mr = Mb × Ct × Cu 
 
Definicions: 
 
Mb: Mòdul bàsic, que a hores d’ara el COAC ha fixat en 513,00 EUR/m². 
Ct: Coeficient corrector que pondera la tipologia de la construcció, instal·lació o obra. 
Cu: Coeficient corrector que pondera l’ús projectat. 
Mr: Mòdul de referència, o mòdul esmenat. 
Pr: Pressupost de referència, que serà la suma de les valoracions parcials. 
 
Els coeficients correctors que es faran servir són el següents: 
 
1. COEFICIENT TIPOLÒGIC (Ct) 

 
1 Redacció Anex que cita l’ Aritcle 9 donada per modificació aprovada provisionalment per acord del Ple, en sessió 
extraordinària de 10 d’octubre de 2019, i que en no haver-se presentat reclamacions durant el període d’exposició 
pública, fou elevat a definitiu (BOP 24/12/2019) i entrà en vigor a 01/01/2020. 
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1.1.-En edificacions de nova planta i addicions 
 

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

1,20 

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

1,10 

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

TIPOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ Ct 
- Rehabilitació integral d’un edifici conservant exclusivament les façanes. 0,90 
- Reformes que afectin elements estructurals. 0,70 
- Reformes que no afectin elements estructurals. 
- Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria o tancaments 
(Aplicat a la superfície de façana). 

0,50 

- Reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals ni 
instal·lacions. 
- Rehabilitació de façanes sense substitució de tancaments (Aplicat a la 
superfície de façana). 

0,30 

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

TIPOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ Ct 

- Moviments de terres i infraestructura. 1,10 

- Superficials complementaris. 1,00 
- Piscines i obres sota-rasant. 1,10 

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

USOS Cu 
-Ascensor 10,00 
- Arquitectura monumental. Cines. Discoteques. Hotels de 5 estrelles. 
Museus. Teatres. 

3,00 

- Clíniques i Hospitals. 2,80 
- Balnearis. Biblioteques. Estacions de tren. Facultats i Escoles 
Universitàries. Hotels de 4 estrelles. Presons. Saunes. Terminals 
marítimes i aèries. 

2,60 

- Edificis de jutjats. Laboratoris d’anàlisi. Palaus d’exposicions i 
congressos 

2,40 
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- Clubs de reunió. Hotels de 3 estrelles. Aparthotel i residències. Edificis 
administratius 

2,20 

- Cafeteries. Centres mèdics. Edificis d’oficines. EGB-BUP i FP. Hotels 
de 2 estrelles. Locals bancaris. Pavellons esportius coberts. 
Residències universitàries. Restaurants. Habitatges > 200 m². 

2,00 

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

1,80 

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

1,20 

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

1,00 

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

0,70 

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

0,60 

 
NOTA: ESPAIS SOTACOBERTA VINCULATS A L’HABITATGE (GOLFES) 
 
- Els espais sotacoberta amb possibilitat de vincular-se a l’habitatge inferior, entre 1,90 
i 2,50 m. d’altura, caldrà valorar-los com l’habitatge inferior, sense augmentar el Cu per 
superfície total. 
 
- Els espais sotacoberta no habitables en edificis plurifamiliars (trasters) tindran la 
consideració de locals en planta alta. 
 
2.2. Obra civil 
 

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

0,20 

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

0,10 

- Pistes d’asfalt, formigó o gespa. Terrasses amb drenatge. 0,20 
- Jardins. Pistes de terra sense drenatge. 0,10 
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Con ja s’ha dit abans, el pressupost de referència (Pr) serà la suma de les quantitats 
parcials que resultin de multiplicar cada mòdul de referència (Mr) per la superfície parcial 
a la qual s’ha d’aplicar. 
 
II.-TREBALLS D’ENDERROC 
 
El pressupost de referència dels enderrocs s’obtindrà de la fórmula següent: 
 
Pr = V × Mb × Ct × Cu 
 
Definicions: 
 
V: Volum de l’edifici en m³. Per a naus o magatzems d’altures de planta superiors a 4 
metres, es considerarà el volum d’aquesta altura per planta. 
 
Mb: Mòdul bàsic, que a hores d’ara el COAC ha fixat en 513,00 EUR/m². 
 
Ct: Coeficient corrector que pondera la tipologia de la construcció, instal·lació o obra. 
 
Cu: Coeficient corrector que pondera l’ús projectat. 
 
Pr: Pressupost de referència, que serà la suma de les valoracions parcials. 
 
1. COEFICIENT TIPOLÒGIC (Ct) 
 

TIPOLOGIA DE L’EDIFICACIÓ Ct 
- Edificacions en zones de casc antic. 0,30 
- Edificacions entre mitgeres. 0,20 
- Edificacions aïllades. 0,10 

 
2. COEFICIENT D’ÚS (Cu) 
 

USOS Cu 
- Altures de menys de 10 metres. 0,10 
- Altures de més de 10 metres. 0,15 

“ 
MODIFICACIONS DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21 REGULADORA DE LA TAXA 
PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN 
L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMITIMENT A 
PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE I 
PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE LES ACTIVITATS 
 
Primer.- Es proposa la modificació de l’article 6è, que queda redactat de la següent 
manera: 
 
“Article 6.- Quota tributària 
 
La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes: 
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 EUR/m2 
1. Informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l'activitat projectada 
amb el planejament urbanístic. 

142,54 € 

2. Tramitació de procediment de consulta prèvia potestativa, amb estudi 
de projecte o avantprojecte i emissió d'informe tècnic municipal. 

98,15 € 

3. Tramitació de procediment de llicència ambiental, o de llur modificació 
substancial, corresponent a activitats i instal·lacions de l'Annex II de la 
Llei 20/2009 
- Fins a 100 m2  
- Entre 101 i 500 m2  

 
 
 

969,99 € 
1.435,84 € 

Més de 500 u\¿ per cada 200 m¿ o fracció d'excés  414,79 € 
4. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia 
ambiental per a activitats i instal·lacions de l'Annex III de la Llei 20/2009 i 
llurs modificacions substancials  
-Finsa100 m2  
- Entre 101 i 500 m2  
- Més de 500 m2 per cada 200 m2 o fracció d'excés  

 
 
 

610,35 € 
810,07 € 
294,01 € 

5. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia o 
declaració responsable per l'obertura d'establiments no sotmesos a la Llei 
20/2009 ni a la Reglamentació d'espectacles (activitat innòcues) i 
activitats recreatives i llurs modificacions substancials 
- Fins a 50 m2  
- Entre 51 i 100m2  
- Per cada 100 m2 o fracció d'excés  

 
 
 
 

408,42 € 
587,10 € 

75,56 € 
6. Tramitació del procediment de llicència municipal prevista al Decret 
112/2010 de 21 d'agost pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles 
públics i activitats recreatives i llur modificació substancial. 
- Fins a 100 m2  
-Entre 101 i 500 m2  
- Més de 500 m2 per cada 200 m2 o fracció d'excés  

 
 
 

969,99 € 
1.435,84 € 

414,79 € 
7. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació prevista al 
Decret 112/2010 de 21 d'agost pel qual s'aprova el Reglament 
d'espectacles públics i activitats recreatives i llur modificació substancial. 
- Fins a 100 m2  
- Entre 101 i 500 m2  
- Més de 500 m2 per cada 200 m2 o fracció d'excés  

 
 
 

610,35 € 
810,07 € 
294,01  € 

8. Tramitació del procediment de revisió de llicència ambiental 314,64 € 
9. Tramitació del procediment de revisió de llicència d'obertura 
d'establiments per dur a terme espectacles públics i activitats recreatives. 

319,08 € 

10. Les llicències per venda d'articles de pirotècnia (per cada període, que 
no excedirà de 3 mesos consecutius durant el mateix any) 

427,56 € 

11. Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a llicència 
o comunicació per la normativa d'espectacles públics i activitats 
recreatives, quan el control el duen a terme tècnics municipals. 
- Fins a 100 m2  
- Entre 101 i 500 m2  
- Més de 500 m2 per cada 200 m2 o fracció d'excés  

 
 
 

197,83 € 
287,17 € 

82,96 € 
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12. Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a llicència 
ambiental municipal o comunicació quan el control el duen a terme tècnics 
municipals. 
- Fins a 100 m2  
-Entre 101 i 500 m2  
- Més de 500 m2 per cada 200 m2 o fracció d'excés  

 
 

197,83 € 
287,17 € 

82,96 € 

13. Procediment de llicència municipal per els espectacles de circ i altres 
activitats dutes a terme en establiments oberts al públic de caràcter no 
permanent desmuntable. 

 
 

161,11 € 
14. Procediment de llicència municipal per ais espectacles públics i les 
activitats recreatives de caràcter extraordinari (art. 42 de la Llei 11/2009, 
de 6 de juliol)2. 

--------- 

15. Procediment de transmissió de llicència o comunicació per a l'exercici 
d'activitats sotmeses a la normativa ambiental. 

28,72 € 

16. Procediment de transmissió de llicència o comunicació per a l'exercici 
d'activitats sotmeses a la normativa d'espectacles i activitats recreatives. 

28,72 € 

17. Procediment de modificació de l'autorització, llicència i comunicació 
motivats per canvis no substancials. 

172,29 € 

18. Tramitació del procediment de la comunicació de la clausura 
d'activitats amb incidència ambiental. 

35,83 € 

19. Procediment de comunicació prèvia d’inici activitat d’habitatge d’ús 
turístic (per cada habitatge) 

57,74 € 

 
En el cas de les activitats incloses a l’annex I i a l’annex II de la Llei 20/2009 la quantitat 
que resulti d’aplicar les anteriors tarifes s’augmentarà per l’import que correspongui a cada 
tipus d’activitat de les Taxes establertes per l’Organisme de Gestió Ambiental Unificada 
(OGAU) i el Consell Comarcal del Maresme, respectivament. 
 
En els supòsits en que la quantia de la taxa es fixa segons els m2 s’ha de tenir en compte 
les següents determinacions: 
 
Els m2 totals de superfície computable seran els m2 de superfície construïda en què es 
desenvolupa l’activitat més els m2 de superfície annexa. 
 
Es considera superfície annexa aquella en què no es desenvolupa pròpiament l’activitat, 
és a dir, magatzems auxiliars, zones d’aparcament i serveis etc. 
 
No es computarà com a superfície les zones destinades a vials, jardins o zones de 
seguretat 
 
En els casos d’ampliació de la superfície es tindran en compte únicament les superfícies 
ampliades.” 
 
MODIFICACIONS DE L’ORDENANÇA FISCAL 22 REGULADORA DE LA TAXA PER 
UTILITZACIÓ DE COLUMNES, CARTELLS I ALTRES INSTAL·LACIONS PER 
L’EXHIBICIÓ D’ANUNCIS 

 
2 Taxa derogada en virtut de l’acord provisional adoptat pel Ple en sessió ordinària de 21 de juny de 2018, el qual, havent 
transcorregut el termini d’exposició al públic sense que s’hagin presentat reclamacions, ha estat elevat a definitiu (BOP 
06/09/2018, entrada en vigor el 07/09/2018). 



 

 
39 

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 

 
Primer.- Es modifica l’article 4t, que queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 4t.- Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals 
a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
3.-Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General 
Tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació d’ingressos de dret 
públic.” 
 
Segon.- Es modifica l’article 6è, que queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 6è. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa regulada per aquesta ordenança serà la següent. 
 
Col·locació o instal·lació d’anuncis en béns d’aquest Ajuntament, a l’any: Euros 
- Anuncis fins a 1 m2  89,67 € 
- Si excedeix del m2, per cada m2 o fracció de m2 es pagarà  89,67 € 
- Senyals informatius d’empreses, hotels, etc. Homologats (preu per 
senyal i any) 96,04 € 
 
Tercer.- Es modifica l’article 7è, que queda redactat de la següent manera: 
 
 
 
“Article 7è. Meritació  i període impositiu 
 
1.-La taxa es merita en el moment que s’inicia la utilització privativa o l'aprofitament 
especial del domini públic, encara que no se n’hagi sol·licitat o obtingut la corresponent 
llicència. 
 
2- Amb caràcter general, el període impositiu de la taxa serà el temps de l’aprofitament 
especial, la utilització privativa o prestació de serveis que correspongui en cada cas. 
 
En els supòsits d’utilització privativa o aprofitament especial amb un termini anual, la 
taxa es meritarà l’u de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, 
excepte en els supòsits d’inici o cessament en el gaudiment, en què el període impositiu 
s’ajustarà a aquesta circumstància. A aquest efecte, el prorrateig s’efectuarà d’acord amb 
les regles contingudes a l’ordenança fiscal general.” 
 
Quart.- Es modifica l’article 8è, que queda redactat de la següent manera: 
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“Article 8è. Règim de declaració i ingrés 
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
 
2. Quan es presenta la sol·licitud d’autorització per la utilització dels béns descrits a l’article 
1r, es presentarà degudament complimentat, l’imprès d’autoliquidació.  
 
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de la 
declaració objecte que el funcionari competent presti l’assistència necessària per a 
determinar el deute. 
 
3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte de que pugui satisfer la quota en el 
termini de 10 dies hàbils. 
 
4.- En supòsits d’aprofitaments especials de durada anual que s’estenguin a més d’un 
exercici, les quotes corresponents als exercicis posteriors l’alta en el registre o padró es 
notificaran col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró. 
  
Les quotes de la taxa incloses en padró seran posades al cobrament durant el període 
que aprovi i anunciï l’Ajuntament i que en cap cas serà inferior als dos mesos.” 
 
MODIFICACIONS DE L’ORDENANÇA FISCAL 30 REGULADORA DE LA TAXA PER 
PRESTACIÓ DE SERVEIS EN EDIFICIS MUNICIPALS 
 
Primer.- Es proposa la modificació de l’article 4t, que queda redactat de la següent 
manera: 
 
“Article 4t.- Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals 
a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
3.-Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General 
Tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació d’ingressos de dret 
públic.” 
 
Segon.- Es modifica l’article 5è, que queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 5è.- Beneficis fiscals 
 
No s’aplicaran exempcions ni bonificacions per la determinació del deute tributari que 
els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa, sense perjudici del que 
estableix a l’article 6è quant a tarifes reduïdes.” 
 
Tercer.- Es modifica l’article 7è, que queda redactat de la següent manera: 
 



 

 
41 

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 

“Article 7è. Meritació  i període impositiu 
 
1.-La taxa es merita en el moment que s’inicia la utilització privativa o l'aprofitament 
especial del domini públic, encara que no se n’hagi sol·licitat o obtingut la corresponent 
llicència. 
 
2- Amb caràcter general, el període impositiu de la taxa serà el temps de l’aprofitament 
especial, la utilització privativa o prestació de serveis que correspongui en cada cas. 
 
Quart.- Es modifica l’article 8è, que queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 8è. Règim de declaració i ingrés 
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
 
2. Quan es presenta la sol·licitud d’autorització per la utilització dels béns descrits a l’article 
1r, es presentarà degudament complimentat, l’imprès d’autoliquidació.  
 
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de la 
declaració objecte que el funcionari competent presti l’assistència necessària per a 
determinar el deute. 
 
3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte de que pugui satisfer la quota en el 
termini de 10 dies hàbils.” 
 
Cinquè.- Es modifica l’article 6è, epígraf VI, que queda redactat de la següent manera: 
 
/.../  
EPÍGRAF VI.-UTILITZACIÓ DE MATERIALS DE L’AJUNTAMENT  
I.- Fiança per cessió de material de serveis socials  

 Llit articulat elèctric amb comandament 100,00 € 
 Llit articulat elèctric amb comandament i carro elevador 200,00 € 
 Cadires de rodes 30,00 € 
 Caminadors 20,00 € 
 Grua duo (bipedestació) 300,00 € 
 Grua normal 150,00 € 

 
MODIFICACIONS DE L’ORDENANÇA FISCAL 31 REGULADORA DE LA TAXA PER 
PRESTACIÓ DE SERVEIS D’ENSENYAMENTS ESPECIALS 
 
Primer.- Es modifica l’article 6è Quota tributària, que queda redactat de la següent 
manera: 
 
“Article 1r. Fonament i naturalesa. 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.v) del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb 
el que disposen els articles 15  a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la 
taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats d’ensenyaments especials 
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prestats en l’Escola d’adults i la Universitat de la Gent Gran/UNED Sénior, que es regirà 
per aquesta Ordenança fiscal.” 
 
Segon.- Es modifica l’article 2n, que queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 2n.- Fet imposable 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i la realització d’activitats 
d’ensenyament especial a l’Escola d’Adults i la Universitat de la Gent Gran /UNED 
Sénior”. 
 
Tercer.- Es modifica l’article 6è, que queda redactat de la següent manera: 

 
“Article 6è. Quota tributària 
La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia de serveis: 

EPÍGRAF I.-ESCOLA D’ADULTS                           
Tarifa única curs escolar   50,00 € 
Assignatures anuals:  
- Programa instrumental    20,00 € 
- Programa general    40,00 € 

Assignatures quadrimestrals:  
- Programa instrumental    10,00 € 
- Programa general    20,00 € 

 
EPÍGRAF II.-UNIVERSITAT DE LA GENT GRAN  
Assignatures quadrimestrals  
- Quota general, modalitat presencial o en línia   40,00 € 
- Majors de 65 anys, modalitat presencial 40,00 € 
- Majors de 65 anys, modalitat en línia 20,00 € 

 
Quart.- Es modifica l’article 7è, que queda redactat de la següent manera: 

 
“Article 7è. Acreditament i període impositiu 
1.-La taxa per ensenyaments especials s’acredita en el moment de formalitzar la 
inscripció o matrícula a cada curs. 
2.- En el cas de renúncia comunicada mitjançant instància amb anterioritat a la data 
d’inici del curs, procedirà la devolució del 50% de la taxa. 
3.-Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei o l'activitat no es presti 
o desenvolupi, procedirà la devolució de l’import corresponent. 
L’import de la devolució es determinarà de forma proporcional al nombre de dies 
lectius no gaudits.” 

 
Cinquè.- Es modifica l’article 8è, que queda redactat de la següent manera: 

 
“Article 8è. Règim de declaració i d’ingrés 
1.- La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, que caldrà completar i presentar el 
moment de presentar la sol·licitud d’inscripció o matricula. 
Alternativament, poden presentar els elements de la declaració a l’objecte que el 
funcionari municipal responsable presti l’assistència necessària per a determinar el 
deute. 
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2.- S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en 
aquell moment, o en el termini de deu dies hàbils, en els llocs de pagament indicats 
en el propi abonaré. 
Si en aquest termini no s’hagués ingressat l’import de la taxa, s’entendrà desistida la 
sol·licitud d’inscripció o matrícula. 
3.- En cap cas es podrà gaudir del servei si prèviament no s’ha satisfet l’import de la 
taxa.” 

 
MODIFICACIONS D’ORDENANCES FISCALS NÚM. 38, REGULADORA DE LES 
TAXES PER ESTACIONAMENT A L’APARCAMENT SOTERRAT DE RIERA 
GAVARRA 12 
 
Primer.- Es modifica l’article 8è, que queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 8è. Normes de gestió i recaptació 
 
1.- Els usuaris de l’estacionament de rotació s’haurà de proveir del corresponent tiquet 
a l’entrada de l’aparcament i realitzar el pagament en el moment de la sortida, pels 
mitjans habilitats a l’efecte, d’acord amb el temps estacionat i regulat en aquesta 
ordenança. 
 
2.- Les  quotes per serveis de caràcter puntual, no periòdics, previstos als epígrafs 
2.2 i 2.4 de l’article 6è es satisfaran mitjançant autoliquidació juntament amb la 
sol·licitud. 
 
A aquest efecte, l’administració lliurarà a l’interessat l’abonaré per tal que faci 
l’ingrés en el termini de de 10 dies hàbils. 
 
3.- Les taxes per estacionament amb abonament i per quota de manteniment 
corresponents al període en què es produeix l’alta en el padró es gestionaran mitjançant 
autoliquidació: 
 
- En el cas de l’abonament, es satisfarà per part de l’interessat amb caràcter previ a 
l’atorgament de l’autorització o llicència. 
- En el cas de la quota de manteniment, es satisfarà pel nou concessionari en el 
moment de comunicar la transmissió del dret. 
 
Les quotes posteriors a l’alta es notificaran col·lectivament mitjançant l’exposició 
pública del padró, que s’exposarà al públic durant el termini previst a l’ordenança 
general. 
 
Les quotes incloses en padró seran posades al cobrament en període voluntari 
durant un mínim 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. 
 
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 del subjecte passiu. 
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En el cas de devolució del rebut per compte cancel·lat o boquejat, 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. 
 
4- Les quotes acreditades i no satisfetes en període voluntari s’exigiran per la via de 
constrenyiment, de conformitat amb la normativa vigent.” 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura, Acció Social, Règim Intern 
i Promoció, explica que es passa a aprovació del Ple, les ordenances que s’han 
modificat a partir de les propostes que han fet les diferents àrees municipals, tant en el 
concepte de tributs, que són impostos i taxes, com als preus públics. En aquest sentit, 
doncs, farà l’explicació d’aquest punt i també del següent, per ser més àgil. 
 
Pel que fa al tema de les ordenances, prèviament vol comentar que són unes 
ordenances continuistes, no hi ha grans modificacions. Són modificacions, per altra 
banda, de caràcter tècnic. Així, per exemple, de les ordenances que ha anomenat la 
senyora secretària, la número 5 és una actualització del mòdul del col·legi d’arquitectes. 
 
L’Ordenança 21 és  un aclariment pel que fa als habitatges turístics. Fins ara es pagava 
una llicència turística, encara que hi hagués més d’un habitatge destinat a aquesta 
finalitat. Aquesta modificació pretén que a partir d’ara cada habitatge tingui el seu 
expedient. 
 
Pel que fa a l’Ordenança número 22 també és una aclariment, en el sentit que es fa una 
redistribució de preus segons les mides, d’acord amb l’ocupació. 
 
L’Ordenança número 30 va en el mateix sentit que la 22 i la 31 es tracta d’una 
bonificació, en aquest cas de la UNED, una bonificació de 50% per a majors de 65 anys. 
 
Finalment, el senyor Xirau explica que l’Ordenança 38 és un aclariment de condicions. 
 
Pel que fa a la modificació de les ordenances reguladores de preus públics, només es 
fa esment de la de l’escola bressol i és una derogació del servei d’atenció domiciliària, 
un servei que ja no es cobrava, però que encara constava a l’ordenança. 
 
També hi ha un aclariment pel que fa a les altes i les baixes en els terminis de 
cobrament, que permetrà una millora en la gestió. 
 
Explica que en aquest moment, el que hauria estat fàcil, o el més pràctic i còmode, 
hagués estat fer unes modificacions de cara a la galeria, electoralistes, d’oportunitat, vist 
el moment que estan vivint, moment que, pel que sembla, es perllongarà de manera no 
indefinida, però sí a llarg termini o almenys tot fa pensar que serà així. Ara bé, 
prefereixen mantenir aquesta continuïtat per donar-se marge a actuar en el moment que 
calgui, tal com han fet durant aquests mesos de pandèmia. Recorda que en aquests 
mesos s’han posat sobre la taula aproximadament 500.000 euros; 116.413,95 per a 
reforç de personal a Serveis Socials, beques d’escola bressol i beques de casals d’estiu; 
posteriorment, 312.935,40 euros més, 20.000 per ajudar l’escola Yglesias, 170.000  per 
al foment del treball i  la resta per a reforç de serveis informàtics. 
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El senyor Xirau aprofita aquesta intervenció per explicar, ja que s’havia demanat també 
en algun ple anterior, què havia costat tot el material de protecció en referència al 
COVID-19. Aquest material puja aproximadament uns 55.000 euros i s’ha pogut fer a 
través de borses de vinculació des de Serveis Generals fins a Serveis Socials, que és 
qui ho ha gestionat. 
 
Explica que si ara no modifiquen més les ordenances, faran actuacions focalitzades, 
adequades a les necessitats de cada segment, en cada moment i de la manera més 
eficaç. 
 
Manifesta que les ordenances són una eina que dona seguretat i tranquil·litat al 
contribuent, però també dona seguretat i tranquil·litat a l’Administració. Aquesta és la 
política que han decidit seguir, fer una millora general en algun d’aquests impostos o 
taxes. Tal vegada fan una cosa massa diluïda, però posarà un exemple perquè potser 
així s’explicarà millor. Si ara abaixessin l’IBI un 2%, per a la recaptació d’aquest impost 
que és d’entre 4 i 5 milions d’euros, aquesta rebaixa pot suposar, en un rebut de 500 
euros que és la mitjana que paguen les famílies, uns deu euros menys, que no és gaire. 
Ara bé, tots aquests euros poden representar-ne 100.000 per a l’Ajuntament, la qual 
cosa pot provocar que en un moment donat faci impossible el que s’ha fet fins ara, actuar 
de manera directa amb un gran capital. 
 
Aquesta ha estat la filosofia que han volgut aplicar, una política conservadora, seguint 
la directriu que des de la Generalitat va recomanar de ser conservadors, de no cremar 
tota la pólvora i poder-se proveir per quan vinguin moments de més necessitat que, de 
fet, ja han arribat. Aviat hauran de pensar a què destinen aquests diners que recaptaran. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde de Sostenibilitat, Mobilitat i Noves 
Tecnologies explica que la senyora alcaldessa s’ha desconnectat de la sessió per 
problemes tècnics i espera que es connectarà en breu. Pregunta a la senyora secretària 
si s’ha de parar el Ple  o es pot continuar. 
 
La senyora secretària explica que el primer tinent d’alcalde pot assumir la presidència, 
momentàniament. 
 
Així, doncs, mentre es recupera la connexió amb la senyora alcaldessa, el senyor Pere 
Xirau i Espàrrech, en qualitat de primer tinent d’alcalde, assumeix la presidència de la 
sessió i dona la paraula als diferents regidors que volen intervenir en aquest punt. 
 
En aquests moments, la senyora alcaldessa torna a estar present a la sessió. 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, comenta 
que ja han vist que és un punt continuista. Consideren que aquest any, vistes les 
circumstàncies potser no és el moment de fer experiments, però sí que s’hauria de tenir 
en compte  que perquè el comerç del poble no es mori, les famílies han de tenir renda 
disponible i una de les maneres que puguin tenir renda disponible és rebaixant  els 
impostos. 
 
De tota manera, entén que el pressupost sigui continuista, però li ha cridat l’atenció que 
per aquest any s’havien marcat l’objectiu [...] 
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En aquests moments la senyora Bosch perd la connexió amb la sessió i no és possible 
transcriure el final de la seva intervenció. 
 
La senyora alcaldessa, en veure que no es recupera la connexió amb la senyora Bosch, 
dona la paraula al senyor Andreu Graupera Giménez, portaveu del grup municipal de la 
CUP, a l’espera que es pugui recuperar una millor connexió amb la senyora Bosch 
perquè pugui repetir la seva intervenció. 
 
El senyor Andreu Graupera Giménez, portaveu del grup municipal de la CUP, comenta 
que l’única pregunta que tenia per fer era sobre la modificació de l’ordenança que regula 
els habitatges turístics i amb l’explicació del senyor Xirau li ha quedat prou clara. 
 
També comenta que, no els semblen correctes els nous articulats dels números 22 i 30. 
 
Considera que no hi ha massa canvis, que són molt continuistes, i, tal i com comentava 
la senyora Bosch, creuen que en aquests moments que estan vivint, aquestes partides 
haurien d’anar a la baixa en comptes de deixar-les com estaven o fins i tot augmentar-
ne alguna. 
 
La senyora alcaldessa demana a la senyora Bosch que escrigui la pregunta que ha 
quedat tallada al xat i així poden continuar amb les intervencions de la resta dels 
regidors. 
 
La senyora Bosch pregunta a la resta de regidors si la senten i en veure que així és, 
demana al senyor Castellà que tanqui el seu micròfon perquè tots dos oberts s’acoblen 
i potser per això no se sent prou bé. El senyor Castellà tanca el micròfon i la senyora 
Bosch repeteix la pregunta que ha fet anteriorment i que no s’ha sentit correctament. 
 
La senyora Bosch explica que l’any passat es va dir que es rebaixarien les tarifes del 
pàrquing municipal perquè hi hagués més rotació, però no s’ha fet i demana per quin 
motiu no s’han rebaixat. 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
explica que el seu grup en l’últim Ple van fer  una pregunta per saber quin era l’abast i 
l’impacte en els impostos de la pandèmia de la COVID-19. No se’ls va saber respondre 
en aquell moment  i pensa que ara és molt important saber la resposta per fer una 
reflexió sobre les tarifes, les taxes i els preus públics. Consideren que sense aquesta 
informació és molt difícil donar suport a aquests nous preus. 
 
Explica que el seu grup té molt clar que aquest és un any per gastar i que l’Administració 
pública, després de tenir superàvit, no pot ser reticent a abaixar aquells preus públics, 
aquelles taxes, que afecten tota aquella població més desafavorida i que està patint amb 
més crueltat aquesta pandèmia. Per aquest motiu, demanen que hi hagi aquest acte de 
generositat per part de l’Ajuntament, rebaixant els impostos per a totes aquelles famílies 
que ho estan passant molt malament. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que en la seva intervenció també volia parlar de l’aparcament municipal, 
de la qual cosa ja n’ha parlat la senyora Bosch. 
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També li ha sembla sentir que el senyor Xirau feia referència a l’impost sobre els vehicles 
i el que voldria dir és que recorda que es va dir que s’intentaria fer una rebaixa per als 
cotxes ecològics i no ha pas vist que es dugués a terme. Demana al senyor Xirau que li 
aclareixi. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, explica que, com 
ja han dit tots els companys que l’han precedida, són unes ordenances continuistes. 
Aquest matí ha pogut parlar amb el senyor Xirau perquè li va demanar poder tenir una 
reunió prèvia amb ell i el senyor interventor, pel fet que els havia arribat la informació 
amb tan poc temps. Amb el senyor interventor finalment no ha pogut ser perquè 
precisament estava treballant en aquests assumptes. 
 
Però sí que ha pogut parlar amb el senyor Xirau i, efectivament, han parlat en aquests 
termes, que són continuistes i que ara no és el moment de fer canvis, però de tota 
manera li ha fet un prec i és que s’estigui obert a poder fer modificacions al llarg de l’any 
si es veu que són necessàries. 
 
En temps d’incertesa està clar que el que millor funciona és tenir un pla continuista, però 
també és cert que segurament es podria haver fet alguna millora pel que fa a 
bonificacions en alguna de les taxes. Igualment, el seu grup, en aquest cas, s’abstindrà. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde de Sostenibilitat, Mobilitat i Noves 
Tecnologies, explica que pel que fa a l’aparcament, sí que és cert que són preus públics 
que es podran modificar durant l’any, com diu la senyora Tamayo. 
 
Comenta que ho han explicat altres cops i declara que per poder modificar els preus 
públics del pàrquing, que és la intenció del govern, per fer uns preus més atractius 
perquè sigui una infraestructura més utilitzada, s’ha de fer un nou reglament, ja que 
aquest reglament preveu una concessió i ara s’està gestionant de manera directa. Per 
tant, el que estan fent és modificar aquest reglament i un estudi de la instal·lació amb 
l’ajut de l’Associació de Municipis per al Transport Urbà, l’AMTU. Tot comporta un temps 
i actualment estan treballant en aquest nou reglament perquè posteriorment puguin fer 
una proposta de preus. És una proposta totalment política i, evidentment, s’han previst 
totes aquestes objeccions que han fet tots els grups municipals. 
 
Posteriorment a aquests treballs, també s’intentarà fer un conveni amb els comerciants 
per poder fer aquests preus més atractius. Suposa que aquesta aprovació es portarà a 
un ple de l’any 2021. Quan comencin a tenir dades, explica que els les passarà perquè 
puguin dir la seva opinió. 
 
Respecte a les bonificacions per als vehicles ecològics, es van tenir presents a les taxes 
de l’any 2019, per tant, no se’n fa cap modificació. El que ha comentat el senyor Xirau 
ha estat les diferències entre les taxes del 2019 i les del 2020 i en aquest sentit, les 
bonificacions per als vehicles ecològics no les ha esmentat perquè són les mateixes. 
 
El senyor Xirau comenta que la senyora Serra ha explicat perfectament els preus del 
pàrquing i no cal repetir el que ja ha explicat. 
 
Pel que fa a la pregunta del senyor Massagué sobre els vehicles ecològics, aclareix que 
ja a l’any 2018 hi va haver una millora en les bonificacions pels cotxes, tant híbrids com 
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d’emissió zero, és a dir, elèctrics i l’any passat es van millorar, fins al punt que la 
bonificació dels cotxes d’emissió zero es va apujar fins al 75%, el màxim legal que es 
permet, de bonificació. Per tant, els cotxes elèctrics ja no poden gaudir d’una millora en 
la seva bonificació. 
 
Explica que està totalment d’acord amb les paraules del senyor Castellà i la senyora 
Tamayo, de fer mesures d’impacte. Aquesta és la filosofia que ha intentat explicar i 
potser no ho ha sabut expressar prou bé. Ha volgut dir que no volen fer coses diluïdes, 
que pugui representar un estalvi menor per als ciutadans i així podran anar a ajudar en 
sectors, en activitats on calgui un ajut potent de manera decidida, com han fet aquest 
any amb aquests prop de 500.000 euros en ajuts durant la pandèmia. 
 
La senyora alcaldessa i presidenta del Ple municipal, segons allò que es disposa als 
articles 51 del text refós de règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 
18 d’abril, i 83 del Reial decret 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, Raquel 
Serra Lerga, Rosabel Madrid Cámara, Josep M. Masvidal Serra, M. Assumpta Revoltós 
Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Josep Tenas Soler i Anna M. Casas Donadeu, sis vots 
en contra dels regidors Marián Gómez Téllez, Miguel Borrego González, Josep Antoni 
Massagué Muntada, Jordi Castellà Andrés, Andreu Graupera Giménez i Gemma Bosch 
Alsina i una abstenció de la regidora Sílvia Tamayo Mata. Tot seguit es procedeix a la 
seva deliberació i votació en els termes següents: 
 
2.1.2. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES 
REGULADORES DE PREUS PÚBLICS PER L'EXERCICI 2021 I SEGÜENTS 
 
Fets: 
 
Vist que mitjançant provisió d’Alcaldia de data 1 d’octubre de 2020 es va incoar 
l’expedient d’aprovació de les modificacions de l’ordenança general reguladora dels 
preus públics, de l’ordenança reguladora del preu públic pel servei municipal d’escola 
bressol i de l’ordenança reguladora del servei d’atenció domiciliària que hagin d’entrar 
en vigor a 1 de gener de 2021. 
 
Vista la proposta formulada per la tècnica del departament d’Educació, de modificació 
de l’ordenança reguladora del preu públic per serveis de l’escola bressol. 
 
Vista la proposta formulada per la coordinadora de Benestar Social, de derogació de 
l’ordenança reguladora del preu públic pel servei municipal d’ajuda a domicili. 
 
Vist que mitjançant Decret d’Alcaldia 1593/2020, de 5 d’octubre, s’ha resolt aprovar 
l’avantprojecte de derogació de l’ordenança fiscal núm. 24, reguladora del preu públic 
pel servei municipal d’atenció domiciliària, i l’avantprojecte de modificació de 
l’ordenança reguladora del preus públic per serveis de l’escola bressol municipal, 
ambdós amb efectes 1 de gener de 2021. 
 
Vist que l’avantprojecte de modificació normativa ha estat sotmès al tràmit d’audiència 
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prèvia previst a l’article 133.2 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, mitjançant publicació de l’anunci 
al Portal web de l’Ajuntament durant el termini de 10 dies hàbils, amb l’objecte de donar 
audiència als ciutadans afectats. 
 
Vist que durant el tràmit d’audiència prèvia, comprès entre els dies 6 i 20 d’octubre de 
2020, no s’han formulat aportacions,  
 
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 
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, 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, 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 les modificacions proposades no afecten a l’import dels preus públics i, per tant, 
no és preceptiva l’elaboració de les memòries econòmiques justificatives del cost dels 
serveis o activitats en compliment d’allò previst a l’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 
d’abril, de taxes i preus públics,  
 
Vist que en el present expedient no s’escau acreditar el compliment de la regla de 
quantificació general dels preus públics prevista a l’article 44.1 TRLHL, o, en el seu cas, 
la concurrència de raons socials i d’interès públic que, d’acord amb l’apartat 2n d’aquest 
precepte, permeten fixar un import del preu públic inferior al cost del servei que es presta 
o l’activitat que es realitza,  
 
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, 
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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, 
 
Considerant la delegació efectuada pel Ple, mitjançant acord de 4 de juliol de 2019, 
 
Vista la fiscalització de l’interventor, 
 
El Ple municipal acorda per dotze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, 
Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel Serra Lerga, Rosabel Madrid 
Cámara, Josep M. Masvidal Serra, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart 
Falceto, Josep Tenas Soler, Anna M. Casas Donadeu, Josep Antoni Massagué Muntada 
i Jordi Castellà Andrés i cinc abstencions dels regidors Marián Gómez Téllez, Sílvia 
Tamayo Mata, Miguel Borrego González, Andreu Graupera Giménez i Gemma Bosch 
Alsina: 
 
Primer.- AVOCAR la competència delegada en la Junta de Govern Local , per acord de 
4 de juliol de 2019, quant a l’aprovació dels preus públics, als efectes únics i exclusius 
de la tramitació del present expedient. 
 
Segon.- SUPRIMIR el preu públic pel servei d’ajuda a domicili. 
 
Tercer.- APROVAR inicialment la derogació de l’ordenança reguladora del preu públic 
servei d’ajuda a domicili, amb efectes 1 de gener de 2021. 
 
Quart.- APROVAR inicialment la modificació de l’ordenança reguladora del preu públic 
pels serveis d’escola bressol municipal de l’Ajuntament de Canet de Mar, segons detall 
contingut en ANNEX 1, així com el seu text refós, contingut en l’ANNEX 2, amb efectes 
1 de gener de 2021. 
 
Cinquè.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, 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 d’aprovació 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.   
 
Sisè.- COMUNICAR el present acord a l’administració de l’Estat i de la Comunitat 
Autònoma. 
 
ANNEX I. MODIFICACIONS DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC 
PER SERVEIS DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL 
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Única.- 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 la baixa 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.  

 
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.” 
 
ANNEX II. TEXT REFÓS DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC 
PER SERVEIS DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL 
 
Article 1r.- Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst a l’article 41, apartat 1r, del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de 
conformitat amb el que disposen els articles 49, 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
de bases de règim local, aquest Ajuntament estableix el preu públic per la prestació del 
servei d’escola bressol, que es regirà per la present Ordenança, i que tindrà naturalesa 
d’ingrés de dret públic no tributari. 
 
Article 2n.- Supòsit de fet 
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Constitueix l’objecte del preu públic la prestació del servei d’escolarització, atenció, cura 
i vigilància dels nens, servei de menjador, servei d’acollida, i altres complementaris 
propis de les escoles bressol, quan aquests es realitzi en règim de gestió directa per 
l’Ajuntament o els seus organismes autònoms. 
 
Article 3r. Obligats al pagament 
 
Són obligats al pagament del preu públic els pares i mares o tutors legals dels menors 
alumnes matriculats que es beneficiïn de la prestació de serveis o realització de les 
activitats que es detallen a l’article 6 d’aquesta Ordenança. 
 
Article 4t. Quota 
 
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. 

 
Article 5è.- Naixement de l’obligació 
 
1.-L'obligació de pagar el preu públic neix quan s'inicia la prestació del servei o la 
realització de l'activitat 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: 

c) 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.  
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d) En el supòsit que la baixa 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.  

 
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. 
 
 
6è.- Normes de gestió i recaptació 
 
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 
 

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

- 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. 
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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. 
 
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. 
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança, que fou aprovada definitivament pel Ple en sessió celebrada a 
Canet de Mar el ----------------------, començarà a regir el dia ----------------------------, i es 
mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. 
 
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)  
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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 € 
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. 

 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura, Acció Social, Règim Intern 
i Promoció, explica que en el punt anterior ja ha fet l’exposició d’aquesta part de les 
ordenances, que no són ni tributs, ni taxes ni impostos, sinó que són preus públics. Ja 
ha explicat que es tracta d’una derogació d’un servei d’atenció domiciliària que no es 
cobrava, però que figurava a l’ordenança, per tant, cal derogar-lo. 
 
També hi ha una modificació referida a l’aclariment d’altes i baixes, terminis i un 
aclariment d’aquestes ordenances per fer una gestió més àgil. 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que en 
moments excepcionals troben a faltar mesures excepcionals. S’ha tingut una actitud 
continuista per part de l’equip de govern, tant en les taxes com en els preus públics, 
mantenint els preus del 2020, però les previsions econòmiques que es preveuen per a 
l’any 2021 no semblen ser gaire continuistes, desafortunadament. Estan veient com en 
aquest segon trimestre de l’any, l’economia de moltes famílies és cada cop més baixa i 
augmenten, malauradament, els usuaris de serveis socials. Per aquest motiu no poden 
consentir una de les quotes més altes, per no dir la més alta, de llar d’infants de tota la 
comarca. Així, per exemple, mentre a Sant Iscle es paguen 130 euros, a Arenys de Mar, 
150, a Malgrat, 155, a Tordera, 147 o a la veïna Arenys de Mar s’ofereix un ventall de 
quotes que va des dels 50 euros fins als 180, en funció del llindar de la renda de cada 
unitat familiar, a Canet de Mar es paga 165 euros.  
 
El mateix cas passa amb els preus del menjador, mentre a la resta de la comarca el 
servei de menjador oscil·la entre els 5,05 euros per servei per dia i nen i els 6 euros, a 
Canet es fan pagar 6,81 euros per dia i nen i 8,38 a l’usuari esporàdic, quan a Arenys 
de Mar, per no donar més dades, estan pagant 5,45 euros. 
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Per acabar la intervenció, manifesta que ja és hora que la Generalitat faci honor a les 
responsabilitats i pagui el que toca i no endeuti més els ajuntaments, però sobretot les 
famílies. 
 
També aprofita per comentar al senyor Xirau que, quan parlava de mesures 
electoralistes, ha dit que modificar aquestes mesures, aquestes taxes, hagués 
demostrat un tarannà empàtic i un caire més humà. Són maneres diferents de veure les 
coses. 
 
La senyora alcaldessa vol aclarir que el senyor Xirau ha explicat que l’equip de govern 
no fa el que es coneix com a Pan para todos. El que faran serà microcirurgia i el que es 
pretén és que les famílies que puguin paguin les taxes i els preus públics que s’hagin de 
pagar i les famílies que tinguin necessitats se les ajudarà, amb bonificacions, 
subvencions i el que calgui. No creuen en el fet de fer una rebaixa per a tothom, sinó 
una rebaixa adequada a la seva renda. 
 
La senyora Gómez comenta que ella no parla de Pan para todos. 
 
La senyora alcaldessa demana a la senyora Gómez que esperi que hagin intervingut 
tots els regidors que han demanat la paraula i després podrà tornar a parlar, per 
al·lusions. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
comenta que, lligat amb la intervenció anterior, ja ho han explicat a bastament. L’equip 
de govern no vol reduir el preu de l’escola bressol per tothom, perquè hi ha gent que té 
uns ingressos que li permeten pagar aquest import i el que ja han fet aquest any 2020 
és crear unes beques  per a famílies del 50% i del 100% de l’import total de la quota. 
Per tant, ja hi ha una partida econòmica que serveix per a totes aquelles famílies que 
tenen necessitats econòmiques i que es concreta per gent amb necessitats 
econòmiques. Això mateix ha explicat anteriorment el senyor Xirau que prefereixen 
mantenir imports igual que l’any passat, tant de taxes com de preus públics, i fer la 
incidència en aquelles famílies que han tingut més dificultats econòmiques. No volen 
generalitzar una rebaixa del 5 o del 10% per tothom, sinó que volen aplicar rebaixes del 
50% o del 100% a la gent que realment tingui problemes. 
 
En aquest moments, la senyora alcaldessa ha perdut la connexió i la senyora Serra, 
comenta que la senyora Anna M. Casas Donadeu, regidora delegada de Turisme i 
Promoció Econòmica també havia demanat un torn de paraula. 
 
La senyora Casas demana la paraula al senyor Xirau, com a primer tinent d’alcalde, 
mentre la senyora alcaldessa recupera la connexió. Així, doncs, la senyora alcaldessa 
dona la paraula a la senyora Casas. 
 
La senyora Anna M. Casas Donadeu, regidora delegada de Turisme i Promoció 
Econòmica, comenta que subscriu absolutament  les paraules del senyor Llovet, perquè 
és el mateix enfocament que s’està fent des de l’Àrea de Promoció Econòmica, pel que 
fa al comerç i totes les taxes que han hagut de validar. Ha estat exactament la mateixa 
filosofia, no es pot rebaixar a tothom, han de tenir recursos per poder ajudar a qui més 
ho necessita. Ho acaben de fer amb aquesta línia d’ajuts, ho estan fent amb la resta de 
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partida, amb la informació que els ha arribat molt justa als regidors de l’oposició, per la 
qual cosa s’han queixat i amb raó, però és que estan treballant in extremis perquè van 
a remolc del que el govern de l’Estat els ha permès fer. Han hagut de fer-ho d’aquesta 
manera  i volia que l’oposició n’estigués informada. 
 
La senyora Gómez reprèn el seu torn de paraula amb l’expressió Pan para todos. 
Considera que hi ha Pan para todos aquellos que se lo puedan pagar. En la seva 
intervenció ha comentat que els usuaris de l’escola bressol de Canet estan pagant una 
de les quotes més altes de la comarca. No ha parlat de descomptes en funció de com 
evolucioni la situació. Ha comentat que els usuaris de l’escola bressol estan pagant  les 
quotes més altes de tota la comarca, tant en la mensualitat com en el menjador. Si el 
que es vol, i li sembla perfecte el que ha dit el senyor Llovet, és adaptar les 
circumstàncies de cada família a les quotes, el que es podria fer és treballar aquestes 
quotes com es fa a Arenys, per exemple, que es donen cinc opcions en funció de la 
renda de cada família, entre 50 euros i 183 , passant pels 122, 137, 153 i 168. Si el que 
volen és adaptar les circumstàncies de les famílies a les quotes, tenen aquesta opció. 
 
La senyora alcaldessa explica que Canet de Mar té un servei d’acció social on les 
persones que ho necessiten poden anar a demanar ajuda i se’ls concedeix. Totes les 
intervencions dels membres de l’equip de govern han anat pel mateix camí, tot i que 
potser, donada la professió de mestre del senyor Llovet, potser la seva explicació ha 
estat la més clara.  
 
2.2. Urbanisme 
 
La senyora alcaldessa i presidenta del Ple municipal, segons allò que es disposa als 
articles 51 del text refós de règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 
18 d’abril, i 83 del Reial decret 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, Raquel 
Serra Lerga, Rosabel Madrid Cámara, Josep M. Masvidal Serra, M. Assumpta Revoltós 
Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Josep Tenas Soler i Anna M. Casas Donadeu i set 
abstencions dels regidors Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata, Miguel Borrego 
González, Josep Antoni Massagué Muntada, Jordi Castellà Andrés, Andreu Graupera 
Giménez i Gemma Bosch Alsina. Tot seguit es procedeix a la seva deliberació i votació 
en els termes següents: 
 
2.2.1. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA 
COBERTA DE L'EDIFICI PRINCIPAL DE L'AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
Fets: 

L’any 2018 l’arquitecte mataroní -- redactà un Projecte de rehabilitació i reforç de la 
coberta i del forjat del sostre de la sala de plens de l’edifici de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, les obres del qual s’iniciaren al desembre de 2019 però quedaren interrompudes 
entre gener i març de 2020 per discrepàncies i retards injustificats per part del 
contractista. 
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A partir de les cales i desmuntatges executats en els treballs preliminars d’aquestes 
darreres obres, es van poder posar al descobert i observar directament alguns sistemes 
constructius de forjats i parets, i conèixer amb major detall l’abast d’algunes lesions. Així, 
si bé tècnicament seria possible reprendre les obres de rehabilitació de les cobertes de 
l’edifici històric de l’Ajuntament d’acord amb el projecte redactat l’any 2018, s’ha 
considerat oportú valorar sistemes constructius més eficients que permetin simplificar 
l’abast i ajustar algunes de les solucions constructives inicialment previstes. 

En virtut del Decret núm. 2020/1350, de data 27 d’agost, de la Segona Tinència 
d’Alcaldia, es resol encarregar a l'empresa ONDARA ARQUITECTURA, SLP el 
contracte per a la prestació del servei de redacció del projecte de les obres de 
rehabilitació de la coberta de la Sala de Plens de l’Ajuntament de Canet de Mar i, en 
data 27 d’octubre de 2020 (ENTRA-2020-10415) ha tingut entrada al Registre general 
el “Projecte d’obres de rehabilitació de la coberta de l’edifici principal de l’Ajuntament de 
Canet de Mar”, redactat per l’arquitecte ---, d’ONDARA ARQUITECTURA, SLP. 

Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecta municipal en data 28 d’octubre de 2020, que 
es transcriu a continuació: 

“INFORME TÈCNIC 

FETS 

Per decret de la 2a Tinència d’Alcaldia es va encarregar a l’empresa Ondara 
Arquitectura SLP, amb CIF núm. B67275834, el contracte per a la prestació del servei 
de redacció del projecte de les obres de rehabilitació de la coberta de la Sala de Plens 
de l’Ajuntament de Canet de Mar. A l’informe tècnic transcrit a la part expositiva de la 
resolució es defineix que l’objectiu de les obres a projectar és la millora de la 
seguretat i estanqueïtat de la coberta i les golfes de l’edifici principal de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, situat al carrer Ample núm. 11. 

En data 27 d’octubre de 2020 i amb registre d’entrada 10415 --- en representació de 
l’empresa Ondara Arquitectura SLP presenta el projecte de «Rehabilitació de la 
coberta de l’edifici principal de l’Ajuntament de Canet de Mar» situat al carrer 
Ample núm. 11. El projecte pren com a partida un projecte elaborat l’any 2018 que 
va definir unes obres de les quals únicament s’ha pogut executar una petita part: 
l’enderroc del falç sostre de la sala d’administració, l’obra va quedar aturada a causa 
d’abandonament per part del contractista. Dos anys després, el nou projecte 
presentat té com a finalitat adaptar i actualitzar les previsions inicials, ampliant l’abast 
de l’actuació amb la substitució de la besant sud de la coberta i la col·locació d’un 
nou falç sostre a la sala d’administració que no s’havia previst inicialment. Així mateix, 
s’inclouen nous elements per completar l’actuació: millora del condicionament dels 
revestiments, acabats, fusteries i instal·lacions dels àmbits d’actuació. 

FONAMENTS DE DRET: 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
traslladen 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 
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Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Canet de Mar (POUM) 

Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació 

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals 

CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 

PRIMERA.- D’acord amb l’art. 232 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic (TRLCSP) es tracta d’una obra de restauració que té per objecte reparar la 
construcció existent conservant la seva estètica, respectant el seu valor històric i 
mantenint la seva funcionalitat. Concretament es proposa la restitució -deconstrucció 
i posterior reconstrucció- de les cobertes inclinades de l’edifici, amb incorporació 
d’aïllament tèrmic per a la millora del confort, i el reforç a nivell estructural tant del 
forjat que suporta el paviment de les golfes, com de la volta que les cobreix. 

Es tracta d’una obra local 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. Les actuacions d’obra proposades es resumeixen en: 

- Restitució funcional de les cobertes inclinades de l’edifici que es troben en un 
deficient estat de conservació, actualment presenten importants mancances en 
les prestacions de seguretat es-tructural i es produeixen filtracions d’aigua que 
contribueixen a un avançat procés de degrada-ció. En aquest sentit es preveu la 
rehabilitació i/o substitució d’elements depenent del grau de degradació 

- Incorporació d’aïllament tèrmic per a la millora de les prestacions de confort 

- Reforç estructural del forjat que suporta el paviment de les golfes amb la 
incorporació d’una ca-pa de repartiment vinculada a les bigues de fusta 

- Consolidació de l’estructura formada per la volta de maó de pla vist amb forma 
de L que cobreix les golfes  

- Reconstrucció del falç sostre de la sala d’administració i el vestíbul de distribució, 
amb mante-niment del falç sostre de la sala de plens d’alt valor patrimonial 

- Reparació d’esquerdes i revestiments de guix i morter 

- Col·locació d’una línia de vida i accessos auxiliars per al correcte manteniment 
dels elements de teulada. 

La proposta no preveu alterar la volumetria ni la composició, ni els acabats, de les 
façanes ni de les cobertes. 

SEGONA.- L’art. 233 del TRLCSP estableix el contingut mínim dels projectes, que 
hauran de contenir 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. 
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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. 

En quant a la necessitat d'incloure un estudi geotècnic dels terrenys (establert al punt 
3 del mateix article 233 del TRLCSP) el projecte justifica al punt 2.1 de la memòria 
que les càrregues transmeses al terreny no varien substancialment respecte de les 
existents i, donat que no existeixen lesions significatives en relació a l’assentament 
de l’edifici, no es considera necessari disposar d’estudi geotècnic. 

 El projecte presentat conté els següents apartats: 

- Memòria descriptiva i justificativa 
- Memòria constructiva 
- Justificació del compliment del Codi Tècnic de l’edificació 
- Relació de la normativa d’aplicació 
- Comprovació de càlcul dels elements estructurals 
- Instruccions d’ús i manteniment 
- Estudi de gestió de residus de la construcció 
- Pla de control de qualitat 
- Pla d’obres 
- Justificació d’innecessarietat d’estudi geotèconic 
- Justificació d’obra completa 
- Classificació del contractista 
- Plànols 
- Plec de condicions 
- Amidaments, justificació de preus, quadres de preus i pressupost 
- Estudi bàsic de Seguretat i Salut 
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TERCERA.- El POUM de Canet de Mar classifica la parcel·la dins el sòl urbà inclosa 
al sistema d’equipaments comunitaris (clau SE). Les condicions d’ús i els paràmetres 
establerts queden determinats pels art. 139 i 141 de les Normes Urbanístiques del 
POUM. L’edifici es troba inclòs al catàleg de patrimoni amb un nivell de protecció de 
Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) a la fitxa B 013 que estableix com a objecte de 
protecció la integritat de la façana pel que fa als elements originals, l’escala principal 
i la Sala de plens. La normativa corresponent al catàleg de patrimoni a l’art. 16 
estableix les següents normes de protecció per als BCIL: 

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

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

CONCLUSIONS: 

El projecte presentat inclou la totalitat de la documentació necessària d’acord amb 
l’art. 233 del TRLCSP i compleix la normativa urbanística d’aplicació garantint la bona 
conservació i funcionament de l’edifici que alberga usos administratius de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. Donat que no que les actuacions proposades no 
modifiquen els elements protegits pel Catà-leg de patrimoni, no es considera 
necessari sol·licitar l’informe de la Comissió de Patrimoni de la Direcció General de 
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 

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

Pressupost d’execució material obra                112.852,77 € 
Despeses generals 13% 14.670,86 € 
Benefici Industrial 6%                             6.771,17 € 
Total 134.294,80 € 
IVA 21% 28.201,91 € 
Pressupost d’execució per contracte 162.496,71 € 

El termini d’execució de les obres s’estima en 6 mesos i s’inclou un pla d’obra. El 
projec-te estableix que en tractar-se d’unes obres amb valor estimat inferior a 500.000 
€ (IVA ex-clòs), no és exigible la classificació empresarial del contractista. 
Considerant que la durada dels treballs projectats és inferior a un any, no es preveu 
la revisió de preus. 
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Conseqüentment, un cop revisat el projecte s’informa favorablement per a la seva 
aprovació.” 

 
Vist l’informe jurídic emès per la TAG d’Urbanisme en data 28 d’octubre de 2020, que 
es transcriu a continuació: 
 
 

“INFORME RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’OBRES DE 
REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DE L'EDIFICI PRINCIPAL DE L'AJUNTAMENT 
DE CANET DE MAR 

 
FETS 
 
En data 27 d’octubre de 2020 (ENTRA-2020-10415) ha tingut entrada al Registre 
general el “Projecte d’obres de rehabilitació de la coberta de l’edifici principal de 
l’Ajuntament de Canet de Mar”, redactat per l’arquitecte --, d’ONDARA 
ARQUITECTURA, SLP, per encàrrec de l’Ajuntament de Canet de Mar. 

L’esmentat projecte té per objecte descriure els treballs necessaris per dur a terme 
un projecte d’obres de rehabilitació de la coberta i del forjat de l’altell sota-coberta 
situats damunt la sala de Plens i les dependències adjacents de la planta primera de 
l’edifici històric de l’Ajuntament de Canet de Mar, estenent la intervenció a la 
rehabilitació de la globalitat de la coberta de l’edifici històric, incloent també la millora 
del condicionament dels revestiments, acabats, fusteries i instal·lacions dels àmbits 
d’actuació. 
 
En data 28 d’octubre de 2020 l’arquitecta municipal ha emès informe favorable al 
referit projecte, posant de manifest que la documentació aportada compleix amb el 
contingut mínim que han de tenir els projectes, determinat pel tipus d'obra a realitzar, 
a l'art. 233.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(LCSP). 
 
Així mateix manifesta que l’actuació descrita al projecte constitueix una obra de 
restauració, d’acord amb la classificació de l’art. 232 de la LCSP, que no preveu 
alterar la volumetria ni la composició, ni els acabats, de les façanes ni de les cobertes. 
El projecte justifica al punt 2.1 de la memòria que les càrregues transmeses al terreny 
no varien substancialment respecte de les existents i, donat que no existeixen lesions 
significatives en relació a l’assentament de l’edifici, no es considera necessari 
disposar d’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 (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 (LCSP), 



 

 
63 

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

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques (LPACAP). 

 
 
 
CONSIDERACIONS  
 
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’arquitecta municipal, en el seu informe de data 28 d’octubre de 2020, determina 
que el projecte que ara se sotmet a aprovació inicial s’inscriu dins el concepte d’obra 
ordinària de reforma, segons la classificació que fa de les obres locals l’article 12 
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 que aquesta informació es fa mitjançant publicació al BOPB. 
 
L’acord d’aprovació definitiva del projecte s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la 
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes de la 
corporació, tal i com preveu l’article 38.1 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.- L’article 37.2 ROAS estableix que, simultàniament al tràmit d’informació 
pública del projecte, s’ha de sotmetre a informe o autorització d’altres administracions 
només quan així ho exigeixi la legislació sectorial, segons el tipus d’obra de què es 
tracti. 
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En aquest aspecte l’arquitecta municipal, en el seu informe de data 28 d’octubre de 
2020, fa esment al fet que, si bé l’edifici es troba inclòs al Catàleg de Patrimoni, amb 
un nivell de protecció de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) a la fitxa B 013, que 
estableix com a objecte de protecció la integritat de la façana pel que fa als elements 
originals, l’escala principal i la Sala de plens, atès que les actuacions proposades no 
modifiquen cap dels elements protegits, no es considera necessari sol·licitar l’informe 
de la Comissió de Patrimoni de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de 
Catalunya. 

Efectivament, l’article 16.2 de la normativa del Catàleg de Patrimoni disposa el 
següent: 

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

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

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

En el cas present, el pressupost d’execució material puja un total de cent dotze mil 
vuit-cents cinquanta-dos euros amb setanta-set cèntims (112.852,77 €) 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 d’obres de rehabilitació de la coberta de 
l’edifici principal de l’Ajuntament de Canet de Mar”, redactat per l’arquitecte ---, 
d’ONDARA ARQUITECTURA, SLP.” 

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 setze vots 
a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, 
Raquel Serra Lerga, Rosabel Madrid Cámara, Josep M. Masvidal Serra, M. Assumpta 
Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Josep Tenas Soler, Anna M. Casas Donadeu, 
Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata, Miguel Borrego González, Josep Antoni 
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Massague Muntada, Jordi Castellà Andrés i Andreu Graupera Giménez i una abstenció 
de la regidora Gemma Bosch Alsina: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el “Projecte d’obres de rehabilitació de la coberta de l’edifici 
principal de l’Ajuntament de Canet de Mar”, redactat per l’arquitecte --, d’ONDARA 
ARQUITECTURA, SLP, amb un pressupost d’execució per contracte de 134.294,80 €, 

més 28.201,91 €, en concepte d’IVA. 
 
Segon.- Sotmetre l’esmentat projecte a informació pública pel termini de 30 dies, 
mitjançant publicació al BOPB, durant els quals es podran examinar i formular-hi les 
al·legacions pertinents. En cas que transcorregut aquest termini no s’hagin presentat 
al·legacions, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
El projecte es podrà consultar a les dependències municipals, al Servei d’Urbanisme de 
l’Àrea de Territori, en horari d’oficina, així com al web municipal (www.canetdemar.cat). 
 
Tercer.- Una vegada aprovat definitivament el projecte, de conformitat amb el que 
disposa l’article 38.2 del ROAS, s’haurà de publicar al BOP, al DOGC i al tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament. 
 
Quart.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
explica que abans ja ha manifestat la necessitat i la urgència de portar a debat aquest 
projecte. La teulada de l’Ajuntament està aixecada i hi ha estances de l’edifici que no es 
poden utilitzar. Quan es va aixecar la part de la teulada d’una de les dues vessants es 
va veure que hi havia problemes estructurals a les dues vessants i per això han demanat 
un nou projecte que prepari la reparació de les dues vessants i que incorpori les millores 
de revestiment de fusteria d’aquell espai i de les bigues, que bàsicament s’han de 
canviar. 
 
Van rebre aquest projecte el dia 26 d’octubre i com que és una obra que necessita una 
urgència evident, per aquest motiu han volgut posar-lo a consideració d’aquest Ple, 
encara que sigui tan just de temps, perquè si després es poguessin aprovar les 
modificacions de crèdit necessàries, es podria licitar l’obra i executar-la d’una manera 
més ràpida, per no tenir tantes estances municipals bloquejades per la teulada. 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
explica que els problemes a la teulada de l’Ajuntament de Canet són històrics i pregunta 
si amb aquest arranjament que es proposa se solucionaran definitivament o és un pas 
més als molts arranjaments que s’han fet a la teulada. Ja saben que la Sala de Plens va 
quedar inutilitzada justament pels arranjaments que es van fer aquest any 2020. A causa 
de la pandèmia no poden fer els plens presencials, però els agradaria saber si aquest 
nou projecte solucionarà definitivament els problemes de la teulada. 
 
El senyor Llovet explica que aquest any 2020 s’ha fet una primera prova d’arranjament 
i fou quan van detectar que hi havia més problemes dels que creien. Per aquest motiu 
no es va tirar endavant el projecte inicial, cosa que els va obligar a reestructurar-lo amb 
un projecte total. Per tant, la restauració que s’havia de fer durant el 2020 va quedar 
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aturada perquè calia un projecte que abastés les dues vessants de la teulada per 
solucionar completament tot el problema. És a dir, no és que es fes una intervenció i ara 
s’hagi de tornar a fer, sinó que veient les dificultats que presentava la teulada van parar 
el projecte inicial per fer-ne un de més ampli i poder arreglar-la tota. 
 
2.3. Intervenció 
 
La senyora alcaldessa i presidenta del Ple municipal, segons allò que es disposa als 
articles 51 del text refós de règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 
18 d’abril, i 83 del Reial decret 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, Raquel 
Serra Lerga, Rosabel Madrid Cámara, Josep M. Masvidal Serra, M. Assumpta Revoltós 
Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Josep Tenas Soler i Anna M. Casas Donadeu i set vots 
en contra dels regidors Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata, Miguel Borrego 
González, Josep Antoni Massagué Muntada, Jordi Castellà Andrés, Andreu Graupera 
Giménez i Gemma Bosch Alsina. Tot seguit es procedeix a la seva deliberació i votació 
en els termes següents: 

 
2.3.1. APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 33/2020 CRÈDIT 
EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT 
 
Fets: 
 
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. 33/2020, de modificació de crèdits en la modalitat de crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor núm. 152/2020 de data 28 d’octubre de 2020. 
 
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, 
Raquel Serra Lerga, Rosabel Madrid Cámara, Josep M. Masvidal Serra, M. Assumpta 
Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Josep Tenas Soler i Anna M. Casas Donadeu 
i set vots en contra dels regidors Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata, Miguel 
Borrego González, Josep Antoni Massagué Muntada, Jordi Castellà Andrés, Andreu 
Graupera Giménez i Gemma Bosch Alsina 
 
Primer.- Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de crèdits, en la modalitat 
de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, núm. 33/2020, amb el següent detall: 
 

PRESSUPOST DE DESPESES 

Altes 
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APLICACIÓ DESCRIPCIÓ IMPORT 

11 92000 20300 ARRENDAMENT MAQUINARIA - FOTOCOPIADORES 3.479,71 € 

11 92000 21300 REPARACIÓ, MANTEN. I CONSERV. MAQUINÀRIA 1.222,10 € 

11 92000 21900 MANT. I CONVERV. - ALTRE IMMOBILIARI MATERIAL 15,43 € 

11 92000 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE - SERVEIS GENERALS 413,38 € 

11 92000 22100 ENERGIA ELÈCTRICA - GENERAL 2.403,02 € 

11 92000 22101 AIGUA. 5.320,13 € 

11 92000 22110 MATERIAL HIGIÈNIC I DE NETEJA - GENERAL 291,79 € 

11 92000 22400 PRIMES ASSEGURANCES 3.784,27 € 

11 92000 22604 JURÍDICS I CONTENCIOSOS. 5.239,26 € 

12 93400 22708 SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT 4.101,43 € 

13 92000 20300 ARRENDAMENT MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I 
UTILLATGE - RÈGIM I 

453,75 € 

15 92400 22609 ACTIVITATS DE PARTICIPACIÓ 1.013,50 € 

20 15100 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS - URBANISME 5.057,80 € 

21 15320 20200 ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 221,39 € 

21 15320 21000 REPARACIÓ I MANTEMIMENT D'INFRAESTRUCTURA - 
BRIGADA 

408,39 € 

21 15320 22100 ENERGIA ELÈCTRICA- OBRES 45,48 € 

21 15320 22700 NETEJA NAU BRIGADA 302,08 € 

21 16500 21300 REPAR., MANT. I CONSERV. MAQU.,INSTAL.TÈCN. I 
UTILLATGE 

3.157,82 € 

21 16500 22100 ENERGIA ELÈCTRICA - ENLLUMENAT 19.655,61 € 

21 92000 21200 REPAR., MANT. I CONSERV. EDIFICIS US MULTIPLE 2.332,44 € 

22 16210 46501 CONSELL COMARCAL SERVEI DE RECOLLIDA RESIDUS 12.986,20 € 

22 16230 22799 ALTRES TREBALLS EXTERNS 14.459,33 € 

22 16230 25000 CONSORCI DE TRACTAMENT DE RESIDUS 45.901,06 € 

22 17000 21400 REPAR., MANT. I CONSERV. D'ELEMENTS DE TRANSPORT 735,08 € 

22 17000 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA - MEDI AMBIENT 240,00 € 

25 31100 21300 REPAR. MANT. DE MAQ. INSTAL I UTILL. - 
DESFIBRILADORS 

29,04 € 

25 31100 22799 ALTRES TREBALLS EXTERNS 678,34 € 

2020 26 13310 
21200 

CONSERVACIÓ APARCAMENT SOTERRAT 50,64 € 

26 13310 21300 REPAR., MANT. I CONSERV. MAQU.,INSTAL.TÈCN. I UTI 
APARCAMENT 

151,19 € 

26 13310 22000 MATERIAL D'OFICINA APARCAMENT 44,99 € 

26 13310 22100 ENERGIA ELÈCTRICA APARCAMENT 2.149,38 € 

30 43120 21200 REPARACIÓ, MANTEN. I CONSERV. EDIFICIS - MERCAT 212,22 € 

30 43120 22100 ENERGIA ELÈCTRICA - MERCAT MUNICIPAL 232,61 € 

30 43120 22700 NETEJA PL. MERCAT 878,75 € 

31 33210 22100 ENERGIA ELÈCTRICA - BIBLIOTECA 1.248,62 € 

31 33210 22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES 115,00 € 

31 33210 22700 NETEJA BIBLIOTECA 1.799,78 € 
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31 33300 21200 REPARACIÓ, MANTEN. I CONSERV. EDIFICIS MUSEU-
SALA EXPOSIC. 

1.598,81 € 

31 33300 22100 ENERGIA ELÈCTRICA- MUSEU, SALA I MASIA ROCOSA 398,48 € 

31 33300 22609 ACTIVITATS CULTURALS 405,35 € 

31 33300 22700 NETEJA MUSEU I SALA EXPOSICIONS 511,20 € 

31 33400 22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES - PROMOCIO 
CULTURAL 

1.132,90 € 

32 33800 22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES - FESTES 411,40 € 

32 33800 22700 NETEJA ENVELAT 54,90 € 

33 49100 22799 ALTRES TREBALLS EXTERNS 517,00 € 

33 49110 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 378,97 € 

33 49110 22700 NETEJA RÀDIO CANET 245,04 € 

33 49110 22799 ALTRES TREBALLS EXTERNS - RÀDIO CANET 5.756,06 € 

33 49110 48100 QUOTA FEDERACIÓ RÀDIOS I X.A.L. 726,00 € 

40 23100 20200 ARRENDAMENT D'EDIFICIS - RIAL DELS OMS I 
SERV.SOCIALS 

14.744,71 € 

40 23100 22700 NETEJA SERVEIS SOCIALS 458,42 € 

40 23100 22799 ALTRES TREBALLS EXTERNS 1.466,80 € 

40 23100 25000 CONVENI C.COMARCAL - SAD DEPENDENCIA 4.040,64 € 

40 23100 25001 TREBALLS REALITZATS PER ADM. PÚBLIQUES I ALTRES 
ENTITATS PÚB 

276,25 € 

43 13000 21200 REPARACIÓ, MANTEN. I CONSERV. EDIFICIS - POLICIA 5,03 € 

43 13000 22100 ENERGIA ELÈCTRICA - POLICIA 476,67 € 

43 13000 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 21,30 € 

43 13000 22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES - 
POLICIA 

55,00 € 

43 13000 22700 NETEJA POLICIA LOCAL 925,21 € 

51 32000 22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES - EDUCACIÓ 210,00 € 

51 32310 22100 ENERGIA ELÈCTRICA - ESCOLA BRESSOL 812,41 € 

51 32310 22799 ALTRES TREBALLS EXTRENS-ESCOLA BRESSOL 4.994,88 € 

51 32320 22100 ENERGIA ELÈCTRICA - CEIP MISERICÒRDIA 3.170,72 € 

51 32320 22102 GAS - CEIP MISERICORDIA 2.746,69 € 

51 32330 22100 ENERGIA ELÈCTRICA - CEIP TURÓ DEL DRAC 1.847,26 € 

51 32330 22102 GAS - CEIP TURO DEL DRAC 2.862,63 € 

52 34000 22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES - ESPORTS 45,98 € 

52 34200 21200 REPARACIÓ, MANTEN. I CONSERV. EDIFICIS 
INSTAL·LACIONS ESPORT 

464,97 € 

52 34200 22100 ENERGIA ELÈCTRICA INSTAL.ESPORTS 2.180,31 € 

52 34200 22102 GAS PAVELLO 232,95 € 

40 23100 48400 AJUTS D’EMERGÈNCIA SOCIAL 60.000,00 € 

40 01100 74000 CONVENI FUNDACIÓ ELS GARROFERS- REDUCCIÓ 
ENDEUTAMENT 

300.000,00 € 

20 93300 63202 OBRES REPARACIÓ TEULADA AJUNTAMENT 180.000,00 € 

20 93300 63203 RENOVACIÓ ELECTRICITAT AJUNTAMENT 150.000,00 € 

20 33300 62300 INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES CENTRE PARROQUIAL 130.000,00 € 
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20 15320 61903 ARRENJAMENT DE VIES PÚBLIQUES  280.000,00 € 

TOTAL  1.295.005,95 € 

 
PRESSUPOST D’INGRESSOS 
Altes 

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ IMPORT 
11 87000 Romanent de tresoreria per despeses generals  1.295.005,95 € 
Total  1.295.005,95 € 

 
Segon.- Que el present expedient de modificació de crèdits que s’aprova 
provisionalment sigui exposat al públic per un termini de quinze dies hàbils, previ anunci 
en el Butlletí Oficial de la Provincia i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, durant el qual 
els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, en 
compliment del que disposa l’article 177.2 en relació amb l’article 169.1 del Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  
 
Tercer.- En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord d’aprovació provisional 
s’entendrà elevat a definitu; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, 
comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les. 
  
Quart.- Aquest expedient una vegada aprovat en ferm, s’haurà d’introduir a la 
comptabilitat de l’Ajuntament de Canet de Mar amb els ajustaments derivats de 
l’esmentat expedient, sense perjudici de les modificacions en les codificacions de les 
partides a conseqüència de coincidències amb partides existents i variacions de la 
codificació orgànica.  
 
Cinquè.- Una còpia d’aquest expedient haurà d’estar a disposició del públic, a efectes 
informatius, des de la seva aprovació definitiva fins a la finalització de l’exercici.   
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura, Acció Social, Règim Intern 
i Promoció, explica que es proposa al Ple l’aprovació d’aquesta modificació de crèdit 
que, com hauran pogut veure en la taula que s’adjunta, és bàsicament per fer la 
distribució en inversions en acció social i en pagaments de factures que venien d’altres 
anualitats. 
 
En la taula es pot veure que la distribució principal, que es dona al capítol d’inversions, 
és de 180.000 euros per a la reparació de la teulada  de l’Ajuntament justament, 150.000 
en la renovació de l’electricitat de l’Ajuntament, 130.000 per a les instal·lacions tècniques 
del centre parroquial, que són inversions de climatització i també hi ha dues partides, 
una de 60.000 euros per a ajuts d’emergència social i una de 300.000 per al conveni 
amb la Fundació Els Garrofers per a la reducció del seu endeutament. La resta són 
factures pagades durant l’any 2020, però que corresponien a despeses  de l’any anterior. 
Són imports menors si es comparen amb els que ha esmentat primer, que també 
incorporen en aquesta modificació de crèdit per a la distribució del romanent. 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, explica 
que el seu grup hi votarà en contra perquè, com ja ha manifestat, no es pot portar a 
consideració del Ple, per més circumstàncies anormals que hi hagi a l’Ajuntament, un 
punt d’1.300.000 euros per via d’urgència, amb menys de vuit hores abans del ple. 
També li agradaria saber, de la partida de 280.000 euros d’arranjament de vies 
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públiques, quines vies públiques en concret estan previstes arranjar i, tenint en compte 
que en el Ple del mes de maig ja es va autoritzar una reducció d’endeutament de mig 
milió d’euros per a la Fundació Els Garrofers, li agradaria saber per què per aquesta 
ampliació no s’ha convocat el Patronat ni se l’ha informat degudament, ja que l’última 
vegada que es va reunir el Patronat va ser durant el mes de juliol i només va ser per 
discutir una sèrie de mesures de confinament dels residents de la Fundació. 
 
El senyor Andreu Graupera Giménez, portaveu del grup municipal de la CUP, explica 
que el seu grup municipal va en la mateixa línia que el grup de Canet i Tu. No entenen 
com un projecte tan important pel poble i per la gent del poble es comuniqui a l’oposició 
avui mateix al matí amb tota la paperassa que costa d’examinar. 
 
També volien incidir en el tema de Garrofers, ja que fa dies que no es convoca el 
Patronat i per aquests motius, el seu vot serà desfavorable. 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
explica que el seu grup també està en la mateixa línia que els grups que han parlat fins 
ara. No han tingut prou temps per conèixer en detall el motiu d’aquestes partides, però 
sí que detecten poca sensibilitat social. Creuen que la partida d’ajuts socials, de 60.000 
euros, en una època de crisi, amb una pandèmia tan forta com la que s’està patint, on 
hi ha moltes famílies que han de tancar el seu negoci i que segurament perdran la feina 
perquè en molts casos hi ha sectors que quedaran molt tocats aquest any i el vinent, els 
sembla que és molt i molt baixa i que s’hauria d’augmentar.   
 
Per aquest motiu hi votaran en contra. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que no entén com es poden portar a consideració del Ple aquests 
assumptes tan importants amb tan poc temps per estudiar-los. La Senyora Bosch ha 
comentat que han tingut la informació amb vuit hores de temps i ell comenta que no ha 
arribat ni a vuit hores, sinó que han estat set hores i quaranta-un minuts. 
 
Comenta que té dues preguntes, la primera a què es deu el romanent, si és que hi ha 
hagut més ingressos o és que les despeses pressupostàries no s’han executat. Com 
que no ho van presentar en una Comissió Informativa General, les seves preguntes 
encara en serien més, ja que faria preguntes per partides concretes, que són menors 
segons l’equip de govern, com per exemple la partida per a assumptes jurídics i 
contenciosos, que puja a 5.239,26 euros o la de serveis de recaptació a favor de l’entitat, 
de 4.105 euros. Podria preguntar, també, pels 45.000 euros per al Consorci de 
Tractament de Residus. 
 
La senyora alcaldessa demana disculpes al senyor Massagué per interrompre’l, però 
comenta que és pel bé de tothom. Ha pogut comprovar que avui la connexió no és 
massa bona i pateixen interrupcions contínues, per tant, li demana que sigui al més breu 
possible. Tota l’oposició ha mostrat el seu desacord i ha manifestat el seu vot i tal com 
s’està desenvolupant la sessió, no podran explicar punt per punt aquesta proposta. Si 
s’ha fet amb aquesta urgència, i ja ho han explicat anteriorment, és precisament pel bé 
del poble i perquè des del govern de l’Estat no les han donat permís per poder-ho dur a 
terme fins fa una setmana o quinze dies. No li agrada repetir-se i els agrairia que la resta 
de regidors tampoc es repetissin. Demana al senyor Massagué que faci una pregunta 
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concreta i intentaran explicar-li. Comenta que ho diu amb tota l’empatia possible cap als 
membres de l’oposició, perquè és cert que han tingut molt poc temps per poder estudiar 
aquest assumpte, però demana que siguin més concrets en les seves preguntes. 
Manifesta que els Serveis Tècnics de l’Ajuntament han anat de bòlit per poder presentar 
aquesta proposta en aquest Ple. 
 
El senyor Massagué declara que ja va manifestar que està fart d’excuses, sigui la 
COVID-19 o algun tècnic de baixa sempre tenen alguna excusa o altra, però que 
presentin aquests assumptes tan importants amb tan poc temps per estudiar-los és un 
menyspreu absolut cap a l’oposició. Com que l’equip de govern és majoria, és igual el 
que l’oposició voti, perquè s’aprovarà igualment. 
 
La senyora alcaldessa repeteix que a tots els sap molt de greu i tots ho han manifestat, 
però no es poden paralitzar per aquest motiu. Els agradaria molt tenir l’estructura 
suficient  i necessària per poder-los avançar  la informació amb el temps necessari. No 
és cap excusa, ja que és un problema que no és nou, sinó que és una situació que ve 
de fa molts anys i ho estan intentant arreglar a la mesura del que poden. Torna a 
demanar al senyor Massagué que faci una pregunta concreta. 
 
El senyor Massagué demana que expliquin aquesta partida de 5.000 euros per a jurídics 
i contenciosos. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, explica que 
l’oposició té el dret de poder parlar i preguntar tot allò que els faci falta, i encara més si 
abans no han tingut temps de parlar-ne. Si haguessin tingut més temps per poder parlar-
ne, possiblement no es trobarien en aquesta situació, amb tantes preguntes per fer. Ella 
mateixa té una llista molt llarga de preguntes, tot i que alguns companys ja n’han fet 
alguna i, evidentment, no les repetirà. 
 
Aquest matí ha parlat amb el senyor Xirau i mentre estava parlant amb ell ha estat quan 
li ha arribat aquest assumpte. Ni ell mateix li ha pogut explicar de què anava aquesta 
modificació de crèdit, una modificació de crèdit d’1.300.000 euros, una quantitat prou 
important. Ara, en la seva intervenció el senyor Xirau ha pogut aclarir algunes qüestions 
com que algunes factures són de l’any anterior, perquè una de les preguntes que la 
regidora volia fer era per què hi ha tants augments de despesa en energia, quan el 
senyor Llovet abans ha dit que s’està rebaixant aquesta despesa i una altra pregunta 
era per què hi ha un augment de les despeses de neteja. 
 
Amb aquestes preguntes vol deixar palès que hi ha molts dubtes que no han pogut 
aclarir. Per tant, si no poden preguntar abans ni ara tampoc ho poden fer, li demana a 
la senyora alcaldessa que expliqui com poden fiscalitzar la feina que està fent el govern. 
L’obligació del govern és fer el millor per tots, però l’obligació de l’oposició és fiscalitzar. 
 
Dit això, manifesta que no farà cap més pregunta. 
 
La senyora alcaldessa explica que des del primer moment tots els regidors del govern 
han manifestat que estan d’acord amb el que estan dient els regidors de l’oposició. El 
temps era extremadament just, però s’havia de fer. Per tant, si tenen alguna pregunta 
concreta, els demana que la facin i si en tenen més, els les respondran per escrit. I no 
ho comenta perquè ara no ho puguin fer, ho comenta per la situació del Ple telemàtic 
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que no està funcionant prou bé per tenir un debat en bones condicions. Aquest és el 
problema, no pas que no vulguin contestar les seves preguntes. 
 
La senyora Tamayo explica que li traslladaran les preguntes per escrit al senyor Xirau. 
 
El senyor Llovet pren la paraula i en aquest moment es produeix una altra desconnexió 
de la sessió. Quan es reprèn la connexió el senyor Llovet està entervenint: 
 
[...] no es van pagar l’any 2019 perquè ja s’havia acabat l’any i es paguen quan es té el 
tancament de l’any 2019, és a dir, incorporen aquelles factures de l’any anterior que 
s’han entrat l’any 2020 però que pertanyen al 2019. Com que el govern espanyol va 
decretar la suspensió de les regles fiscals el 20 d’octubre, fa tot just nou dies, fins llavors 
no van poder reincorporar totes les factures de l’any anterior i fer-ne el pagament. 
 
Així, doncs, s’han pagat aquestes factures amb diners del 2020, malgrat que eren 
factures del 2019, i ara recuperen aquests diners del romanent, per tornar a tenir aquests 
diners per pagar les factures d’aquest any. No ho han pogut fer abans perquè fins al 20 
d’octubre no es va fer la suspensió de les regles fiscals. 
 
En segon lloc, ja han explicat que aquest fet és el que els permetia tirar endavant les 
inversions, que aquest any no són inversions financerament sostenibles. D’aquest 
romanent sobrer, el senyor Llovet entén que 1.295.000 euros són molts diners, però n’hi 
ha 250.000  que són factures de l’any passat i la resta són projectes. 
 
Aquests projectes, molts dels regidors presents ja els han aprovat. Hi ha 150.000 euros 
per al projecte de l’electricitat aprovat al ple passat, per a Serveis Tècnics, i per al 
projecte que s’ha aprovat en aquest ple per l’enllumenat i el quadre de llums de 
l’Ajuntament. També hi ha la reparació de la teulada de l’Ajuntament que acaben de 
presentar i aprovar fa uns instants. Hi ha una part de la reducció del deute de la Fundació 
Els Garrofers, tal i com es va fer l’any passat, per tant és una continuïtat del que ja es 
coneixia. També hi ha uns diners per a instal·lacions del centre parroquial, uns 130.000 
euros, que el senyor Xirau els podrà explicar amb més detall, i pel que fa a l’arranjament 
de les vies públiques, s’ha fet una memòria valorativa, on hi ha una part que va destinada 
a l’asfaltat d’alguns carrers, com el Joan Maragall, un tros de la ronda Doctor Anglès, el 
carrer Xaró Baix, el carrer Sant Joan, el Sant Benet i el Sant Feliu, i una altra part que 
va destinada a l’ampliació de voreres per donar més accessibilitat, com el carrer Lleida 
i el Catalunya, els carrers que porten fins al poliesportiu i que consideren que les voreres 
han de tenir una amplada més important. 
 
El senyor Xirau accepta la proposta que li passin els dubtes que puguin tenir per escrit i 
intentarà fer tots els aclariments que calguin. Pel que fa a la inversió destinada al centre 
parroquial, es tracta de dotar aquesta instal·lació de climatització i escenotècnia. 
D’aquests 130.000 euros, 70.000 van destinats a l’escenotècnia i 60.000 són per a la 
climatització. Pensen que la climatització d’una sala de teatre s’ha de fer per conducció 
i d’aquí aquest import. A part, també, comporta obra civil, cosa que fa que sumi aquests 
130.000 euros. 
 
El senyor Xirau aclareix que podrà desgranar tots els dubtes que l’oposició tingui i vol 
aprofitar la seva intervenció per contestar el senyor Castellà quan ha dit que hi veu poca 
consciència social, perquè la partida de Benestar Social només és de 60.000 euros, 
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però ha de tenir en compte que aquests diners són per a dos mesos, per novembre i 
desembre. A partir d’aquí hi haurà un pressupost nou. Per tant, no considera que siguin 
pocs diners, tenint en compte que són per dos mesos. 
 
Pel que fa a les quantitats menors que ha esmentat el senyor Massagué, quan el senyor 
Xirau s’ha referit a aquestes quantitats com a menors ho ha fet comparativament parlant. 
Si es comparen 5.000 euros de judicis i contenciosos, amb 280.000 d’arranjament de 
vies públiques, és evident que és una quantitat menor, però no per això és una quantitat 
menyspreable. 
 
Pel que fa a la consciència social, creu recordar que en la seva primera intervenció ja 
ho ha dit, però ho repetirà. Tot aquest global es desglossa, bàsicament, en 740.000 
euros per inversions i 360.000 en destinació social; 60.000 per Benestar Social per ajuts, 
i 300.000 per a la Fundació Els Garrofers. Aquests 300.000 euros que es descomptaran, 
fent una amortització anticipada, suposen molts diners a l’hora de pagar la quota, pel 
que fa a interessos i amortització del préstec. Per tant, descomprimeixen la Fundació 
Els Garrofers en aquest moment tant difícil. Comenta que a aquests 300.000 euros s’han 
d’afegir als 500.000 que ja van aprovar, per tant són 800.000 euros que alliberen la 
Fundació del seu deute. Tots els regidors que formen part del Patronat saben la raó per 
la qual es fa aquesta aportació de diners, per minorar l’amortització anticipada del crèdit 
que té aquesta Fundació. Això treu llast a l’hora de tenir líquid, a l’hora de poder fer front 
a les necessitats d’aquest centre que, socialment parlant, ningú posa en qüestió. 
Repeteix que no hi ha raó per pensar que tenen poca consciència social. 
 
Entén que l’oposició es queixi de com han anat les coses, però el senyor Llovet els ho 
ha explicat molt bé. Potser, pel que fa a les ordenances, admet la seva responsabilitat 
com a Ajuntament, i en concret com a responsable de l’Àrea de Serveis Econòmics,  
però pel que fa al romanent, la responsabilitat no és de l’Ajuntament i si són conscients, 
com ell mateix els ha fet veure més d’un cop, de la situació que viu el departament, amb 
els pocs dies que han tingut per preparar tots aquests assumptes, no és ser just, queixar-
se d’aquesta manera. Calia fer aquesta feina, entre d’altres coses perquè aquests 
60.000 euros no es podien esperar, ni tampoc es podien esperar els 300.000 euros de 
la Fundació Els Garrofers. Tenen tot el dret d’estar queixosos i disgustats i tenen part 
de raó, però en la distribució del romanent no és just que es responsabilitzi l’Ajuntament, 
ni pel temps que ha tingut, ni per la distribució que s’ha fet. 
 
La senyora Bosch explica que, pel que fa als 300.000 euros per a Garrofers, ningú posa 
en qüestió que és necessari assumir certes responsabilitats econòmiques perquè la 
institució no hagi de tancar, però s’hauria hagut d’informar el Patronat que aquesta 
partida entrava en aquest ple, i a més a mes, estant en la situació que està, s’hauria de 
convocar amb més freqüència perquè, al final, també es pot fer per videoconferència. 
 
Per altra banda, la senyora Bosch comenta que li sap molt de greu que el senyor Xirau 
consideri injust que els membres de l’oposició es queixin que no se’ls ha facilitat la 
informació a temps. Són conscients de les mancances que tenen alguns departaments 
de l’Ajuntament, però no es pot presentar un  milió d’euros fora de les factures recurrents 
sense donar cap explicació. Ara ho han explicat al Ple, però aquesta explicació s’hauria 
pogut fer, per exemple, en una videoconferència, ni que fos de mitja hora, encara que 
fos abans del ple, perquè se’ls expliqués degudament. Considera que això no hauria de 
tornar a passar. 
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El senyor Graupera comenta que el seu grup no se sent pas identificat en les paraules 
del senyor Xirau, sinó tot al contrari. Quantes més coses en l’àmbit social, doncs molt 
millor. Consideren que és correcte aquesta inversió i aquest desviament, però no 
accepten cap lliçó. Que es presenti aquest punt, avui, a aquesta hora, encara que es 
repeteixi ho vol deixar palès, provoca que no hi hagi temps per estudiar-ho, no han pogut  
veure si els repartiments són correctes o no ho són. Per tant, el vot del seu grup continua 
essent en contra. 
 
El senyor Castellà felicita el senyor Xirau per comentar-li que aquests 60.000 euros 
siguin només per aquests dos mesos. En aquest cas, la cosa canvia, però tot i així, sí 
que és justificada la queixa de tots els grups de l’oposició, ja que es podria haver fet una 
trobada monotemàtica sobre aquest tema, perquè realment és un tema molt feixuc que 
necessita moltes expilacions i la feina de fiscalització dels grups de l’oposició 
precisament és aquesta, poder saber si aquestes inversions són prou adequades, si es 
podrien haver fet d’alguna altra manera o si es podria haver fet una redistribució de la 
càrrega de forma diferent. 
 
Manifesta que no s’enfadin si els demanen que facin un esforç  perquè de vegades quan 
el govern en té la necessitat, convoca plens extraordinaris o bé fan comissions 
informatives sobre temes que per al govern són urgents. Considera que en aquest cas 
ha faltat aquesta sensibilitat i aquesta voluntat de donar-los més informació amb més 
antelació. 
 
La senyora alcaldessa comenta que és l’última vegada que ho diu, que en part estan 
d’acord amb aquest fet i en part en contra, per les raons que han donat els membres del 
govern que han intervingut. L’equip de govern no té cap necessitat, la necessitat és per 
a tot el poble. 
 
El senyor Massagué pregunta si tot el govern ha pogut rebre totes les explicacions 
d’aquest assumpte. 
 
La senyora alcaldessa explica que l’Alcaldia té les regidories delegades i tenen plena 
confiança les unes amb les altres. El senyor Xirau ho ha liderat i els ha fet les 
explicacions justes, com ha fet el senyor Llovet. 
 
3. Mocions 
 
3.1. Alcaldia 
 
La senyora alcaldessa explica que un cop fetes les urgències, ja poden passar al bloc 
de les mocions. Explica que segons té entès, a la Comissió Informativa General es va 
acordar aquesta moció que es presenta per gairebé tots els grups polítics, menys el grup 
municipal del PSC. Explica que es llegirà per trams, per tots els grups que la presenten. 
 
Començarà la lectura de la moció el senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup 
municipal de Primàries Canet de Mar; a continuació, llegirà el senyor Lluís Llovet Bayer, 
portaveu del grup municipal d’ERC; en tercer lloc, llegirà el senyor Josep M. Masvidal 
Serra, regidor del grup municipal de Canetencs Independents; la senyora Raquel Serra 
Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, llegirà en quart lloc; el senyor Josep 
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Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per Canet, la seguirà; 
a continuació, el senyor Andreu Graupera Giménez, portaveu del grup municipal de la 
CUP, llegirà la seva part; la senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal 
de Canet i Tu, llegirà en penúltim lloc, i la senyora alcaldessa acabarà de llegir l’última 
part de la moció. 
 
Abans de començar la lectura de la moció, el senyor Andreu Graupera Giménez, 
portaveu del grup municipal de la CUP, explica que el seu grup també va manifestar la 
voluntat d’adherir-se a la moció, però no consten al títol. 
 
La senyora alcaldessa es dirigeix a la senyora secretària i li demana que prengui nota 
que el grup municipal de la CUP també es va adherir a aquesta moció el dia de la 
Comissió Informativa General. 
 
A continuació, la senyora alcaldessa cedeix la paraula al senyor Jordi Castellà Andrés, 
portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, el qual abans de començar la 
lectura demana poder fer una apreciació a la moció. 
 
Explica que és un manifest redactat per l’Associació de Municipis per la Independència 
i que el grup municipal de Primàries Canet de Mar va presentar-lo a la Comissió 
Informativa General. 
 
Tot seguit es dona pas a la lectura de la moció, en els torns que ha anunciat la senyora 
alcaldessa. 
 
3.1.1. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, CANETENCS 
INDEPENDENTS, JUNTS PER CANET, SOM CANET, PRIMÀRIES CANET DE MAR, 
CUP-AMUNT I CANET I TU DE REBUIG A LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL SUPREM 
D’INHABILITACIÓ DEL MH. PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
QUIM TORRA  
 
Fets: 
 
Es fa constar que la Comissió Informativa General de data 22 d’octubre de 2020, ha 
informat favorablement incloure aquesta moció a l’ordre del dia del Ple, que es durà a 
terme el 29 d’octubre de 2020, amb els vots a favor dels grups municipals d’ERC, 
Canetencs Independents, Junts per Canet, Som Canet, Primàries Canet de Mar i Canet 
i Tu i l’abstenció del Grup municipal del PSC: 
 
 
 
MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, CANETENCS 
INDEPENDENTS, JUNTS PER CANET, SOM CANET, PRIMÀRIES CANET DE MAR 
I CANET I TU DE REBUIG A LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL SUPREM 
D’INHABILITACIÓ DEL MH. PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
QUIM TORRA  
 
Fets: 
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L’Ajuntament de Canet de Mar rebutja de forma rotunda i contundent la decisió del 
Tribunal Suprem d’inhabilitar el president de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Quim 
Torra, escollit democràticament pel Parlament de Catalunya mitjançant els nostres vots 
i després d’investidures fallides. Un cop més la justícia fa política i es situa per damunt 
de la democràcia. Davant una justícia espanyola que utilitza el seu poder per discriminar 
arbitràriament i que vulnera de forma reiterada l’Estat de Dret, el món municipal català 
tenim la necessitat d’unir-nos i mostrar el rebuig a la sentència de forma conjunta. Els 
alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores de Catalunya.  
 
El Ple municipal acorda per catorze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, 
Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel Serra Lerga, Rosabel Madrid 
Cámara, Josep M. Masvidal Serra, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart 
Falceto, Josep Tenas Soler, Anna M. Casas Donadeu, Josep Antoni Massagué 
Muntada, Jordi Castellà Andrés, Gemma Bosch Alsina i Andreu Graupera Giménez i 
tres abstencions dels regidors Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata i Miguel 
Borrego González:  
 
Primer.- Creiem fermament en la Democràcia. I per aquest motiu només entenem un 
Estat que garanteixi la separació de poders i que respecti i asseguri els principis bàsics 
d’aquest ordre social.  
 
Segon.- Exigim el respecte absolut pels Drets Fonamentals. Uns drets inherents a totes 
les persones sense discriminació per les seves condicions personals, socials, 
econòmiques, polítiques i ideològiques... El Dret d’Expressió és un d’aquests Drets 
Fonamentals als quals els càrrecs electes no renunciarem de cap de les maneres.  
 
Tercer.- Condemnem la repressió contra el moviment independentista. Catalunya, la 
nostra llengua, la nostra cultura... tenen una llarga història de discriminació per part de 
l’Estat espanyol. Som un poble que sempre té un estat en contra, que ens considera, 
enlloc d’una nació, una colònia. Un estat que no ens respecta i que ens discrimina a 
nivell cultural, econòmic, social... Una discriminació que, els darrers anys, ha anat més 
enllà i s’ha convertit en persecució política contra els nostres representants al Govern, 
al Parlament, als ajuntaments i també en persecució de tota la ciutadania que ha mostrat 
el seu desacord amb aquest model d’estat obsolet i de formes decadents i que ha optat 
per defensar, de forma legítima, la República Catalana.  
 
Quart.-  Demanem una justícia justa, ponderada i equilibrada. Una justícia que doni 
garanties a l’estat i a tota la ciutadania. Una justícia que ofereixi seguretat i que asseguri 
l’exercici dels drets de la ciutadania. Una justícia que no faci política. En definitiva, una 
justícia que respecti la separació de poders.  
 
Cinquè.-  Rebutgem fermament la sentència del Tribunal Suprem que inhabilita al 131è. 
president de la Generalitat de Catalunya per uns fets que no constitueixen cap delicte i 
que estan emparats en la llibertat d’expressió. Una sentència totalment grotesca i 
desproporcionada que deriva de la instrumentalització de diverses institucions de l’estat, 
com en aquest cas la Junta Electoral Central. Així mateix, expressem la total solidaritat 
cap al president Torra que ha patit dos processos judicials injustos per defensar des de 
la màxima institució del nostre país la llibertat d’expressió, la llibertat dels presos i dels 
exiliats i el dret d’autodeterminació.  
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Sisè.- Demanem el màxim respecte per les institucions catalanes i pels nostres 
representants, escollits democràticament. Només amb unes institucions fortes i 
respectades podem créixer com a país i, malgrat els intents d’arrabassar-nos la dignitat 
institucional, la nostra màxima prioritat serà preservar-la.  
 
Setè.- Reiterem el nostre compromís en la República Catalana. Continuarem treballant 
des de cada poble i cada ciutat per materialitzar l’estat català, un projecte que compta 
amb el suport majoritari de la població que ho ha expressat reiteradament a les urnes el 
9 de novembre de 2014 i l’1 d’octubre de 2017. El nostre projecte d’autodeterminació 
està emparat pels Tractats Internacionals i per aquest motiu demanem que cessi la 
persecució injustificada i injusta contra un moviment legítim com és l’independentisme 
català. Una opció política que és l’única capaç de garantir, en aquests moments, la 
democràcia, el progrés social i econòmic i la protecció de la cultura i les institucions. 
 
4. Precs i preguntes 
 
1.- Arranjament del subministrament d’aigua al carrer Abell 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, pregunta 
en quin punt està la intervenció que estava prevista al carrer Abell per a l’arranjament 
del subministrament d’aigua. És una intervenció que ja s’ha fet pública i voldria saber en 
quin punt es troba. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
explica que en aquest carrer han tingut complicacions importants, perquè és un carrer 
que en els últims dos anys hi ha hagut 15 rebentades de canonada, amb la qual cosa, 
l’empresa Sorea ha anat fent les reparacions o els pedaços, manifesta el regidor, de tres 
o sis metres, que són les mesures que l’empresa pren. Explica que aquest estiu, a causa 
del fet que hi ha hagut cinc rebentades més, van haver de reunir-se amb Sorea per fer-
los un toc d’atenció molt important i els van dir que arrangessin tota la conducció. El 
tema era complicat perquè si es fa d’aquesta manera, l’Ajuntament ha de pagar 
íntegrament la reparació. Inicialment, els van demanar que disminuïssin la pressió de 
l’aigua perquè no les canonades no rebentin contínuament i l’enginyera ha fet una 
memòria de quins són els trams més preocupants d’aquesta canonada de la part baixa 
del carrer. Un cop han tingut la memòria, s’han demanat tres pressupostos a tres 
empreses diferents, que ja s’han rebut. L’enginyera ja n’ha fet la valoració, ara s’ha 
d’adjudicar a la millor empresa i creu que en quinze dies, començaran les obres. 
 
 
 
2.- Pressupost de l’any 2021 sense la relació de llocs de treball 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, comenta 
que voldria saber si aquest any també tindran el pressupost per a l’any vinent sense 
tenir la relació de llocs de treball tancada. 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Recursos Humans i Acció 
Social, explica que ella és la principal interessada perquè la relació de llocs de treball 
quedi aprovada si pot ser aquest any, igual que els organigrames. Fa molt temps que 
estan treballant aquest tema i tot l’equip de govern té ganes de tancar-lo. 
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3.- Direcció tècnica de Ràdio Canet 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, pregunta 
en quin punt està la decisió que s’havia de prendre sobre la direcció tècnica de Ràdio 
Canet, ja que en el darrer ple es va parlar de l’opció de portar una  direcció política, cosa 
que no pot ser, pel bé i la independència informativa de l’ens. 
 
La senyora alcaldessa explica que quan ella va marxar tenien una possible solució per 
entomar la coordinació. Ahir es va reincorporar en les funcions del seu càrrec i es va 
poder posar al dia sobre els diferents assumptes que l’afecten, amb el senyor Xirau, que 
és qui l’ha substituïda durant tot aquest temps en les seves obligacions. 
 
El senyor Xirau li va explicar aquesta possible solució i que és la que s’està treballant 
en aquests moments. 
 
Explica que quan volen arreglar problemes heretats, els costa fer-ho perquè fan neteja 
des de sota, no només maquillen, no només posen un pedaç. Intenten arreglar les coses 
de soca-rel i deixar-ho ben establert per als propers que vinguin. 
 
És el mateix cas que s’han trobat amb la deixadesa de l’edifici de l’Ajuntament que ha 
durat dècades. Ràdio Canet ja estava malalta i el que han hagut de fer és sanejar-la i, 
de vegades, fer una parada va bé per poder continuar amb més arrencada. Així, els que 
vinguin al darrere, trobaran un camí molt més planer del que s’han trobat els actuals 
regidors del govern. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura, Acció Social, Règim Intern 
i Promoció, explica que estan d’acord en el fet que la solució més ràpida no seria la més 
adequada i per això ho han deixat en mans de l’assessor de direcció. Es va plantejar 
una possible coordinació, coordinació que per qüestions tècniques no ha estat possible  
i ara l’assessor de direcció ho està treballant. Tot l’equip de govern hi té confiança, tant 
pel que fa en aquest assumpte com en d’altres que està treballant. 
 
Pel que fa al consell de la ràdio, un tema que sobretot el senyor Massagué ha estat 
reclamant en diferents plens, esperen trobar la solució aviat. Primer s’ha de posar ordre 
a la ràdio i s’ha de començar amb el personal, que estigui estructurat, amb un 
coordinador i una estructura més piramidal. Només aleshores podran entrar a tirar 
endavant no només el consell de la ràdio, sinó també el reglament i els estatuts. Així, 
aconseguiran un ordre en el personal i un ordre en el funcionament 
 
4.- Arranjaments al tancat de Vil·la Flora 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, pregunta 
si està previst arreglar el tancat de Vil·la Flora, com ha demanat l’Esplai Bitxus que ha 
patit molts actes vandàlics en els últims temps i aportaven aquest suggeriment com a 
solució. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
explica que l’any 2015 es va fer un tancat a la finca de Vil·la Flora amb una estructura 
tova, lligat a un tema medi ambiental de només voler marcar un entorn. És cert que 
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aquesta estructura tova, que es tracta d’un reixat molt molt suau per permetre que els 
animals puguin traspassar-lo, a causa, la majoria de les vegades, per actes vandàlics, 
s’ha anat trencant i s’ha d’arranjar. I així ho van fent, però aquests actes vandàlics 
dificulten tenir aquella zona en les condicions que els agradaria. Ara s’ha fet un curs de 
jardineria i han arranjat molt bé aquella zona i, per tant, s’ha millorat molt en qualitat. 
 
5.- Convocatòria del Patronat de la Fundació Els Garrofers 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, comenta 
que ja que no se li ha contestat anteriorment, voldria saber quan està previst convocar 
el Patronat de la Fundació Els Garrofers, perquè no es fa cap reunió des del mes de 
juliol, on es van tractar temes d’urgència només del confinament i no es va parlar ni de 
la situació econòmica, ni de les obres. 
 
La senyora alcaldessa explica que s’han trobat amb moltes dificultats a causa de la 
situació que s’està vivint. Quan la senyora alcaldessa va marxar suposa que van pensar 
que seria millor esperar que tornés per fer alguna reunió. De tota manera, la senyora 
Isart ha estat absolutament informada de la situació de la Fundació i creu que potser 
podrà donar una millor explicació que no pas la mateixa senyora alcaldessa. També 
comenta que es poden dirigir a la directora del centre que no tindrà cap inconvenient a 
respondre tots els dubtes que puguin transmetre-li. 
 
Acaba la intervenció explicant que segurament en breu es reunirà. 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Recursos Humans i Acció 
Social, explica que van preferir que la senyora alcaldessa tornés a incorporar-se per fer 
una reunió. Ara que es farà el tancament de les obres els convocaran a una reunió del 
Patronat. 
 
6.- Situació del Pla d’actuació municipal 
 
El senyor Andreu Graupera Giménez, portaveu del grup municipal de la CUP, pregunta 
sobre el Pla d’actuació municipal, com s’està duent a terme i en quin punt està. 
 
7.- Modificació del Reglament orgànic municipal 
 
El senyor Andreu Graupera Giménez, portaveu del grup municipal de la CUP,  comenta 
que dins del Pla d’actuació municipal es parlava d’una modificació del Reglament 
orgànic municipal (ROM) i voldria saber si ja s’ha començat a estudiar aquesta 
modificació i si es pensa fer alguna proposta des de l’ens municipal. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
comenta que és cert que encara està pendent i que s’hi han de posar, però la pandèmia 
no els deixa gaire marge d’actuació. 
 
8.- Destinació final de la partida pressupostària del Canet Rock 
 
El senyor Andreu Graupera Giménez, portaveu del grup municipal de la CUP, pregunta 
sobre la partida pressupostària destinada al Canet Rock. Pregunta si s’ha utilitzat per 
algun altre tema o simplement s’ha perdut. 
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El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura, Acció Social, Règim Intern 
i Promoció, explica que aquesta partida era de prop d’uns 10.000 euros i han previst 
utilitzar-la per a la classificació i el tractament del fons Pep Rovira del qual fa pocs mesos 
en van fer donació a l’Ajuntament. L’Arxiu, amb la tasca que desenvolupa a nivell 
administratiu i històric i amb el personal que té ja compleix amb altres tasques i per poder 
classificar i tractar tota aquesta documentació demana un reforç. Per tant, han pensat 
destinar aquests diners per a la contractació d’un arxiver que faci aquesta feina 
 
9.- Deute de l’empresa concessionària del complex esportiu municipal 
 
El senyor Andreu Graupera Giménez, portaveu del grup municipal de la CUP, explica 
que els ha arribat la informació que l’empresa concessionària del complex esportiu 
municipal té un deute amb la Seguretat Social i pregunta si el consistori en sap alguna 
cosa. 
 
El senyor Josep Tenas Soler, regidor delegat d’Esports i de la Brigada d’Obres i Serveis, 
explica que en el Ple anterior ja es va parlar de la concessionària H2O. Es va crear la 
comissió de seguiment i ara l’han activat. 
 
El regidor explica que s’ha fet un requeriment a la direcció d’aquesta empresa perquè 
els falta una sèrie de documentació, com per exemple la referent a hisenda i ara mateix 
no li pot contestar si tenen algun deute perquè encara no els han fet arribar aquesta 
documentació. La setmana que ve o com a molt tard la següent, ja haurien de tenir les 
dades a l’Ajuntament. Així que tinguin aquesta documentació l’informarà de la situació 
 
10.- Estudi sobre l’impacte del COVID-19 a Canet de Mar 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
explica que el seu grup municipal, com ja ha expressat anteriorment, està molt preocupat 
per la pandèmia, sempre demanen als plens que els agradaria que hi hagués un estudi 
sobre l’impacte del COVID-19 a l’Ajuntament de Canet de Mar, que es pogués saber el 
nombre d’empreses afectades, quantes han demanat ajudes, quantes han hagut de 
tancar, el nombre de persones que han demanat ajudes a Benestar Social i si hi ha 
hagut un increment substancial del nombre de persones que han demanat aquestes 
ajudes, per saber una mica com està la situació de les famílies canetenques. 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Recursos Humans i Acció 
Social, explica que si hagués arribat puntual a la taula social, sabria que aquests dos 
mesos han augmentat molt els ajuts, sobretot en llibres, material escolar i aliments, per 
un valor aproximat de 20.000 euros. Ja li farà arribar el total de persones. 
 
Ja fa temps els va passar els ajuts que s’havien donat durant els mesos més durs de la 
pandèmia i el nombre de persones que havien ajudat. 
 
La senyora Anna M. Casas Donadeu, regidora delegada de Turisme i Promoció 
Econòmica, explica que aquesta pregunta ja va intentar contestar-la dient-li que era 
difícil de saber perquè l’Ajuntament no rep aquesta informació. 
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De fet, en la reunió de la taula de reactivació econòmica que van mantenir el dissabte 
anterior, en l’àmbit social es va fer una mica de repassada de tot plegat i va fer algun 
comentari al respecte. L’Ajuntament es nodreix de la informació, de l’efecte econòmic 
que té sobre Canet la pandèmia, de les dades que els arriben de l’IDESCAT. Ara mateix, 
durant aquesta sessió ha fet una consulta i hi ha dades actualitzades al mes de juny i 
dades actualitzades al mes de setembre. Aquestes són les últimes informacions que 
tenen, a través d’unes circulars que els informen de les variacions i poden veure les 
diferències que hi ha entre municipis, però són senzillament dades d’IDESCAT, que 
també pot consultar el senyor Castellà. 
 
11.- Queixes sobre l’estat de l’aigua del mar aquest estiu 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
explica que també han rebut queixes aquest estiu molt abundants sobre l’estat de l’aigua 
de la platja de Canet de Mar i totes elles sembla ser que venen a dir que el col·lector 
d’aigües residuals no deu funcionar correctament i deu enviar aquestes aigües molt a 
prop perquè l’estat de les platges no ha estat satisfactori. 
 
La senyora alcaldessa demana el senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de 
Sanitat i Medi Ambient, si pot respondre aquesta pregunta, ja que ella precisament té 
uns informes que expliquen tot el contrari. 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Sanitat i Medi Ambient, manifesta 
que tots els informes que li han anat arribant des de l’Agència Catalana de l’Aigua, els 
quals arriben diàriament, tret d’algun dia que hi ha hagut alguna tempesta o algun petit 
problema, en principi l’estat de l’aigua ha estat excel·lent. 
 
Explica que a Canet de Mar no hi ha cap col·lector que llenci les aigües fecals al mar. 
Totes les aigües fecals van a la depuradora. Les aigües pluvials sí que van al mar, però 
les fecals, no. 
 
El senyor Josep Tenas Soler, regidor delegat d’Esports i de la Brigada d’Obres i Serveis, 
comenta que està completament d’acord amb les paraules del senyor Masvidal. Els 
informes que arriben de l’Agència Catalana de l’Aigua no manifesten res que els hagi fet 
alarmar sobre l’estat de l’aigua. Sí que és cert que, parlant amb els socorristes, hi ha 
hagut dies que l’aigua estava neta i que de cop arribava una espècie d’escuma i una 
mica de brutícia, però també li ha dit que el que està molt brut és el fons marí a 
conseqüència del temporal Gloria, encara. És a dir, quan hi ha una mica de mar de fons 
i es remou el fons marí, pot sortir força escombraries encara a causa del que va provocar 
el temporal Gloria. I deu ser veritat això que li han comentat, perquè aquesta setmana 
passada hi va haver un dia amb una boira important, a conseqüència d’un temporal al 
mar i quan va anar a la platja l’endemà, va ser espectacular el que havia arribat a portar 
a la platja aquest temporal. Però això és l’estat del fons marí, pel que fa a l’aigua, l’estat 
ha estat correcte i fins i tot diria que molt bé. 
 
12.- Queixes sobre els excrements de gos 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
comenta que han rebut moltes queixes de veïns que els excrements de gos continuen 
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a la via pública i que els veïns incívics no són multats. Els agradaria saber si hi ha hagut 
un increment de sancions per aquells veïns que tenen un comportament incívic. 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Recursos Humans i Acció 
Social, explica que hi ha hagut 85 denúncies d’incivisme, 150 per no respectar l’estat 
d’alarma, 50 denúncies per anar sense mascareta, s’han fet campanyes d’informació 
ciutadana, 566 identificacions individuals i 975 identificacions de vehicles. 
 
13.- Queixes sobre la neteja i la recollida d’escombraries 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
explica que també han rebut força queixes pel que fa a la neteja i la recollida 
d’escombraries. Hi ha veïns que veuen que els seus carrers triguen molt a ser netejats, 
especialment la riera Buscarons i la riera Gavarra. Comenta que són parts del poble que 
es netegen amb poca freqüència, segons els seus veïns. 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Sanitat i Medi Ambient, explica 
que cadascú té la seva percepció, però manifesta que, precisament, aquestes dues 
rieres es netegen diàriament i per això no entén aquestes declaracions del senyor 
Castellà. 
 
D’altres parts del poble, poden tenir percepcions diferents, de si estan prou netes o no 
ho estan, però precisament per aquestes dues rieres s’hi passa diàriament. De tota 
manera, ho estudiaran per veure quin pot ser el problema. 
 
14.- Moratòria de les llicències d’habitatges d’ús turístic 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que en la sessió del Ple municipal del dia 27 de febrer de 2020, el grup 
municipal de Junts per Canet va presentar dues mocions, una era sobre la moratòria de 
les llicències d’habitatges d’ús turístic. En aquell moment, la senyora Anna M. Casas 
Donadeu, regidora delegada de Turisme i Promoció Econòmica, va dir que ho estaven 
estudiant i que ja tenien preparada la redacció d’aquesta moratòria. Li agradaria saber 
en quin punt es troba aquest assumpte. 
 
En el mateix ple van presentar una altra moció per a la revisió de ROM. El senyor Lluís 
Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, va manifestar que 
durant la primera part de la legislatura, abans no s’acabés aquest any 2020, ja hi hauria 
una comissió creada per debatre aquest assumpte, de la qual formarien part també tots 
els grups de l’oposició. Demana que expliquin en quin punt es troba aquest assumpte. 
 
La senyora Anna M. Casas Donadeu, regidora delegada de Turisme i Promoció 
Econòmica, explica que ja va dir en una altra ocasió que quan ella va voler presentar un 
primer redactat, els serveis jurídics els van indicar que aquesta moratòria havia de ser 
endegada pel Departament d’Urbanisme, però amb les circumstàncies en què s’han 
trobat, que cada dia es poden trobar amb nova normativa per aplicar, comunicar i posar 
en marxa, la resta de coses passen a segon pla. 
 
Pel que fa a l’assumpte dels habitatges d’us turístic, afortunadament, una de les poques 
bones coses que ha fet la COVID-19 és que ha provocat una mena de moratòria de 
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forma natural i segurament hi ha molts especuladors que havien comprat un pis per 
treure’n uns rendiments amb aquesta llicència, però com que s’han trobat en aquesta 
situació, aquests pisos probablement aniran al teixit de lloguer, que és on són 
necessaris. 
 
De tota manera, com que la moratòria no s’ha pogut tirar endavant, sí que el que tenia 
molt clar era que volia modificar la taxa que es paga per aquesta llicència. Vist que 
pagaven el mateix tant les persones que ho demanaven per un habitatge com les 
persones que ho demanaven per més d’un, han decidit modificar-ho i pagar per 
habitatge, però, a més a més, el que era interessant és que s’apugés aquesta taxa i 
creien que l’Ajuntament podia fer-ho, però no és així, ja que s’han de justificar les 
tasques administratives que comporta cada una d’aquestes actuacions. Aquesta és la 
manera com es calcula el preu. 
 
15.- Prec perquè l’Ajuntament millori en transparència 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, comenta que més que una pregunta, vol fer un prec. Comenta que mirant l’índex 
de transparència de l’Ajuntament de Canet de Mar, aquest consistori es troba en el punt 
39,8, a la part baixa, és a dir, és un ajuntament capdavanter en la poca transparència. 
No només hi ha poca transparència cap a l’oposició, sinó també cap a la ciutadania. 
 
La senyora alcaldessa explica que aquesta també és una demanda de la senyora Bosch 
i no hi poden estar més d’acord, però des de fa un parell de mesos que hi ha una persona 
que es dedica gairebé exclusivament a la transparència de l’Ajuntament i espera que 
ben aviat estiguin al nivell que pertoca. La transparència és una part molt important de 
la Comunicació i com els regidors han pogut veure, a través del Telegram tenen una 
comunicació de cara al poble molt actualitzada. Afortunadament, hi ha gent potent a 
l’Àrea i aquest canal real d’informació oficial i verídica està funcionant molt bé. Per 
aquest motiu, com que de cara a la població ja hi ha aquest canal que està funcionant 
realment bé, han cregut oportú tenir una persona que es pugui dedicar gairebé en 
exclusiva a la transparència i esperen tenir-ho resolt ben aviat. 
 
 
 
16.- Preguntes formulades per escrit 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, es dirigeix a la senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Recursos 
Humans i Acció Social, a qui li diu que ja li va fer dos correus per dues preguntes que li 
havia formulat a l’última sessió del Ple. Demana a veure si aquest cop les pot contestar. 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Recursos Humans i Acció 
Social, comenta que ara contestarà les preguntes que li ha enviat per correu electrònic 
el senyor Massagué. 
 
La primera és quin sistema de puntuació s’ha emprat en la valoració dels llocs de treball. 
La senyora Isart explica que han utilitzat el que estableix el manual de la valoració de 
llocs de treball de la Diputació de Barcelona, que valora i atorga puntuació als factors i 
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subfactors següents: la dificultat tècnica, la responsabilitat, les condicions de treball, la 
dedicació i la compatibilitat. Li comenta que li passarà per escrit. 
 
La segona pregunta era quina empresa havien contractat per a l’estudi de la relació de 
llocs de treball. La senyora Isart explica que l’empresa és Marlli Consulting, SL. Es va 
fer una contractació menor aprovada per decret de la primera tinença d’Alcaldia el 25 de 
setembre de 2020, per un import de 3.270,54 euros. La documentació que li han lliurat 
ha estat un document excel, elaborat i validat per la comissió de valoració, en el qual 
s’estableixen les puntuacions de tots els llocs de treball i les retribucions brutes sense 
l’antiguitat dels empleats públics, així com el còmput anual per col·lectius del que es 
percep per plusos ocorreguts en l’acord de matèries comunes. 
 
La tercera pregunta era sobre els organigrames, si s’aprovaven per ple o per decret 
d’Alcaldia. Explica que per una banda hi ha el que s’anomena relació de llocs de treball 
entesa com un instrument pel qual les administracions estructuren la seva organització 
i que comprèn la denominació dels llocs, els grups de classificació professional, els 
cossos o escales, els sistemes de provisió i les retribucions complementàries, que és 
competència plenària. D’altra banda, hi ha l’organigrama entès com una plasmació 
gràfica de l’estructura organitzativa de l’Ajuntament. És una competència atribuïda a 
Alcaldia en la seva potestat d’autoorganització de l’Ajuntament, segons l’article 21.1 a) 
de la Llei reguladora de les bases de règim local. 
 
Hi havia una quarta pregunta que deia que no eren partidaris d’aprovar les fitxes sense 
aprovar l’estudi retributiu. Explica que és cert que les fitxes no inclouen retribucions, 
però sí que descriuen les funcions que han de desenvolupar cada lloc de treball i es 
podria donar el cas que s’haguessin modificat les funcions del lloc de treball respecte de 
les que estan desenvolupant actualment l’empleat públic que ocupa aquell lloc, de 
manera que si s’aprova una fitxa que inclou més funcions, sense que s’aprovi un 
increment retributiu, pot donar lloc a una reclamació de l’empleat públic. Per això han 
decidit fer-ho d’aquesta manera. 
 
La senyora Isart comenta que li passarà la informació per escrit al senyor Massagué i a 
tots aquells regidors que la vulguin tenir. 
 
 
17.- Convocatòries dels consells municipals 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, comenta que ja que no es modifica el ROM, li agradaria que es complissin les 
convocatòries dels consells municipals, que allí s’estableixen. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura, Acció Social, Règim Intern 
i Promoció, explica que convocaran el Consell Municipal de Cultura després de la 
Comissió de Seguiment de l’Odèon, que ja ha estat convocada per al 4 de novembre a 
les 19.30 hores. 
 
El Consell Municipal de Cultura tindrà com a monogràfic el teatre municipal de Canet de 
Mar i es farà el dia 28 de novembre a les 10.00 hores, que és un dissabte, tal i com se 
solen fer aquests consells. 
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18.- Direcció de Ràdio Canet 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, pregunta sobre la direcció de Ràdio Canet, ja que considera que una direcció 
política no és una bona idea. 
 
Aquesta pregunta ha estat contestada per la senyora alcaldessa i el senyor Xirau a una 
pregunta formulada per la senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal 
de Canet i Tu. 
 
19.- El clavegueram de Drassanes del Pla 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, pregunta si l’assumpte del clavegueram de Drassanes del Pla ja s’ha pogut 
solucionar. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
explica que l’últim contacte que ha tingut amb ADIF és del dia 13 d’octubre, amb el 
senyor  Carlos Sarabia. Creu que properament els deixaran fer l’actuació a la zona de 
Drassanes del Pla, una zona on ho hi hauria d’haver cap canalització pública, com ja els 
ha comentat moltes vegades, però hi ha aquesta i, per tant, estan lluitant per poder donar 
la millor resposta als ciutadans. 
 
20.- Subvencions que no es van concedir 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que la senyora Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde de Sostenibilitat, 
Mobilitat i Noves Tecnologies, va fer una declaració a Ràdio Canet el dia 8 d’octubre 
afirmant que s’havien demanat unes subvencions però que no es van aconseguir i 
pregunta per quina raó no es van concedir, ja que les explicacions que va donar no van 
ser prou completes. En tot cas, però, ja li passarà la pregunta per escrit. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde de Sostenibilitat, Mobilitat i Noves 
Tecnologies, explica que esperarà la pregunta per escrit per contestar. 
 
21.- Prec sobre la coordinació amb RESMAR i el Consell Comarcal del Maresme 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, explica que més 
que una pregunta és un prec, perquè les preguntes que tenia les ha fetes al regidor i la 
tècnica de l’Àrea de Medi Ambient i, per tant, alguns dels dubtes que tenien de com 
estava la coordinació amb RESMAR i el Consell Comarcal del Maresme ja els tenen 
resolts. Va explicar que pel que fa a la coordinació està funcionant bé, tot i que hi ha 
coses  que es poden millorar. També els va facilitar l’enllaç, perquè no és fàcil de trobar, 
del plec de condicions del pla de treball. 
 
Parlant amb la tècnica, el que sí que es veu, ja que també s’ha detectat des de l’Àrea i 
tots en són conscients, és que la neteja no és com hauria de ser a tot municipi. 
 
És cert que algunes de les hores de neteja de carrers s’estan dirigint a fer la neteja, per 
exemple, de parcs i jardins, perquè és necessari pel tema de la COVID-19, igual que 
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també cal per a les zones dels voltants de les escoles i el prec o pregunta és si s’han 
plantejat fer un augment d’aquesta partida per fer aquestes neteges més a fons i més 
concretes i no treure-les del servei del dia a dia. Considera que estaria justificatper la 
COVID-19. 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Sanitat i Medi Ambient, explica 
que estan valorant si fan alguna ampliació d’aquest servei. Comenta que la tècnica 
municipal ja li va manifestar que estan esperant pressupostos de RESMAR per estudiar 
si ho podran fer. 
 
22.- Campionat d’atletisme ajornat 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, es dirigeix al 
senyor Josep Tenas Soler, regidor d’Esports i Brigada d’Obres i Serveis. Li pregunta per 
què s’ha ajornat el campionat d’atletisme que estava previst primer per al dia 24 i 
després per al dia 31. Es tracta d’un campionat totalment federat i que tenia permís per 
fer-se, que ja s’ha fet en altres municipis i que tenia un protocol molt clar. Vol saber si 
ha estat una decisió des de la Regidoria d’Esports o ha estat un tema de seguretat. 
 
El senyor Josep Tenas Soler, regidor delegat d’Esports i de la Brigada d’Obres i Serveis, 
explica que desgraciadament, tal i com està l’assumpte de la pandèmia, tenien raó de 
suspendre aquesta activitat. Malgrat tot, com a equip de govern, van ajornar per fer-la 
durant el mes de novembre o a mitjans de desembre, sempre que es pugui. Per dur a 
terme aquesta decisió va parlar amb el president del club d’atletisme de Canet i amb el 
president de la Federació d’Atletisme. És a dir, tothom ha estat degudament informat 
que creien oportú suspendre-la aquest cap de setmana, tot i que la carrera es podia dur 
a terme, com s’ha fet a altres llocs, però ho han fet per evitar les aglomeracions de 
públic, ja que la part dels corredors estava controlada perquè es pogués fer. Però el fet 
de ser una carrera urbana feia inevitable que hi haguessin aglomeracions de persones, 
molt difícil de controlar. 
 
La senyora alcaldessa comenta que el fet de poder avisar els atletes amb prou antelació 
també es d’agrair. La seva obligació és decidir les coses i amb les informacions que els 
anaven arribant ja intuïen que la decisió hauria de ser aquesta. 
 
El senyor Tenas afegeix que aquesta decisió es va notificar dilluns a la tarda a tothom, 
perquè tinguessin temps d’organitzar-se. 
 
23.- Aplicació del tancament perimetral ordenat pel govern de la Generalitat 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, pregunta com 
pensen aplicar el tancament perimetral ordenat pel govern de la Generalitat a partir de 
demà mateix. 
 
La senyora alcaldessa explica que està esperant acabar aquesta sessió del ple per 
posar-se a treballar amb l’Àrea de Comunicació, ja que com la senyora Tamayo mateix 
ha dit, és una informació que han rebut fa poques hores. De tota manera, els pot avançar 
que l’inspector de la Policia Local ho té tot a punt. 
 
Comenta que l’endemà li podran fer arribar quin és el dispositiu que s’ha decidit. 
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24.- Mesures pel compliment del toc de queda 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, pregunta quines 
mesures s’han pres perquè es compleixi el toc de queda, quin reforç s’està fent. 
 
La senyora alcaldessa comenta que ja ha respost aquesta pregunta amb les 
manifestacions de l’anterior. 
 
25.- Seguiment de les quarantenes escolars 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, pregunta com 
s’està fent el seguiment de les quarantenes escolars. Pregunta si hi ha una coordinació 
i una comunicació amb els centres. Saben que són els centres els que tenen un pla i un 
protocol per aquests casos, però li agradaria saber si se’n fa un seguiment des de 
l’Ajuntament. 
 
La senyora Rosabel Madrid Cámara, tinenta d’alcalde de Serveis a les Persones, 
Igualtat, Participació i Educació, explica que els centres educatius i el Centre d’Atenció 
Primària actuen coordinadament perquè les famílies estiguin informades. Si es produeix 
un cas de sospita o un positiu, activen les mesures segons en cada cas. 
 
Salut és qui confirma el positiu a la família i ho notifica al centre educatiu i aquest 
contacta amb les famílies del grup bombolla per comunicar el protocol a seguir. 
 
Pel que fa a les quarantenes, Salut contacta amb aquestes famílies i el centre educatiu 
per fer els seguiments, si és necessari. 
 
L’Ajuntament rep la informació per dos canals, un és a través dels equips directius, però 
la font oficial és el Departament d’Educació. S’ha de tenir en compte que si el cas és 
d’àmbit familiar i no té incidència a l’escola, l’Ajuntament no rep cap tipus d’informació o 
els arriba més tard. Amb això vol dir que Salut té dos circuits, l’escolar i la resta. 
 
Conclou que les quarantenes se segueixen de manera coordinada des del centre 
educatiu i des de Salut. 
 
26.- Mesures per pal·liar el segon tancament d’hostaleria i centres d’estètica 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, comenta que 
primer de tot vol agrair al senyor Xirau la seva feina com a alcalde accidental per haver 
estat al capdavant del consistori en aquests moments tan complicats. 
 
En segon lloc, li vol comentar a la senyora alcaldessa que sembla que se li oblida que 
és l’alcaldessa de tots i totes les canetenques i els canetencs. Lamenta personalment 
que en la seva primera intervenció i successives no hagi tingut unes paraules de record 
a les 500 víctimes de COVID-19 del municipi i pels centenars de persones que han 
quedat afectades per les mesures econòmiques. A continuació, passa a fer les 
preguntes. 
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La senyora Gómez es dirigeix a la senyora Anna M. Casas Donadeu, regidora delegada 
de Turisme i Promoció Econòmica, i li pregunta quines mesures tenen pensades per 
pal·liar els efectes d’aquest segon tancament de l’hostaleria i els centres d’estètica. Amb 
un caràcter propositiu, li farà arribar les mesures que han pres a d’altres municipis, com 
aplicar l’exempció de la taxa de terrasses i de recollida de residus pel que resta d’any, 
un projecte de recuperar l’activitat en locals en desús o ajudar a posar al dia l’activitat 
amb accions de transport digital. 
 
La senyora Anna M. Casas Donadeu, regidora delegada de Turisme i Promoció 
Econòmica, explica que, com també va comentar en la reunió del dissabte anterior als 
regidors assistents, estan engegant una proposta per donar-li la volta a la situació 
perquè ja veien que tant el calendari d’actuacions de cara a fer els nous ajuts que havien 
estat preparant des del mes de juliol, com la idoneïtat de les persones a les quals havien 
d’anar adreçades, seria complicat de tirar endavant i, per tant, han escollit una altra via. 
Ja han validat aquesta nova via a través de PIMEC, de l’equip de govern i d’Intervenció, 
però encara queda una cosa pendent i per això no els ho pot explicar, però ho farà tan 
bon punt sigui possible. Comenta que ha sol·licitat una reunió per al proper dimarts amb 
el tècnic de Comerç de la Diputació, ja que tenen pendent rebre una subvenció de la 
Diputació i, per tant, la idea els ha de semblar correcta. 
 
Des de dilluns que ha fet reunions amb dotze persones del teixit comercial, de 
restauració i de serveis de Canet per poder tirar endavant aquest tema. El format ja els 
el traslladarà però repeteix que s’hi està treballant fermament. 
 
27.- Sobre la valoració de llocs de treball 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, es dirigeix a la 
senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Recursos Humans i Acció Social. 
Comenta que ja sap que no li agraden les comparacions, però és inevitable fer-ho per 
poder documentar-se no amb paraules, sinó amb fets, i veure que les coses són 
possibles. Explica que a Llavaneres van començar la valoració dels llocs de treball l’any 
2019 i el mes que ve la signaran, és a dir, han trigat un any i escaig a enllestir-la. A més 
a mes, quan l’aprovin ho faran amb caràcter retroactiu, a 1 de gener de 2020. A Canet, 
es va començar a treballar en aquest assumpte fa aproximadament cinc anys, quan el 
govern primer estava format pels grups municipals d’ERC i PDeCAT, i després per 
Canetencs Independents. Prova d’això és el conveni signat per al període 2015-2017, 
en el redactat del qual ja es parlava de la valoració de llocs de treball. Aquest conveni 
ja està caducat, obsolet i denunciat. Però quan els convé vulneren sistemàticament els 
acords, però quan els interessa [...] 
 
En aquests moments, s’interromp el so de la senyora Gómez i no és possible transcriure 
l’última part d’aquesta frase. 
 
[...] Explica que fa més de sis mesos, des del 12 de febrer, que no es reuneixen i ja 
s’avança a possibles respostes, com que no s’han pogut reunir per la COVID-19, per 
exemple, tot i que les reunions es poden fer telemàtiques. Una altra possible resposta 
és que no hi ha hagut diners, tot i que sí que n’hi ha hagut per contractar dos càrrecs de 
confiança de gairebé 80.000 euros i per cancel·lar el crèdit de l’Odèon, dotze anys 
abans. 
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Fins on ella sap, fa deu anys aproximadament que no es modifica el conveni de la 
brigada, quan s’hauria de revisar com a molt cada quatre anys i, d’altra banda, això que 
els treballadors cobrin per sota dels seus llindars mínims no és gaire correcte. 
 
La senyora Gómez pregunta si és cert que hi ha treballadors amb responsabilitat per 
sobre de la seva categoria i si és cert que hi ha treballadors que cobren per sota del 
preu estipulat per conveni. 
 
Comenta que aquests convenis i la seva actualització haurien d’aportar millores socials 
i econòmiques entre d’altres coses, i no anar tapant forats amb plusos i complements 
que no cotitzen. Demana que expliquin en quantes persones s’ha reduït la plantilla de 
la brigada aquests darrers anys.  
 
Repeteix que el conveni actual està caducat, obsolet i denunciat. Esperen un compromís 
ferm d’aquesta Àrea perquè es posi a treballar i desencalli aquesta situació insostenible. 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Recursos Humans i Acció 
Social, explica que ja ha comentat abans que ella és la primera interessada d’acabar 
amb la relació de llocs de treball. 
 
Comenta que no ha entès bé la intervenció de la senyora Gómez pel que fa al conveni, 
però explica que es van reunir amb el comitè i van acordar entre tots que primer 
s’aprovaria la relació de llocs de treball i els organigrames i després començarien les 
negociacions del conveni. 
 
28.- Places de la plantilla que no s’han cobert i nombre de jubilacions que s’han 
produït 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que via 
instància va preguntar d’on s’havien tret els diners per la despesa de la contractació de 
l’assessor de direcció i el càrrec de confiança de Comunicació i la resposta va ser que 
s’han finançat amb l’estalvi de places no cobertes i amb crèdits per indemnitzacions per 
jubilacions que no s’han produït. Pregunta quines són les places que s’havien de cobrir 
i que no s’han cobert i quantes jubilacions hi havia previstes i per què no s’han produït. 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Recursos Humans i Acció 
Social, comenta que no té la informació en aquest moment, però ja li farà arribar d’on 
s’han tret els diners per pagar aquest any i especifica que per a l’any que ve ho posaran 
en pressupost. 
 
La senyora alcaldessa manifesta que la senyora Gómez també ha preguntat per unes 
places que no s’han cobert, però tant ella com la senyora Isart no han entès bé la 
pregunta perquè la connexió no era prou bona. La senyora alcaldessa demana a la 
senyora Gómez que aclareixi què ha preguntat. 
 
La senyora Gómez explica que la pregunta que ha fet i que la senyora Isart no li ha 
contestat és si té constància que hi ha treballadors que cobren per sota dels llindars 
mínims, si és cert que hi ha treballadors amb responsabilitat per sobre de la categoria 
que tenen i si és cert que hi ha treballadors que cobren per sota del que estipula el 
conveni. 
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La senyora Isart comenta que no en té cap constància i, precisament per això estan 
elaborant la relació de llocs de treball. Si en algun moment en té constància, li farà 
arribar. Ho comentarà amb la tècnica de Recursos Humans. 
 
29.- Problemes amb les pluges en algunes zones del poble 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, es dirigeix al 
senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis.  En 
referencia a la problemàtica, coneguda per tothom, que causen les pluges a zones com 
Drassanes del Pla o a l’avinguda Maresme, pregunta si l’Àrea corresponent ha fet una 
diagnosi de per què s’inunda. Si la resposta és afirmativa, pregunta si s’ha elaborat algun 
projecte i quan es pensa executar. Si la resposta és negativa, la pregunta és quan tenen 
pensat fer aquesta diagnosi i mentre no hi hagi un projecte de reparació, quines accions 
tenen previstes per pal·liar-ne els efectes. A la plaça 11 de Setembre, cada vegada que 
plou es fan unes esquerdes que fan por i això és perquè els desguassos no estan nets. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
explica que el clavegueram és un problema general de tot el poble. És un poble que no 
té separació entre aigües pluvials i aigües fecals, amb la qual cosa tot passa per la 
mateixa canonada i des de fa anys s’ha convertit en un problema greu. 
 
En el cas de l’avinguda Maresme, tenen dos  problemes. Per un costat, en aquella zona 
reben totes les aigües que baixen de la ronda Sant Elm i de moltes altres zones i, com 
ja ha dit, no hi ha separació entre aigües pluvials i aigües fecals. Només hi ha una única 
canalització i això també passa amb la riera Gavarra i la riera Buscarons. Quan la 
canonada va carregada d’aigües fecals, aquesta canonada té un sobreeixidor que fa de 
sortida. En el punt de l’avinguda Maresme, això passa quan la canalització comarcal del 
passeig Marítim està plena i no accepta més aigua. Aleshores és quan rebufa i surt pel 
sobreeixidor i tot això va a parar a l’alçada del passeig. 
 
Han intentat arreglar-ho juntament amb el Consell Comarcal del Maresme i els han dit 
que per pluges excepcionals, quan no hi ha separador entre aigües pluvials i aigües 
fecals, l’única solució és el sobreeixidor. Quan això passa a la riera Buscarons, aquest 
sobreeixidor va a parar a la canonada de pluvials i baixa riera avall fins al mar, però quan 
passa a l’avinguda Maresme, va a parar al passeig.  
 
Tenen previst fer dues actuacions, per una banda faran unes reixetes perquè no surti 
sòlid en aquests sobreeixidors i una segona actuació, més complicada, és canalitzar  
aquest sobreeixidor que va a parar al passeig, a prop del pas subterrani, cap a un rial 
que hi ha a mà esquerra i que vagi directe al mar, com passa a molts altres llocs del 
poble. Però per fer això, es necessiten informes positius  de l’Agència Catalana de 
l’Aigua i de Costes i, a més a més, han de travessar la infraestructura de la canonada 
comarcal, la qual cosa complica encara més aquesta obra. 
 
L’altre problema que hi ha a l’avinguda Maresme és el bucle, ja que quan plou molt 
s’inunda, encara que les bombes funcionin, però aquestes bombes són petites. Si hi ha 
una pluja lleugera funcionen correctament però si hi ha les pluges torrencials que s’han 
patit últimament, aquestes bombes no tenen prou capacitat  per treure tota l’aigua. La 
solució és canviar aquestes bombes per unes altres amb més capacitat, però el cost 
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econòmic és altíssim, en comparació amb les vegades a l’any que són necessàries. Així, 
doncs, estan buscant mecanismes de com solucionar-ho. 
 
També s’ha de tenir present que cada vegada hi ha més zones asfaltades, la qual cosa 
fa que per aquelles zones on baixa més aigua, el problema s’agreugi. 
 
Pel que fa als xaragalls que apareixen a la plaça 11 de Setembre,  explica que tenen un 
projecte ja preparat que té dues fases.  
 
La primera fase és d’enjardinament, de fer jardineres noves, pressupostada per a l’any 
2020 i que suposa que pel mes de novembre s’iniciarà. La segona fase consisteix a fer 
algun embornals i unes zones concretes de canalitzacions que vagin a parar a les 
canalitzacions del carrer Verge de Montserrat. Esperen fer aquesta segona fase l’any 
2021. 
 
30.- Estat del cementiri 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que en 
48 hores arriba la festivitat de Tots Sants. És el cap de setmana que més visites rep el 
cementiri. Entre ahir i avui el senyor Tenas ha visitat les instal·lacions i li pregunta si ha 
vist l’estat en què es troben els lavabos del cementiri. Fa anys es pintaven un cop l’any, 
però ja fa quatre o cinc anys que el cementiri no es pinta. Pregunta si tenen pensat 
esperar gaire més per fer-ho. 
 
D’altra banda, quan s’entra per la part nova, la del tanatori, hi ha un vehicle desballestat 
i rovellat. Dubta que en aquestes condicions passi la ITV i, per tant, si no té ITV, tampoc 
té assegurança. Pregunta si estan al cas d’aquest fet. 
 
El senyor Josep Tenas Soler, regidor delegat d’Esports i de la Brigada d’Obres i Serveis, 
explica que no només ha anat al cementiri avui, tal com ha dit la senyora Gómez, sinó 
que hi ha anat cada dia d’aquesta setmana, perquè s’ha hagut de preparar el protocol 
necessari de cara al dia de Tots Sants, pels horaris d’entrada i sortida i els aforaments. 
 
Pel que fa als lavabos, explica que s’han reparat una mica i tenen previst deixar-los 
correctes per Tots Sants. De cara a l’any que ve, però, tenen pensat fer-los nous. 
 
Pel que fa a la pintura, la senyora Gómez ha comentat que fa quatre anys que no es 
pinta el cementiri, però per la informació que li han donat al senyor Tenas, en són dos. 
Però afegeix que aquest any ja li van proposar de pintar-lo altre cop també per aquests 
dies, però no han cregut oportú fer-ho ara perquè s’ha de fer un sanejament de les parets 
del cementiri molt important i no considera de rebut pintar-lo ara per d’aquí a tres o 
quatre mesos començar a fer aquest sanejament de les parets. Així, doncs, van optar 
per anar repassant les parts més malmeses. 
 
Pel que fa al vehicle desballestat que comenta la senyora Gómez, explica que ja li farà 
arribar tota la informació, però té entès que aquest vehicle no surt del cementiri, ja que 
és el que fan servir els treballadors per moure els materials per dins d’aquesta 
instal·lació. És un vehicle de càrrega, molt antic i en teoria no surt al carrer. Però no sap 
si passa les inspeccions de la ITV. Ja li farà arribar la informació. 
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31.- Ampliació del Centre d’Assistència Primària 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que va 
sentir l’entrevista a Ràdio Canet del senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de 
Sanitat i Medi Ambient, en la qual va dir que per les circumstàncies que estan vivint al 
Centre d’Assistència Primària s’està quedant petit i que caldria fer una ampliació. 
Pregunta si ho tenen previst i si és així, demana que expliquin què han pensat fer. 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Sanitat i Medi Ambient, explica 
que el projecte és ampliar l’assistència primària i portar més personal a Canet, fins i tot 
algun psicòleg i això els ha fet pensar que potser el local serà petit. Des de l’Institut 
Català de la Salut, perquè com ja sap la senyora Gómez, les competències de Salut són 
de la Generalitat, estan intentant posar barracons al costat del centre. L’Ajuntament ha 
demanat que els passin les mesures d’aquests barracons i des de Serveis Tècnics 
valoraran on es podrien posar. 
 
La primera pregunta que els van fer va ser si aquesta ampliació seria definitiva o només 
durant la pandèmia i no van rebre resposta. Ho van preguntar perquè si és només durant 
la pandèmia es podrien buscar altres opcions, com han fet ara amb la vacuna de la grip, 
que s’ha adequat una part de l’escola de teixits per poder fer-ho. 
 
Estan en contacte permanent esperant que els donin més informació per actuar. 
 
32.- Un sou digne per als agents de la Policia Local 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, es dirigeix a la 
senyora alcaldessa, com a responsable de l’Àrea de Seguretat Ciutadana. Comenta que 
els agradaria demanar un sou digne per als agents de la Policia Local que estan bastant 
per sota del que cobren els agents de l Policia Local de la resta de la comarca. D’aquesta 
manera també es farien més curtes les distàncies amb els caps de la Policia. 
 
La senyora alcaldessa explica que a la funció pública els agradaria poder fer com a 
l’empresa privada  de marcar els sous que consideressin justos, però no es pot fer. Així, 
doncs, l’Ajuntament va regularitzant els sous  segons el preu que es posarà a cada lloc 
de treball. És el que s’està fent amb la relació de llocs de treball. 
 
33.- Sou de l’inspector de la Policia Local 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que fa 
poques setmanes, abans que la senyora alcaldessa estigués de baixa, es va nomenar 
inspector al sergent cap accidental de la Policia. Demana si els podria dir, ja que els 
sous dels funcionaris són públics, què és el que cobra el senyor cap de la Policia, 
inspector, en aquests moments. 
 
La senyora alcaldessa explica que quan una persona fa de cap de policia, ja cobra un 
plus de responsabilitat, per tant, no han augmentat el sou de l’inspector. 
 
34.- Expedient obert sobre les ITV 
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La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, comenta que li 
agradaria saber en quin moment es troba l’expedient que es va obrir fa més d’un any i 
quina despesa ha suposat al consistori. 
 
La senyora alcaldessa demana que li aclareixi a quin expedient es refereix. 
 
La senyora Gómez li diu que es refereix a l’expedient de les ITV. 
 
La senyora alcaldessa demana a la senyora Gómez que parli a poc a poc perquè té 
problemes de connexió i no la sent bé. 
 
La senyora Gómez explica que es refereix a l’expedient que primer es va obrir com a 
informatiu sobre les ITV no passades d’alguns vehicles. Mesos després va passar a ser 
un expedient sancionador. Per si no ho sap perquè ha estat de baixa, la persona que 
l’estava instruint ha renunciat a continuar la instrucció. S’ha demanat a la Diputació un 
altre instructor i ara li pregunta en quin moment es troba aquest expedient. 
 
La senyora alcaldessa explica que un cop estudiat l’expedient, van constatar que els 
fets eren greus i molts i greus i tocava investigar exactament què havia passat. En aquell 
moment, a l’instructor de l’expedient no li va semblar correcte continuar endavant, ja que 
li van comentar que potser entraria dins d’un conflicte si continuava instruint aquest cas. 
Ara ja n’han demanat un altre i ja s’està començant a preparar tot per continuar. 
 
35.- Convocatòria del Consell Municipal de Promoció Econòmica 
 
El senyor Miguel Borrego González, regidor del grup municipal del PSC, explica que 
aquesta pregunta es va fent de manera reiterada a cada ple, però considera que és bo 
que es vagi recordant. Demana quan es convocarà el Consell Municipal de Promoció 
Econòmica. Demana si poden explicar el calendari previst i la composició. 
 
La senyora Anna M. Casas Donadeu, regidora delegada de Turisme i Promoció 
Econòmica, explica que només amb el dia a dia ja els costa seguir els passos que 
voldrien fer. Els ajuts havien d’estar adjudicats i pagats feia molt i com molts dels 
assistents sabran, ha estat just aquesta setmana que s’han pogut pagar 130 ajuts, molt 
benvinguts per a esteticistes i per bars i restaurants.  
 
Amb això vol dir que van amb retard perquè tot plegat és una mica lent i per això estan 
canviant la manera de fer, d’aquí a finals d’any, per poder adjudicar tots els recursos 
que puguin i, a la vegada, estan preparant els pressupostos per a l’any vinent. Demana 
disculpes però en aquest moment no té la capacitat de convocar el Consell Municipal de 
Promoció Econòmica perquè han de treballar en el dia a dia abans que s’acabi aquest 
any, ja que convé acabar coses que realment són urgents. 
 
Acaba la seva intervenció declarant que si tenen alguna pregunta més per fer-li, li poden 
enviar per escrit i la contestarà tan aviat com sigui possible. 
 
36.- Calendari del Pla estratègic 
 
El senyor Miguel Borrego González, regidor del grup municipal del PSC, demana que 
expliquin el calendari del Pla estratègic, un pla que personalment troba que és 
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fonamental. A més a més, el Pla estratègic està relacionat absolutament amb les 
mesures a prendre en matèria econòmica i social, que també s’està treballant en el pla 
de reactivació. Hi ha molts punts d’aquest pla que  s’haurien d’incorporar al Pla 
estratègic perquè el problema que estan vivint serà a llarg termini. 
 
Per altra banda, pregunta què s’està elaborant a nivell de participació dels agents socials 
de la població i dels mateixos regidors de l’oposició. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
explica que ara han fet reunions d’emergència social i econòmica. La primera reunió va 
ser d’economia i la segona taula, que va ser social, es va fer aquest dissabte passat i ja 
va comentar al senyor Borrego i a altres assistents que hi haurà una tercera fase que 
serà el Pla estratègic i que inclourà aquelles mesures que no tenen tanta urgència o 
emergència social i econòmica. També va aclarir que no seria un assumpte d’ajuts, sinó 
de com s’ha d’organitzar l’ocupació de cara al futur. 
 
El senyor Llovet explica que aquest pla estratègic ja s’ha començat. S’han fet sessions 
de contacte amb persones de la població. Se’n va fer una el 31 de juliol, quan en aquell 
moment es podien reunir fins a deu persones a la vegada. La segona la  volien fer a 
primers de setembre, però ja no es podien fer reunions de deu persones i la van fer el 
19 d’octubre amb un segon grup. El tercer grup es reunirà el 10 de novembre i amb això 
hauran fet la primera trobada de persones del poble. 
 
Així, doncs, a finals de novembre es farà una assemblea  constituent on hi haurà 
representats tots els partits polítics i les principals entitats del poble. L’assemblea, 
malauradament, haurà de ser a finals de novembre, però creu que no es podrà fer 
presencial i s’haurà de fer via telemàtica on s’explicarà que hi haurà una comissió 
permanent, una assemblea i  un seguit de comissions que treballaran objectius concrets. 
 
37.- Exempció de taxes i bonificacions 
 
El senyor Miguel Borrego González, regidor del grup municipal del PSC, explica que 
s’està vivint tot un procés de tancaments de comerços i restauració i considera que és 
molt important tornar a parlar de l’assumpte de l’exempció de taxes o possibles 
bonificacions, en matèria de terrasses i de residus, principalment. 
 
38.- Aclariment amb relació a la modificació de les ordenances reguladores de 
preus públics 
 
El senyor Miguel Borrego González, regidor del grup municipal del PSC,  vol un 
aclariment amb relació a la modificació de les ordenances reguladores  de preus públics, 
que avui s’ha posat en consideració del ple. En les observacions que es fan a la 
proposta, en els fonaments d’aquestes observacions es parla que al ple extraordinari  
del 4 de juliol del 2019 es va delegar a la Junta de Govern Local l’aprovació dels acords 
de preus públics i, posteriorment, també exposa que atès que de conformitat amb una 
sèrie de normativa, el Ple es l’òrgan competent per aprovar ordenances  que han exclòs 
la delegació de l’exercici d’aquesta competència a l’Alcaldia o la Junta de Govern Local, 
d’acord amb l’apartat quart del mateix article. 
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És a dir, el que es posa a votació en el punt primer d’aquesta proposta és avocar la 
competència delegada a la Junta de Govern Local per acord del 4 de juliol de 2019, 
quant a l’aprovació dels preus públics i als efectes únics i exclusius de la tramitació dels 
expedients. 
 
Demana que s’aclareixi com pot ser que la competència d’aprovació dels preus públics 
estigui delegada a la Junta de Govern Local des del 4 de juliol del 2019 i avui el Ple  
utilitza la figura de l’avocació per recuperar una competència que mai s’hauria hagut de 
produir. És a dir, aquesta delegació hauria hagut de quedar sense efecte abans d’aquest 
ple, perquè des del 4 de juliol de 2019  fins avui ha passat molt de temps i li estranya la 
utilització d’aquesta figura quan s’està dient prèviament que aquesta delegació no es 
podia fer. És un ple públic en el qual es va aprovar aquesta delegació i hi va haver molts 
regidors de l’oposició, per no dir la seva totalitat, que van votar-hi en contra. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura, Acció Social, Règim Intern 
i Promoció, explica que suposa que el senyor Borrego s’ha confós en la lectura i la 
interpretació del ROM. Les modificacions de taxes i impostos, és a dir, les ordenances, 
s’han d’aprovar pel Ple. Les modificacions de preus públics sí que estan delegades a la 
Junta de Govern Local. Per tant, el que s’ha aprovat avui, està ben aprovat. Les 
variacions dels preus sí que s’aproven per Junta de Govern Local, les modificacions de 
les ordenances, s’aproven per Ple. 
 
La senyora alcaldessa remarca que queden cinc minuts per les dotze i encara que hi 
hagi regidors que hagin demanat la paraula no podrà parlar tothom. Així, doncs, la llei 
estableix que els plens s’han d’acabar a les dotze i dona per acabada aquesta sessió, 
no sense abans recordar a tothom que els està escoltant i també als regidors, que tenen 
la responsabilitat de treballar per al poble, que es compleixi amb les recomanacions 
sanitàries, neteja de mans, distància, mascareta i que cal complir aquest 
semiconfinament per no patir un confinament total i poder donar vida als negocis al més 
aviat possible. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 23.57 hores de tot 
el que jo com a secretària certifico. 
 
   
 
   
 


