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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER EXTRAORDINARI DEL PLE MUNICIPAL DE 
DATA  14 DE MAIG DE 2020 

 
 

Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter           
personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de 
dades. 

 
Caràcter: extraordinari 
Hora que comença: 19.40 
Hora que acaba: 20.54 
Lloc: per videoconferència 
 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa 

 
ASSISTENTS 

 
 PERE XIRAU ESPARRECH 
 LLUIS LLOVET BAYER 
 JOSEP M. MASVIDAL SERRA 
 ROSA ISABEL MADRID CAMARA 
 RAQUEL SERRA LERGA 
 M. ASSUMPTA REVOLTÓS VAQUER 
 M. ÀNGELS ISART FALCETO 
 JOSEP TENAS SOLER 
 ANNA MARIA CASAS DONADEU 
 MARIAN GÓMEZ TÉLLEZ 
 SILVIA TAMAYO MATA 
 MIGUEL BORREGO GONZÁLEZ 
 JOSEP ANTONI MASSAGUÉ MUNTADA 
 JORDI CASTELLÀ ANDRÉS 
 YASMINA GARCIA BETI 
 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. Intervenció 
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1.1.1. Donar compte del Decret d'aprovació de la liquidació de l'exercici 2019. Expedient 
1641/2020 1365  
 
1.1.2. Proposta de Ple d'aprovació de crèdit extraordinari per atendre les necessitats del 
COVID-19. Expedient 1627/2020 1294 
 
1.1.3. Proposta de Ple d'aprovació de crèdit extraordinari per atendre les necessitats del 
temporal Gloria. Expedient 1627/2020 1296 
 
1.1.4. Proposta de ple de crèdit extraordinari i suplement de crèdit per reducció 
endeutament IFS no executades. Expedient 1627/2020 1575 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
La senyora alcaldessa obre la sessió donant les gràcies a tots els assistents, les 
regidores, els regidors, els tècnics que fan possible que el Ple sigui públic des de darrere 
la càmera. 
 
Explica que avui fan aquesta sessió extraordinària perquè en la sessió anterior de fa 
quinze dies van poder tancar l’any i, per tant, van poder alliberar els diners que no 
s’havien utilitzat. Així, doncs, aquesta sessió era imprescindible per encarar la crisi que 
s’està patint, ja que s’ha de crear una partida per poder ajudar les persones que ho 
necessitin. 
 
Demana disculpes pel retard a causa d’alguns problemes tècnics i agraeix la paciència 
de tothom. Recorda que les intervencions es faran per ordre de menys a més votats i 
les votacions seran nominals i per ordre alfabètic. 
 
1. Propostes 
 
1.1. Intervenció 
 
1.1.1. DONAR COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE 
L’EXERCICI 2019 
 
Vist el Decret d’Alcaldia 2020/714, de 4 de maig, en relació a l’aprovació de la Liquidació 
de l’exercici pressupostari 2019 de l’Ajuntament de Canet de Mar, que es transcriu a 
continuació: 
 

“DECRET D’ALCALDIA 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Per acord de Ple de data 7 de novembre de 2019, fou aprovat inicialment el Pressupost 
general de l’Ajuntament de Canet de Mar per l’exercici 2019, el qual fou exposat al públic 
durant 15 dies hàbils, termini durant el qual no es varen presentar al·legacions, 
publicant-se, en conseqüència el pressupost definitivament aprovat en el BOPB 31 de 
desembre de 2019. 
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Formada la liquidació del pressupost de l'exercici de 2019 de l’Ajuntament de Canet de 
Mar. 
 
Vist l’informe de l’interventor de data 4 de maig de 2020, emès de conformitat amb 
l’article 193.1 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals. 
 
Vist l’informe de l’interventor d’avaluació de compliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostària, regla de la despesa i deute, de data 4 de maig de 2020, que conclou: 
 
“En la Liquidació de l’exercici 2019 la corporació, en termes consolidats, compleix els 
objectius d’estabilitat pressupostària i nivell de deute. No obstant, incompleix l’objectiu 
de la regla de la despesa per un import consolidat de 393.977,70 euros.  
 
Per tant, caldrà procedir a aprovar el corresponent pla econòmic financer, segons allò 
previst en l’article 21 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària 
i sostenibilitat financera.” 
 
En ús de les atribucions que em confereixen l’article 21.1.f. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l’article 53.1 del DL 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, article 22 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i article 16 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, de 28 
de novembre de 1986. 
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2019 corresponent a 
l’Ajuntament de Canet de Mar d’acord amb l’informe d’intervenció de 4 de maig de 2020. 
 

a) Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de 
desembre. 
 

Pressupost de despeses. Exercici current
 Ajuntament 
Crèdits inicials 15.443.797,24
Modificacions 8.451.801,67
Crèdits definitius 23.895.598,91
Obligacions reconegudes netes 15.139.067,54
Pagaments liquids 14.235.996,92
Obligacions pendents de pagament 903.070,62

 
Pressupost d’ingressos. Exercici corrent.
  Ajuntament 
Previsions inicials 15.443.797,24
Modificacions 8.451.801,67
Previsions definitives 23.895.598,91
Drets reconeguts 17.945.884,70
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Drets anul·lats 687.260,82
Drets cancel·lats 7.817,52
Drets reconeguts nets 17.250.806,36
Recaptació líquida 15.737.550,08
Drets pendents de cobrament 1.513.256,28

 
L’agrupació d’exercicis tancats presenta la següent execució: 
 
Pressupost de despeses. Exercicis tancats
  Ajuntament 
Saldo inicial de pendent de pagament 362.943,70
Modificacions 0,00
Prescripcions 0,00
Pagaments realitzats 317.741,87
Saldo final d'oblig. pendents de pagament 45.201,83
 
Pressupost d’ingressos. Exercicis tancats
  Ajuntament 
Saldo inicial pendent de cobrament 3.615.942,32
Modificacions saldo inicial -50.112,53
Drets anul·lats 159.498,19
Drets cancel·lats 227.238,86
Recaptació líquida 868.785,49
Saldo final pendent de cobrament 2.310.307,25

 
b) El resultat pressupostari de l’exercici. 

 
Ajuntament 

CONCEPTES 
DRETS 
RECONEGUTS 
NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 
NETES 

AJUSTOS 
RESULTAT 
PRESSUPOSTARI

a. Operacions corrents 15.487.944,39 11.690.334,75   3.797.609,64

b) Operacions de capital 704.818,64 2.452.354,02   -1.747.535,38

1.Total operacions no 
financeres (a+b) 

16.192.763,03
14.142.688,77   

2.050.074,26

c) Actius financers 27.683,58 0,00  27.683,58

d) Passius financers 1.030.359,75 996.378,77  33.980,98

2. Total operacions financeres 
(c+d) 

1.058.043,33 996.378,77  
61.664,56

I. RESULTAT 
PRESSUPOSTARI DE 
L´EXERCICI (I=1+2) 

17.250.806,36 15.139.067,54  2.111.738,82

AJUSTOS      
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3. Crèdits gastats finançats 
amb romanent de tresoreria 
per a despeses generals 

  
1.044.844,89 

 

4. Desviacions de finançament 
negatives del exercici 

  
433.446,58 

 

5. Desviacions de finançament 
positives del exercici 

  
1.225.214,01 

 

II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-
5) 

  
253.077,46 

 

RESULTAT 
PRESSUPOSTARI AJUSTAT 
(I+II) 

    2.364.816,28

 
c) Els romanents de crèdit. 

 
Romanents de crèdit a 31/12/2019

  Ajuntament 
Compromesos 4.175.058,61
No compromesos 4.581.472,76
Total 8.756.531,37

 
d) El romanent de Tresoreria. 

 
Ajuntament 
 2019 2018 

1.-(+) Fons liquids 10.950.412,11 9.257.238,40

2.(+) Drets pendents de cobrament 4.358.066,90 3.784.676,26

(+) Del pressupost corrent 1.513.256,28 1.575.488,33

(+) De pressupostos tancats 2.310.307,25 2.040.453,99

(+) d’operacions no pressupostàries 534.503,37 168.733,94

3.(-) Obligacions pendents de pagament 1.953.925,55 1.354.620,88

(+) Del pressupost corrent 903.070,62 337.990,46

(+) De pressupostos tancats 45.201,83 24.953,24

(+) d’operacions no pressupostàries 1.005.653,10 991.677,18

4.(+) Partides pendents d’aplicació -42.496,03 -55.204,49

(-) cobraments realitzats pendents d’aplicació 
definitiva 

62.513,54 66.008,20

(+) pagaments realitzats pendents d’aplicació 
definitive 

20.017,51 10.803,71

I.- Romanent de tresoreria total 13.312.057,43 11.632.089,29

II.- Saldos de dubtós cobrament 2.626.835,62 2.127.167,48

III.- Excés de finançament afectat 2.429.084,74 1.680.343,14

IV. Romanent de tresoreria per despeses 
generals 

8.256.137,07 7.824.578,67
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SEGON.- Informar al Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar a la primera sessió que 
celebri. 
 
TERCER.- En compliment d'allò que es disposa a l’article 193 del RDL 02/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
trametre còpia de la liquidació de l’Ajuntament de Canet de Mar a la delegació d’Hisenda 
i al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.” 
 
Per tot això, el Ple municipal es dona per assabentat de l’acord següent: 
 
Primer.- RESTAR ASSABENTAT del Decret 2020/714, de 4 de maig, relatiu a la 
Liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2019 de l’Ajuntament de Canet de 
Mar. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura, Acció Social, Règim Intern 
i Promoció, explica que es presenta al Ple la liquidació del pressupost general de 
l’exercici 2019. 
 
En aquest moment, el senyor Xirau ha patit un problema en la seva connexió i els tècnics 
estan intentant posar-se en contacte amb ell per poder connectar-se novament a la 
sessió. 
 
Mentrestant, la senyora alcaldessa explica que en aquest punt es tracta de donar per 
assabentat al Ple municipal de l’aprovació de la liquidació del pressupost corresponent 
a l’exercici 2019. 
 
En aquests moments, el senyor Xirau ha restablert la connexió i continua la seva 
intervenció. 
 
El senyor Xirau explica que, en aquest cas, en aquesta anualitat, pel que fa als criteris 
d’estabilitat pressupostària, es compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària 
pròpiament i també es compleix amb el límit de deute, però no s’ha pogut complir la 
regla de la despesa, cosa que els porta a haver d’instar un pla econòmic i financer per 
a la present anualitat 2020 i la 2021. 
 
Malgrat això, les xifres són bones. El resultat pressupostari és positiu de 2.364.816,29 
euros. Aquests diners corresponen als drets, menys obligacions, més ajustos. Explica 
que el romanent de tresoreria, és a dir, l’estalvi acumulat, és de 8.256.137,07 euros, que 
suposa un increment de 400.000 euros més en comparació amb l’any anterior, el 2018. 
Per últim, declara que el superàvit és de gairebé un milió i mig d’euros, en concret, 
1.418.459,45 euros. 
 
Per si aquestes xifres no fossin prou bones, l’endeutament és d’un 21,25%. Si es té en 
compte que les administracions municipals tenen un límit màxim recomanable del 110%, 
estar a aquest tant, es fa palès que s’està per sota de la meitat del màxim. 
 
Pel que fa la regla de despesa, cal dir que és un sostre molt incomprensible, és un 
paràmetre que ve fixat des d’Europa als estats. En el cas concret de l’Estat espanyol, 
l’Estat té problemes d’excés de despesa amb les autonomies i aplica aquesta màxima 
a comunitats autònomes, però també a ajuntaments. Per això es troben amb la paradoxa 
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que no es compleix amb la regla de despesa quan tots els paràmetres estan més que 
sanejats, fins i tot, el paràmetre del deute. 
 
La seva intenció era poder passar aquesta liquidació fa quinze dies, però tal com va dir 
aleshores, la revisió que va fer la Diputació d’aquesta liquidació va arribar el mateix dia 
del Ple i va ser impossible preparar-ho. Volien presentar-ho llavors per guanyar aquests 
quinze dies que comentava la senyora alcaldessa, per poder fer front a aquestes 
necessitats imperioses, amb motiu del COVID-19. 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, comenta 
que, com ha dit el senyor Xirau, aquestes xifres són molt bones i encara bo, perquè amb 
la situació que hi ha, és molt millor disposar d’uns comptes sanejats i amb el deute molt 
baix. Segurament a causa de la situació que vindrà no només aquest any, sinó també 
els pròxims, que s’asseguren bastant durs, aquest deute haurà de pujar, però es té molt 
de coixí. 
 
Pregunta si hi ha algun motiu concret perquè aquest any s’hagi disparat la despesa i 
s’hagi incomplert la regla de despesa. 
 
El senyor Xirau explica que a l’hora de fer grans inversions, els ajuntaments van fent la 
provisió de diners i mica en mica es van portant a terme aquestes inversions. En una 
anualitat, acumular aquests diners i materialitzar la despesa es fa molt difícil i sol passar, 
en els pobles d’una dimensió no massa gran, que el fet de combinar el finançament amb 
els projectes i la materialització d’aquests projectes en un any no és temps suficient per 
gastar tot el diner que s’ha acumulat, justament per fer aquests projectes. 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
explica que vol felicitar-los per les xifres, que van en la bona direcció, però la pandèmia 
del COVID-19 obligarà a prendre unes mesures extraordinàries a partir d’aquest any 
2020 i possiblement el 2021. De fet, han de ser realistes i és molt probable que aquest 
any s’entri en dèficit i amb la despesa d’aquest any i el proper s’haurà de filar molt prim 
perquè els ingressos per impostos poden baixar ostensiblement. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, vol agrair el 
senyor interventor la seva predisposició per aclarir-li tots els dubtes que tenia perquè 
aquest punt, encara que es vulgui passar ràpid és prou important per veure quins diners 
hi ha per gastar durant aquest any, que en faran falta tants. S’ha de dir que els resultats 
són positius, encara que es trenca la regla de la despesa per poc import que, a més a 
més, està més que justificat perquè en el moment de fer les inversions és lògic que passi 
el que ha explicat el regidor. 
 
Pel que fa a la taxa d’endeutament, considera que és molt positiva, ja que donarà marge 
al govern de ser una mica més agosarats si és necessari en un futur, perquè la situació 
ho requereixi, i pujar una mica més l’endeutament. 
 
Si no ha fet malament els números i ha interpretat bé les informacions, el 2019 es va 
tancar amb una capacitat de finançament d’1.336.000 euros. El regidor ha dit la quantitat 
d’1.418.000 euros i és perquè compta el consolidat, però ella només parla de 
l’Ajuntament. I si es treu del que es dedica a inversions financerament sostenibles, que 
són 116.000 euros, queda un superàvit d’1.220.000 euros. Una de les preguntes que vol 
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fer és per què es dedica a inversions financerament sostenibles aproximadament els 
116.000 euros, que significa un 8%, quan segons el decret es podria arribar a un 20%. 
Pregunta si hi ha alguna justificació. 
 
També han vist que amb el superàvit es faran unes modificacions de crèdit per un valor 
de 523.000 euros. Si a això se li suma els 116.000 euros de les inversions financerament 
sostenibles, vol dir que es gastaran 640.000 euros aproximadament. Això vol dir que 
encara quedaran 696.000 euros per gastar i pregunta si el govern té clar on aniran 
aquests diners, si properament es farà una altra modificació de crèdit. 
 
Per altra banda, el govern ha anunciat que es dedicaran 500.000 euros per pal·liar les 
conseqüències del COVID-19 i en aquest Ple només veuen modificacions de 312.000 
euros i pregunta quan està prevista una altra modificació i si tenen clar en quins 
conceptes es dedicarà. Se suposa que serà per Serveis Socials perquè així es va 
anunciar i pregunta si des d’aquesta Àrea ja tenen clara la diagnosi de la situació actual 
i quines propostes concretes estan treballant. 
 
El senyor Xirau explica que amb prou feines ha pogut sentir la intervenció de la senyora 
Tamayo i li demana si li pot passar les preguntes per escrit, que intentarà respondre-les 
al més aviat possible. 
 
El que sí que li ha semblat entendre és si se sabia a què es destinaria la resta de diners 
disponibles per a les inversions financerament sostenibles. Respon que no ho sap i 
menys en el moment en què es troben, de tanta incertesa. 
 
El que sí que vol aclarir és un aspecte que ha comentat el senyor Castellà i és que s’ha 
de tenir present que tenen un sostre d’endeutament molt baix. La Federació de Municipis 
de Catalunya està pressionant perquè aquest any que ve, que serà un any de gastar 
molt, també és cert, com deia la senyora Bosch, que no només l’Ajuntament està bé 
perquè té diners estalviats, sinó que està en bones condicions perquè té un deute molt 
baix que els permet endeutar-se més, cosa que vol dir que tenen molta capacitat. Ara 
bé, s’està a l’expectativa del que es pugui aconseguir a través de la pressió que facin la 
Federació i tots els municipis per intentar aixecar aquest sostre. Si no s’aconsegueix, la 
previsió és que aquest any 2020, no només Canet, sinó tots els municipis, rebentin 
aquest sostre perquè està per sota del 3% i això és molt poc i més quan es té 
disponibilitat i capacitat de poder gastar. És una situació injusta. 
 
Repeteix a la senyora Tamayo que li faci arribar les preguntes per escrit i les hi 
contestarà al més ràpid possible. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
explica que intentarà contestar el que no ha pogut contestar el senyor Xirau. 
 
Explica que les modificacions de crèdit o els suplements de crèdit que es fan a posteriori, 
bàsicament van lligades amb romanent de tresoreria i que encara no s’ha pogut utilitzar 
el superàvit. D’aquest superàvit se’n podrà gastar un 20% en Benestar Social i això es 
fa per Decret d’Alcaldia. Així, doncs, al pròxim Ple hi haurà les altres partides que puguin 
ser inversions financerament sostenibles o altres partides que permeti l’Estat. En 
aquests moments, només permet despeses d’obra pública o de reducció d’endeutament 
amb inversions financerament sostenibles no executades, però normalment si a data 
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d’avui no s’han publicat uns pressupostos nous, se suposa que properament donaran 
unes indicacions clares en què es poden gastar aquests diners. Estan esperant aquesta 
nova llei, decret o ordre ministerial per poder destinar part d’aquest superàvit a fer 
actuacions de cara al ciutadà i de cara a la promoció econòmica del poble. Com que 
encara no s’ha fet, de moment es reserven aquest superàvit en espera que al ple ordinari 
de juny es puguin prendre mesures per a una segona fase. 
 
La senyora Tamayo comenta que entén més o menys el que vol dir el senyor Llovet, 
però sí que hi ha un punt que no sap si s’ha interpretat bé i li sap greu que el senyor 
Xirau no l’hagi pogut sentir. Quan es diu que es dedicaran 116.413 euros a les inversions 
financerament sostenibles, entén que aquesta és la quantitat total del superàvit que 
s’utilitzarà i que representa un 8,7% del total, però el decret de referència al COVID-19 
es diu que es pot dedicar un 20% del superàvit a aquests conceptes. Si ha fet 
correctament els càlculs, i si no és així li agradaria que li expliquessin com s’han fet, 
demana que li expliquin per què no s’ha arribat una mica més enllà i s’ha demanat el 
20%. No sap si és que els càlculs o els conceptes no els ha interpretat bé o que realment 
només es dedica aquest 8,7%. 
 
El senyor Xirau comenta que no l’acaba d’entendre, però en qualsevol cas, aquest 20% 
és del superàvit i ho permeten destinar a Serveis Socials. No creu que estiguin parlant 
del mateix, la senyora Tamayo parla d’inversions financerament sostenibles i no entén 
el que pregunta. 
 
La senyora alcaldessa comenta que la senyora Tamayo ja li farà arribar per escrit. 
 
El senyor Xirau demana que el senyor interventor ho expliqui. 
 
El senyor Joan Méndez Martínez, interventor municipal, explica que sí que entén la 
senyora Tamayo. Explica que hi ha fins al topall del 20% autoritzat per l’Estat per 
destinar com a inversió financerament sostenible, però no només a inversions, sinó 
també a despesa corrent. Exclusivament a Benestar Social el màxim estaria al voltant 
dels 290.000 euros i l’Ajuntament, en una primera fase proposa, entre reforç de personal 
i diferents ajudes i subvencions, destinar-hi un import al voltant dels 116.000 euros. Això, 
però, no vol dir que sigui l’únic que s’hi destinarà, sinó que en aquesta primera 
modificació es destina aquests diners. En el moment d’avaluar noves necessitats, 
encara hi hauria el topall fins als 290.000 euros per continuar destinant a Benestar 
Social. 
 
La senyora alcaldessa explica que les paraules del senyor interventor estan en sintonia 
amb el que explicaven anteriorment, de moment s’aproven aquestes mesures però 
estan oberts, a mesura que vagin sorgint els problemes, per veure on s’haurà d’abocar 
més diners. 
 
La senyora Tamayo comenta que si no se saben els números ni el que hi ha al darrere, 
no quadren les quantitats i per això preguntava si es tenia pensat destinar més diners 
en un futur. 
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1.1.2. PROPOSTA DE PLE D’APROVACIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI PER 
ATENDRE LES NECESSITATS DEL COVID-19 
 
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. 11/2020, de modificació de crèdits en la modalitat de crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit. 
 
Vistes les memòries justicatives dels departaments d’Informàtica, Promoció econòmica 
i Educacó relatives a la necessitat de tramitar les modificacions de crèdit. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor núm. 50/2020 de data 4 de maig de 2020 de 
2020. 
 
De conformitat amb l’article 177.6 RDL 2/2004, “Els acords de les entitats locals que 
tinguin per objecte l'habilitació o suplement de crèdits en casos de calamitats públiques 
o de naturalesa anàloga d'excepcional interès general, seran immediatament executius, 
sense perjudici de les reclamacions que s'hi promoguin, les quals hauran substanciar 
dins dels vuit dies següents a la presentació, es consideren desestimades si no se'n 
notifica la resolució al recurrent dins d'aquest termini.” 
 
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 onze vots a 
favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, 
Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid Cámara, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta 
Revoltós Vaquer, Josep Tenas Soler, Anna M. Casas Donadeu, Jordi Castellà Andrés i 
Gemma Bosch Alsina, i cinc abstencions dels regidors Marián Gómez Téllez, Sílvia 
Tamayo Mara, Miguel Borrego González, Josep Antoni Massagué Muntada i Yasmina 
Garcia Beti. 
 
Atès que la regidora Sra. Isart Falceto consta en aquest moment com absent a la sala 
de plens telemàtica, de conformitat amb l'article 46.2.d de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, el seu vot es computa com abstenció: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits, en la modalitat de crèdits 
extraordinari i suplement de crèdit, núm. 11/2020, amb el següent detall. 
 
Pressupost de despeses 
Altes  
Aplicació Descripció Import
11 92000 22110 Material higiènic i dental- general 5.187,97 €
14 92000 22799 Altres treballs externs suport 8.421,60 €
14 92000 62600 Inversió nova- equips per processos 9.325,83 €
30 43300 47000 Subvencions concurrència pel foment de 

l’ocupació
270.000 ,00 €

51 32300 48300 Conveni Col·legi Yglesias efectes COVID- 19 20.000,00 €
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Total  312.935,40 €
 
Pressupost d’ingressos 
Altes  
Aplicació Descripció Import
11 87000 Romanent de tresoreria per despeses generals  312.935,40 €
Total  312.935,40 €

 
Segon.- Que el present expedient de modificació de crèdits que s’aprova sigui exposat 
al públic per un termini de vuit 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 177.6 en relació amb l’article 169.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals.  
 
Tercer.- Transcorreguts vuit dies des del següent a la interposició de la reclamació 
sense que s’hagi notificat resolució expressa s’entendrà desestimada la mateixai podrà 
interposar-se recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos, a comptar des 
del següent al de la desestimació pressumpta. 
  
Quart.- Aquest expedient 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 un cop presentada la liquidació de l’exercici 2019, ja es pot 
distribuir i fer les modificacions de crèdit que calen. Avui en concret en passen tres i 
aquesta és la primera, amb motiu de la crisi del COVID-19. És per a les contingències 
que ha representat aquesta crisi i també per previsió de despeses que s’hauran d’anar 
fent. 
 
En aquesta modificació hi ha diferents àrees implicades, Salut, Informàtica i Promoció 
Econòmica, sobretot aquesta última perquè, de fet, aquesta primera modificació de 
crèdit ja va en la línia del que van avançar fa quinze dies de com gastarien aquests 
500.000 euros. Van avançar que en una primera tongada gastarien uns 270.000 euros 
per ajudar autònoms i empreses que haguessin promogut un ERTO i també per a un 
ajut puntual, a través d’un conveni, al Col·legi Yglesias. També hi ha altres partides 
menors i tot plegat puja un total de 312.000 euros. 
 
És una modificació de suplement de crèdit i de crèdit extraordinari, és a dir, hi ha línies 
que s’amplien i n’hi ha que es creen de nou. 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, els avança 
que votaran a favor.  
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És un vot de confiança perquè la partida més generosa, destinada al comerç i a 
l’economia local és simplement la constitució d’aquesta partida i encara no han pogut 
arribar a mesures concretes. A la darrera reunió informativa, la senyora Anna M. Casas 
Donadeu, regidora delegada de Turisme i Promoció Econòmica, va avançar-ne algunes 
i explica que el seu grup està treballant aquestes propostes amb base a dades que van 
recopilant tot i que no tenen tanta facilitat o accés com poden tenir els tècnics de 
Promoció Econòmica dins d’un ajuntament. 
 
Per exemple, ells van saber la dada de la quantitat d’autònoms que hi havia a Canet 
gràcies a aquesta reunió informativa, saben que 72 empreses han respost l’enquesta 
que l’Ajuntament va enviar i que d’aquestes, un 12% estan dient que no saben si podran 
tornar a obrir després d’aquesta pandèmia. Creuen que s’han de treballar aquests ajuts, 
conjuntament, però també amb els agents econòmics, amb el sector turístic, els 
comerços, l’hostaleria i fins i tot amb les empreses en general perquè puguin aportar la 
seva visió. 
 
Per això creuen que, encara que segons comentava la senyora alcaldessa tenen molt 
poc temps per organitzar comissions, potser sí que valdria la pena plantejar-se si es 
podria organitzar una taula de treball per començar a abordar aquests temes 
conjuntament. Al final, l’última paraula la tindria el govern, que seria qui hauria de 
treballar les propostes amb els serveis jurídics i tècnics de l’Ajuntament, els que haurien 
de respondre de la viabilitat, però creu que val la pena que s’impliqui tots els afectats 
perquè sigui un repartiment equitatiu. 
 
Un cop passada l’hemorràgia es podria treballar en un projecte a llarg termini que ajudi 
no, a curar, sinó a pal·liar els efectes d’aquesta pandèmia, perquè, vol recordar, que qui 
hauria d’estar posant fons per ajudar a comerciants, empreses i particulars haurien de 
ser l’Estat i la Generalitat. Els governs locals arribaran on podran, però amb el poc que 
tenen s’han d’organitzar molt bé per repartir-ho al millor possible. Els demana que també 
considerin la possibilitat d’organitzar una mesa de treball amb tots ells i amb agents 
socials, perquè tothom hi tingui veu. 
 
La senyora alcaldessa explica que està totalment d’acord amb la senyora Bosch, cal fer 
aquesta taula de treball amb els agents implicats, amb persones expertes, però no ha 
de ser una taula política. 
 
La senyora Bosch interromp la senyora alcaldessa per remarcar-li que ha parlat d’agents 
socials, econòmics, culturals i entitats socials. Per als polítics ja hi ha les comissions 
informatives. No demana una taula política, demana una taula sectorial. Volia deixar clar 
que vol una taula per implicar els afectats no perquè els polítics es reparteixin les 
medalles. Ella personalment, d’aquesta feina no en demanaria res i se’n guardaria prou. 
És una oferta generosa i sense demanar res a canvi, perquè li sembla que en les 
circumstàncies que estan vivint, demanar favors a canvi d’ajuts seria mesquí per part 
seva. 
 
La senyora alcaldessa manifesta que ella l’ha deixada parlar sense interrompre-la durant 
tota la seva intervenció. La senyora Bosch l’ha interromput quan estava dient que estava 
d’acord que aquesta taula havia de ser amb els agents afectats, amb empreses, 
directors de bancs, experts en economia, entre d’altres. Potser la senyora Bosch també 
hi hauria de ser, però no vol dir que tots els polítics puguin ser-hi, sinó que es tractaria 
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que hi enviessin una persona de la seva confiança amb aquest perfil. Una cosa és una 
comissió de polítics i una altra és una comissió d’experts i és el que faran a Canet, de 
fet, ja la tenen embastada. 
 
La senyora Yasmina Garcia Beti, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que 
està absolutament d’acord amb la intervenció de la senyora Bosch i per no repetir-se 
només explicarà el seu sentit de vot. 
 
Evidentment estan a favor que es destini una suma tan grossa a l’economia municipal, 
als comerços i als autònoms com ja s’ha anunciat. Però s’abstindran perquè consideren 
que les bases de concurrència d’aquests ajuts s’haurien d’aprovar en el mateix Ple en 
què s’aproven les xifres, perquè creuen que són codependents. 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
explica que els hauria agradat una ponderació més forta cap al camp social. Com s’ha 
dit abans, el topall màxim són uns 290.000 euros i creu que s’ha d’aprofitar. De fet, han 
de ser realistes, hi haurà més aturats que empreses que tanquin i per tant, hauran de 
tenir molts més ingressos per la gent que estigui aturada. Això per una banda. 
 
D’altra banda, donen suport a la proposta de crear aquesta taula sectorial per trobar 
maneres de sortir de la crisi. Creuen que és molt important que es comenci a valorar un 
canvi de model econòmic que pot solucionar els problemes no només d’ara, sinó també 
de futur, perquè hi ha sectors que quedaran malmesos i evidentment com més s’avanci 
en aquest canvi de model abans se’n podran sortir. 
 
També vol recordar que el seu grup municipal, el 9 de març d’enguany, va demanar una 
comissió de salut per abordar tots els problemes que podien derivar del COVID-19. 
Espera que aquesta vegada, aquesta taula de treball intersectorial formada per experts 
es faci realitat i si més no, que les properes vegades que es facin peticions de 
comissions o de taules de treball hi hagi resposta àgil i directa de l’Ajuntament, perquè 
fins ara no ha estat així. 
 
La senyora alcaldessa manifesta que la seva resposta és molt clara. Les comissions i 
les taules de treball que siguin polítiques no es faran perquè no tenen prou temps, ara 
s’han de dedicar a salvar vides i totes les persones que hagin pogut quedar pel camí. 
 
El senyor Castellà interromp la senyora alcaldessa per dir-li que donar una resposta 
també és una bona cosa. 
 
La senyora alcaldessa manifesta que ella no l’ha interromput durant la seva intervenció 
i agrairia que la interrompessin més. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, s’adhereix a la proposta de la taula de treball per fer un pacte local per a la 
recuperació socioeconòmica, però afegeix que no només és una qüestió de diners, sinó 
que també és important tenir en compte el que ve al darrere. Creu que s’han de 
replantejar el pla de mandat, el pressupost i les ordenances fiscals. Haurien d’exigir i 
posar-se d’acord des de tots els municipis per finançar més accions durant el tercer i el 
quart trimestre d’aquest any, perquè seran molt durs, no només per si hi ha un repunt 



 

 
14 

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 

de contagis i es tiren enrere les fases de desconfinament, sinó perquè serà una situació 
econòmica molt complicada. 
 
Manifesta, en la línia que ha encetat la senyora Garcia, que també li hauria agradat que 
en aquest Ple s’haguessin aprovat les bases reguladores d’aquests ajuts. Dir que es 
repartiran 270.000 euros sense dir com i a qui, no ho troba lògic. 
 
També comenta que els han demanat propostes i sempre els han preguntat el mateix, 
propostes sobre què, perquè se suposa que el govern que són els experts i deuen saber 
sobre què cal fer propostes. El que l’oposició pot aportar són petits grans de sorra als 
plantejaments del govern. 
 
En aquest sentit, està per donar el seu vot favorable, però que no hi hagi les bases 
reguladores en el mateix punt, el fa dubtar i, per tant, s’abstindrà. 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que en 
la línia del que han explicat la resta dels grups municipals, consideren que ara més que 
mai l’ocasió requereix que es faci una taula multisectorial.  
 
Entén que sí que es farà una taula sectorial, amb tothom excepte amb els polítics, i això 
sí que no ho entén. No entén quin concepte té d’ells la senyora alcaldessa per dir que 
treballar amb ells, els polítics, ho endarrereix tot, ja que quan s’ofereixen per fer alguna 
cosa, la resposta sempre és la mateixa, que treballar amb ells és endarrerir les coses. 
Fins i tot que ajudin en allò que puguin rep la mateixa resposta, que és fer-los endarrerir 
i repeteix que no ho entén, perquè al final tots tenen persones qualificades als seus 
partits, alguns pertanyen a partits que fins i tot la senyora alcaldessa ha recorregut en el 
seu moment per tenir informació per quan tindrien el material de la Diputació. 
 
Això no deixa de ser la mà de rebre i la mà de donar i no creu que una taula multisectorial 
on hi hagi representats tots els representants polítics sigui una pèrdua de temps. Ara 
bé, amb el seu tarannà, entén manera de desmerèixer tot l’equip de l’oposició. 
 
D’altra banda, li agradaria remarcar que, independentment del superàvit destinat de 
500.000 euros a Promoció Econòmica, que ja va anunciar en el Ple anterior la senyora 
Anna M. Casas Donadeu, regidora delegada de Turisme i Promoció Econòmica, i 
125.000 euros a Serveis Socials, també s’ha rebut una partida de Diputació de 
30.388,30 euros. Entén que són uns diners que s’han donat perquè els ajuntaments i 
els consells comarcals puguin contribuir a la cobertura de les necessitats socials i 
bàsiques, reforçar els equips de serveis socials i atendre situacions urgents i de greu 
necessitat social entre d’altres serveis. Així, doncs, ja tenen una primera ampliació de 
l’ajut que ja hi havia destinat per a Serveis Socials.  
 
Després també li agradaria remarcar, com deia la senyora Bosch, que el que es pot 
aportar per part de la municipalitat no és tant com els agradaria i que depenen d’altres 
estaments com és l’Estat, la Generalitat o la Diputació, com acaba d’explicar. Li 
agradaria saber què ha passat amb els ajuts que proporciona l’Estat als municipis. 
 
La senyora alcaldessa explica que no tracta tota l’oposició igual, o si més no, li agradaria 
no tractar-la igual, però sí que és cert que amb qui no s’ho mereix no hi tracta, 
senzillament. 
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Pel que fa a l’ajut de la Diputació que ha explicat la senyora Gómez, l’any passat era 
una quantitat més gran i depenia de diferents criteris. Ara, s’ha repartit a tots igual. La 
Diputació torna a ser el que havia estat, una mamadora, i reparteix tant si el poble té 
unes necessitats de 200 habitants com si les té d’un poble de 30.000. Per tant, els 
Serveis Socials, fan el que poden i no és gràcies a la Diputació. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
comenta, en primer lloc, que deixen la mà estesa a l’oposició per què incorporin tècnics 
a aquesta taula de treball, que és en aquest sentit que volen treballar i suposa que la 
senyora Anna M. Casas Donadeu, regidora delegada de Turisme i Promoció Econòmica, 
anirà contactant amb tots ells.  
 
Explica que alguns partits han demanar que en aquest Ple també s’haurien hagut 
d’aprovar les bases reguladores dels ajuts, però aquesta petició no té gaire sentit. 
 
En aquest Ple s’ha creat una partida pressupostària per, mes endavant i entre tots, 
pensar quines propostes són les millors per fer utilitzar els diners d’aquesta partida que 
s’ha creat avui i, així,  aconseguir la reactivació de l’activitat econòmica del poble. 
 
Si ara també s’aprovessin les bases reguladores i com es repartirien aquests diners, 
potser sí que aleshores l’oposició tindria motius per queixar-se que no els deixen 
participar. Repeteix, doncs, que ara s’aprova la partida econòmica. 
 
El senyor Llovet explica que van demanar als grups de l’oposició que els fessin arribar 
propostes per poder incloure-les amb les que ja està treballant l’equip de govern. Li 
sembla que han estat força minses fins ara i esperen que a partir d’ara en vagin arribant 
més. Propostes que serviran perquè a la taula de treball es decideixin quines línies 
d’actuació bàsiques que es pensen portar a terme. 
 
Pel que fa al comentari de tenir més propostes socials, entén que el regidor Castellà 
considera que n’hi ha poques, però és que no és això, sinó que van per diferents vies. 
N’hi ha unes que són del 20% del superàvit del pressupost que només incideixen amb 
temes de Benestar Social, que van a part dels 270.000 euros i que són 280.000 euros 
més. 
 
A més a més, hi ha tota una sèrie d’altres partides que ara s’aniran aprovant que van 
lligades a beques a casals d’estiu o beques d’escoles bressol i ajuts diferents també des 
de Benestar Social per la gent amb més necessitat, entre altres. 
 
Tot això és un paquet del qual avui se n’aprova una part que va destinada a uns ajuts 
de reactivació econòmica. Consideren que han d’apostar per aquesta via perquè 
prefereixen que els treballadors puguin treballar que no pas pagar la gent aturada i, per 
tant, han de reactivar l’economia al més ràpidament possible en aquesta primera fase. 
 
Acaba la seva intervenció repetint que, evidentment compten amb les propostes dels 
grups de l’oposició. 
 
La senyora Gómez comenta que el que la senyora alcaldessa diu, un cop més no té cap 
sentit. Amb les ajudes que ha donat la Diputació no han estat totes iguals i sí que han 
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tingut en compte factors, entre d’altres els habitants dels pobles, ja que per exemple, 
Barbera ha rebut 63.000 euros, Badalona, 440.000 i Avinyonet 6.000. És a dir, sí que 
tenen en compte diferents factors. No sap si és una camama o no ho és, però el que sí 
que és veritat és que la Diputació és l’única entitat que, de moment, ha fet arribar o té 
proposat fer arribar 30.000 euros a Canet. Li torna a preguntar per què no s’ha arribat a 
temps als ajuts de l’Estat i quins ajuts s’han rebut per part de la Generalitat. 
 
La senyora alcaldessa explica que la Diputació fa tres trams d’ajuts i prou, no tots cobren 
igual, però ha vist que la senyora Gómez fa els deures i s’ho estudia. 
 
El senyor Massagué demana la paraula perquè s’ha deixat de fer una pregunta i perquè 
el senyor Llovet s’ha referit a la seva anterior intervenció i li agradaria fer un comentari. 
La pregunta és si li poden aclarir que a la memòria justificativa de suplement de crèdit 
del personal laboral temporal es parla de 85.906,88 euros, més la seguretat social que 
és d’un import de 27.517,70 euros, amb un total que puja a 113.424,58 euros. Pregunta 
a què va destinat concretament aquest suplement de crèdit. 
 
Pel que fa a la intervenció del senyor Llovet, ha comentat que no havia rebut propostes 
de l’oposició i el senyor Massagué afegeix que ells tampoc no n’han rebut cap de part 
del govern tot i que els les han demanades, com tampoc els han enviat cap esborrany 
de bases reguladores. 
 
La senyora alcaldessa explica que la Comissió Informativa, que és un òrgan regulat on 
el senyor Massagué assisteix, serveix per aclarir tots aquests dubtes amb el senyor 
interventor i, així, no caldria fer-ho al Ple, ja que potser ara no es tenen totes les xifres 
al cap. Ara li hauran de respondre aquestes preguntes més endavant, però si les hagués 
fet a la Comissió Informativa, potser les podrien haver contestat al moment. Pel que fa 
a les propostes, el senyor Llovet ja ho ha explicat, si el govern treballa en propostes 
l’oposició cal que aporti les seves. 
 
El senyor Xirau explica que pel que fa als dubtes del senyor Castellà per als ajuts a 
Serveis Socials, tot i que part de la resposta ja l’ha donada el senyor Llovet, comenta 
que aquests 270.000 euros, que són el gruix d’aquesta modificació de crèdit, d’un total 
de 312.000, gairebé 113.000 euros, van destinats a empreses que han promogut ERTOs 
i a autònoms i, si recorda la intervenció del mateix senyor Xirau de fa quinze dies, ja va 
avançar que els 230.000 euros restants fins als 500.000, anirien destinats solucionar 
dos problemes, un problema econòmic de butxaca de cadascun dels ciutadans i el 
problema del comerç, en general. Els agradaria matar dos pardals d’un tret, però 
legalment és una qüestió complicada. Intentaran materialitzar-ho i si no poden, hauran 
d’estudiar altres opcions. 
 
Acaba la seva intervenció manifestant que els agradaria també que presentessin 
propostes, malgrat que les bases encara no s’aprovin, ja que en funció de les propostes 
es redactaran les bases. 
 
El senyor Llovet explica que anteriorment ja van explicar les propostes del govern, que 
anaven lligades a pagar la quota d’autònoms que necessitessin i al pagament de la 
tramitació dels ERTOs. De fet, la regidora ja va explicar les propostes i els imports 
bàsics. Aquesta era la proposta bàsica inicial que posaven damunt la taula i estaven 
esperant propostes alternatives per part dels grups de l’oposició.  
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Per altra banda, els 113.000 euros de què han parlant, creu que van lligats, si no s’erra, 
amb treballadors per a Benestar Social, per ampliar la plantilla d’aquesta Àrea davant la 
situació de la quantitat de servei que s’haurà de donar i d’atenció individualitzada que 
s’haurà de fer a molta gent que mai havia usat aquest servei i que ara l’haurà de fer 
servir. És per aquest motiu que aquest increment de pressupost va destinat a Benestar 
Social. 
 
1.1.3. PROPOSTA DE PLE D’APROVACIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI PER 
ATENDRE LES NECESSITATS DEL TEMPORAL GLORIA 
 
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. 12/2020, de modificació de crèdits en la modalitat de crèdits 
extraordinaris. 
 
Vista la memòria presentada per l’enginyera tècnica municipal de data 4 de maig de 
2020 relativa a la necessitat de tramitar l’expedient de modificació de crèdits. 
 
Vist l’informe favorable de l’Interventor número 48/2020 de 4 de maig 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 setze vots 
a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, 
Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid Cámara, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta 
Revoltós Vaquer, Josep Tenas Soler, Anna M. Casas Donadeu, Marián Gómez Téllez, 
Sílvia Tamayo Mata, Miguel Borrego González, Josep Antoni Massagué Muntada, Jordi 
Castellà Andrés, Yasmina Garcia Beti i Gemma Bosch Alsina. 
 
Atès que la regidora Sra. Isart Falceto consta en aquest moment com absent a la sala 
de plens telemàtica, de conformitat amb l'article 46.2.d de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, el seu vot es computa com abstenció: 
 
Primer.-  Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de crèdit, en la modalitat 
de crèdit extraordinari numero 12/2020, amb el següent detall: 
 
El resum de les modificacions proposades és el següent: 
 
Pressupost de despeses 
Altes  
Aplicació Descripció Import 
52 34200 21201 REPARACIÓ PORTA PAVELLÓ - GLÒRIA 1.813,35 €
11 92000 21301 REPARACIÓ ASCENSORS - GLÒRIA 28.033,00 €
22 17100 22709 PODA ARBRAT - GLÒRIA 14.637,96 €
22 17230 21001 CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE CAMINS 

- GLÒRIA 
21.590,03 €
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31 33210 63300 APARELL CLIMATITZACIÓ BIBLIOTECA - 
GLÒRIA 

6.295,21 €

21 15320 21001 REPARACIÓ I CONSERVACIÓ VIA PÚBLICA- 
GLÒRIA 

968,00 €

21 15320 63201 REPOSICÓ VIA PÚBLICA - GLÒRIA 32.331,52 €
21 92000 21201 REPARACIÓ EDIFICIS - GLÒRIA 45.905,23 €
21 16500 63301 REPOSICIÓ ENLLUMENAT - GLÒRIA 21.301,55 €
22 17000 21000 REPARACIÓ I CONSERVACIÓ PLATJA 37.919,22 €
TOTAL  210.795,07 €

     

Pressupost d’ingressos   

Altes    

Aplicació  Import 

11 87000  210.795,07 €

TOTAL  210.795,07 €
 
Segon.- Que el present expedient de modificació de crèdits que s’aprova 
provisionalment sigui exposat al públic per un termini de quinze dies hàbils, previ anunci 
en el Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, durant el qual 
els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple, en 
compliment del que 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 definitiu; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, 
comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les. 
 
Quart.- Aquest expedient una vegada aprovat en ferm, s’haurà d’introduir en la 
comptabilitat de l’Ajuntament de Canet de Mar amb els ajustaments derivats de 
l’esmentat expedient, sense perjudici de les modificacions en les codificacions de les 
partides a conseqüència de coincidències amb partides existents i variacions de la 
codificació orgànica. 
 
Cinquè.- Una còpia d’aquest expedient haurà d’estar a disposició del públic, a efectes 
informatius, des de la seva aprovació definitiva fins a la  finalització de l’exercici. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura, Acció Social, Règim Intern 
i Promoció, explica que aquesta modificació vol fer front als danys produïts pel temporal 
Gloria entre el 15 i el 25 de gener passat. L’import és important i el que no volien era 
permetre que donada la situació econòmica actual folgada de l’Ajuntament, tots els 
prestadors de serveis i industrials, col·laboradors de l’Ajuntament i proveïdors es 
trobessin amb factures de les actuacions que van fer per motiu del Gloria pendents de 
cobrar. 
 
D’aquest import de 210.795,07 euros, el total de la modificació, esperen rebre entre el 
50 i el 60% del total, o bé de la Diputació o bé de la Generalitat. A part també reclamaran 
imports a les asseguradores, però evidentment són per danys en edificis. Pel que fa als 
danys a carrers i altres espais, és més complicat. Repeteix que, essent modestos, 
compten recuperar el 50% d’aquest import mitjançant les subvencions esmentades i la 
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raó per la qual porten a terme aquesta modificació és que no volien deixar de pagar 
aquestes factures del mes de gener fins que no arribessin les subvencions. Estan en 
situació de poder fer front a aquests pagaments i, per tant, és el que fan. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, comenta que no 
ha acabat d’entendre el senyor Xirau a causa de la connexió. Pregunta per la quantitat 
que consideren que poden recuperar gràcies a les subvencions demanades a la 
Diputació i a la Generalitat, que li ha semblat entendre que era d’un 50%. El senyor Xirau 
li contesta que així és i la senyora Tamayo pregunta si no esperen rebre cap subvenció 
del govern central. 
 
El senyor Xirau explica que li sembla que la senyora Tamayo ja en va parlar amb el 
senyor interventor, el qual li va comentar que el govern central ha promogut unes 
subvencions amb un termini de presentació extremadament curt, gairebé impossible de 
complir, ja que encara no es tenia ni pressupost ni molt menys factures, quan 
pràcticament ja s’havia acabat aquest termini. Ha esta pràcticament impossible acollir-
se a les línies d’actuació que ha donat l’Estat. 
 
La senyora Tamayo explica que també en va parlar amb el senyor interventor, i ja li va 
agrair l’atenció rebuda, precisament per esbrinar i demanar explicacions de què havia 
passat amb aquestes subvencions. Donada la resposta, volia que ho expliquessin 
públicament perquè així també és la forma de fer saber què ha passat amb els ajuts del 
govern central. 
 
El senyor Xirau repeteix que ja van intentar de demanar-les però els va ser impossible 
tenir la documentació que s’havia de presentar en tan poc temps. Considera que obrir 
unes subvencions per a uns assumptes tan importants amb un termini de presentació 
tan curt és com convidar a no presentar-se o bé només estaven pensats per a 
ajuntaments importants que tenen una estructura àmplia i poden fer tots aquests passos 
de manera molt ràpida i poden entrar a la convocatòria. Ja els agradaria haver pogut 
entrar-hi perquè segurament ara parlarien de recuperar un 70 o un 80% del total 
d’aquest import. 
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1.1.4. PROPOSTA DE PLE DE CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT 
PER REDUCCIÓ ENDEUTAMENT IFS NO EXECUTADES 
 
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. 16/2020, de modificació de crèdits en la modalitat de crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor núm. 49/2020 de data 4 de maig 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 tretze vots 
a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, 
Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid Cámara, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta 
Revoltós Vaquer, Josep Tenas Soler, Anna M. Casas Donadeu, Sílvia Tamayo Mata, 
Josep Antoni Massagué Muntada, Jordi Castellà Alsina i Gemma Bosch Alsina, un vot 
en contra de la regidora Yasmina Garcia Beti i dues abstencions dels regidors Marián 
Gómez Téllez i Miguel Borrego González. 
 
Atès que la regidora Sra. Isart Falceto consta en aquest moment com absent a la sala 
de plens telemàtica, de conformitat amb l'article 46.2.d de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, el seu vot es computa com abstenció: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de crèdits, en la modalitat 
de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, núm. 16/2020, amb el següent detall. 
 
Pressupost de despeses 
Altes  
Aplicació Descripció Import
12 01100 91300 Amortitz. Préstecs L/T d’ens fora del sector públic 757.235,06 €
40 01100 74000 Conveni Fundació els Garrofers reducció 

endeutament
500.000,00 €

Total  1.257.235,06€
 
Pressupost d’ingressos 
Altes  
Aplicació Descripció Import
11 87000 Romanent de tresoreria per despeses generals  1.257.235,06 €
Total  1.257.235,06 €

 
Segon.- Que el present expedient de modificació de crèdits que s’aprova 
provisionalment sigui exposat al públic per un termini de quinze dies hàbils, previ anunci 
en el Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, durant el qual 
els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, en 



 

 
21 

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 

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 definitiu; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, 
comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les. 
  
Quart.- Aquest expedient una vegada aprovat en ferm, s’haurà d’introduir 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 aquesta modificació té dues vessants, la modificació de crèdit 
extraordinari i la vessant de suplement de crèdit, és a dir, s’amplien partides que ja 
existien i se’n creen de noves. Se’n modifica una i se’n crea una altra, pels imports que 
poden veure en la documentació. 
 
Les inversions financerament sostenibles no executades han d’acabar, per llei, a reduir 
deute. També s’ha de tenir en compte, en aquests moments, la fragilitat de la Fundació 
Els Garrofers, fragilitat que ve donada perquè normalment aquesta fundació tenia una 
situació d’estabilitat i d’equilibri molt anivellada, però d’un temps cap aquí ha patit 
l’impacte de dues contingències, les obres, per un costat, amb tota la despesa que això 
ocasiona, de trasllat, d’assessoria jurídica o personal extra, per exemple, i un problema 
estructural per l’altre, és a dir, els mòduls que paga la Generalitat per aquest servei s’han 
congelat des de fa força anys, i, en canvi, els costos no han deixat de pujar. Això ha fet 
que la situació d’equilibri fràgil s’hagi desestabilitzat. 
 
En aquest moment, conscients com són, com a membres del govern i també de 
l’oposició i, per tant, com a patrons de la institució i coneixedors de la situació, han 
pensat que fora bo ajudar la Fundació Els Garrofers amb una aportació de 500.000 
euros, ja que feta la consulta prèviament al Ministeri se’ls ha permès presentar com a 
deute consolidat el de l’Ajuntament per una banda i el de la Fundació Els Garrofers per 
l’altra, de manera solidària. 
 
Així, doncs han pensat, ja que el deute de la fundació en aquest moment està al voltant 
d’1.400.000 euros, fer aquesta aportació de 500.000 euros, no com a crèdit, sinó com 
un pagament a compte d’una futura compra de l’edifici, de l’equipament, per minorar la 
pressió que suposa la quota de la hipoteca. Aquests 500.000 euros serien una reducció 
anticipada del deute que té Garrofers amb l’entitat financera amb la qual va fer la 
hipoteca. 
 
Per tant, del total de l’import d’aquesta modificació de crèdit, que seria d’1.257.235,06 
euros, descomptats els 500.000 euros que es destinarien a reduir la hipoteca de la 
Fundació Els Garrofers, queden per reduir deute propi de l’Ajuntament 757.235,06 
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euros. Si la situació de deute de l’Ajuntament ja és prou bona, amb aquestes aportacions 
s’anirà millorant de moment. 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
explica que votaran a favor d’aquest conveni per responsabilitat política i per ajudar la 
Fundació Els Garrofers, que presta un servei essencial de suport a la gent 
discapacitada. 
 
Tot i així, creuen que la situació actual de la Fundació també és fruit d’una mala 
planificació, tant en la gestió de les obres com en el fet que potser no es va preveure 
l’impacte que tindria el que ha comentat abans el senyor Xirau d’estacament de les 
quotes que la Generalitat aporta. És important tenir-ho en compte, per no tornar a trobar-
se amb el que ha passat, amb un desequilibri estructural molt important i de difícil 
solució. 
 
Per altra banda, també demanen transparència i diligència en la gestió de la fundació 
amb la participació activa dels patrons, no com fins ara, i un pla de vialibilitat per 
assegurar la supervivència de la fundació en el futur. 
 
La senyora alcaldessa, en veure que la senyora Yasmina Garcia Beti demana torn de 
paraula, portaveu del grup municipal de la CUP, li demana que ho faci una mica més de 
pressa, ja que hauria hagut de parlar abans que el senyor Castellà. Dit això li cedeix la 
paraula. 
 
La senyora Yasmina Garcia Beti, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que el 
seu grup entén la necessitat amb la qual compten, però tot i així hi votaran en contra 
perquè creuen que en aquest moment la prioritat no ha de ser mai pagar deute, sinó 
ajudar la gent de manera directa. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, recorda que l’any 2016, el senyor Laureà Gregori Fraxedas els va presentar un 
document on podien veure l’evolució de la Fundació Els Garrofers, fins al 2025, tenint 
en compte el finançament d’aquestes obres. Ell mateix li va comentar que havia estat 
molt acurat amb les despeses i els ingressos i es va dedicar a repassar els anys 2017, 
2018 i 2019, el que el senyor Gregori havia explicat l’any anterior i s’estava ajustant 
completament a la situació, excepte amb el tema de finançament de la hipoteca. 
 
Comenta que està d’acord amb el senyor Castellà quan diu que no hi ha hagut una 
gestió massa bona, tot i la feina feta pels tècnics que des del 2016 tenen cura dels 
Garrofers. Hi votaran a favor per responsabilitat, però també els vol recordar que els van 
comentar ja fa temps que quan el PDeCAT estava al govern havia obtingut una 
subvenció de 170.000 euros per un centre de dia que, un cop fora del govern la resta 
de membres va decidir destinar-los a altres projectes quan el PDeCAT demanava que 
almenys s’utilitzessin per ajuts socials i la Fundació El Garrofers, però tampoc no els 
van fer cas. Declara que no entén les polítiques socials sobretot de Canetencs 
Independents, perquè en el programa d’aquest any, també incloïen de fer un menjador 
social i de moment encara no se n’ha parlat gens. 
 
El senyor Miguel Borrego González, regidor del grup municipal del PSC, explica que el 
senyor Xirau ha concretat que hi ha un saldo no executat de les inversions 
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financerament sostenibles. Deien que hi havia pendents d’execució a 31 de desembre 
de 2019 una partida bastant important d’1.257.000 euros aproximadament i que aquesta 
partida es destina a reduir deute, una obligació marcada per llei. 
 
No entrarà a discutir ni les partides ni aquesta obligació que ja marca la mateixa llei, 
però sí que entenen que pel que fa a l’origen d’aquests diners i per una qüestió purament 
de transparència informativa, seria bo que es pogués detallar exactament aquestes 
inversions que estaven previstes l’any 2019 i que no s’ha executat, les quals fan la suma 
d’aquests 1.257.000 euros. Els agradaria saber exactament què no s’ha executat i que 
s’hauria hagut de fer i què comporta aquesta partida d’obres. Es pregunta si, per 
exemple, un dels projectes que no s’ha executat és la platja de gossos o la pista 
poliesportiva. Li agradaria que es pogués concretar de quines inversions s’està parlant. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
explica que intentarà contestar alguna cosa i sobretot al senyor Borrego, ja que demana 
el que no ‘s’ha executat el 2019, cosa que no és exacta. 
 
La partida de la qual s’està parlant d’1.257.000 euros pertany a projectes que no 
s’havien licitat al 2019 i del que no s’havia executat del superàvit del 2018. És a dir, 
s’arrossega des de fa dos anys. Són partides que es posen per fer alguna obra i que no 
es poden executar per diferents raons. Per exemple, en el cas del Centre, la compra no 
es va poder fer fins al mes de novembre, la partida econòmica per fer l’obra en aquell 
moment ja existia, però com que no es va comprar fins a finals d’any, no hi va haver 
temps de fer el projecte abans d’acabar l’any i no es va poder licitar. En no poder-lo 
licitar el mateix any, aquests diners es van destinar a deute i aquest any han tornat a 
crear la partida. Anuncia que la setmana que ve s’adjudica el contracte i ara sí que es 
farà l’obra. 
 
Un altre exemple és la pista poliesportiva, que aquesta setmana ja s’ha pintat i s’ha 
acabat la pista al costat del pàdel. El carrer Móra és una altra obra que ara s’està 
acabant però que tenia una partida inicial l’any 2018 quan no es va poder executar. 
 
Així, doncs, repeteix que es tracta de partides que s’arrosseguen d’un any a l’altre i que 
són d’obres executades. L’única que ha quedat pendent, és el carrer Sant Pere, que per 
una negociació amb la Diputació per la cessió d’un espai s’ha hagut de traslladar a l’any 
2021. Aquesta és l’única que s’ha quedat per executar fins a l’any 2021. 
 
Pel que fa a la Fundació Els Garrofers, ja n’eren conscients de com estava la situació i 
de com funcionava, però no és que l’Ajuntament doni més del que toca, sinó que hi ha 
tota una sèrie de despeses per obra per a les quals s’està avançant els diners des de 
l’Ajuntament. L’Ajuntament, però, ha portat a judici el promotor, l’arquitecte i, de moment 
tenen unes sentències favorables que els permetrà recuperar una part molt important 
de l’import de l’obra. Ara s’estan avançant aquests diners per fer l’obra perquè creuen 
que els nois i les noies dels Garrofers no han d’estar en un lloc on hi plou o on les aules 
no estan en condicions, per tant, s’havia de fer aquesta obra per ells i per les famílies, 
però això no vol dir que després no es recuperi part de l’import important de la inversió 
feta a Garrofers. 
 
La regidora Garcia ha comentat que no hi està d’acord perquè creu que ara no és el 
moment de destinar diners a pagar el deute. Justament és el que es fa, no pagar deute, 
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el que es compleix és l’obligació de l’Estat que els diners dels anys 2018 i 2019, que 
només poden anar a deute. D’aquesta manera, l’Ajuntament redueix aquest deute i 
tindrà suficient calaix per poder fer inversions importants en política social. És a dir, com 
més baix sigui el deute, més capacitat per aflorar aquests diners més endavant, perquè 
s’ha fet un estalvi tan important aquests anys que permetrà que aquests diners es puguin 
anar fent servir de manera gradual, ja que no saben fins quan durarà aquesta situació i 
consideren que no s’ho poden gastar tot de seguida.  
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Sanitat, explica 
que vol intervenir per les al·lusions del senyor Massagué al partit al qual el senyor 
Masvidal pertany. Explica que el grup municipal de Canetencs Independents han dit 
sempre que volen fer un menjador social, però no han parlat mai de construir un edifici.  
 
Van explicar que farien una prova pilot amb les residències per fer un menjador social i 
així ho estaven a punt de fer i si es demostrava que funcionava, hi havia restauradors 
del poble que estaven disposats a tirar-lo endavant. Com pot entendre el senyor 
Massagué, amb el moment que s’està vivint, en el qual les residències han tret tots els 
serveis de dia, és impossible poder tirar endavant aquest projecte, ara mateix. 
 
Li agrairia al senyor Massagué que no tergiversés les paraules que han dit ell mateix o 
els seus companys de grup, ja que en cap moment han fet, com van fer ells de 
manifestar que volien fer un edifici a can Pinyol com a centre de dia amb 170.000 euros, 
diners amb els quals no haurien arribat ni a pintar la façana. Li demana que no canviï 
les paraules perquè mai han declarat que farien un edifici com a menjador social. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 20.54 hores de tot 
el que jo com a secretària certifico. 
   
 
 


