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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DA TA 31 DE MAIG 
DE 2012 

 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20.40 hores 
Hora que acaba: 00.00 hores 
Lloc: Sala de Plens 
 

PRESIDEIX 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Antoni Romero Carbonell  
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquena tinenta d’alcalde: Maria Asunción Sánchez Salbañà 
Manel Almellones Conesa 
Josep M. Masvidal Serra 
Àngel López Solà 
Pere Xirau Espàrrech 
Blanca Arbell Brugarola 
Ivan Aranda Mena 
Lluís Llovet Bayer 
Coia Tenas Martínez 
Sílvia Tamayo Mata 
Josep Cortés Maresma 
Jordi Planet Rovira 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació. També hi assisteix Daniel Martín 
Enrique, interventor municipal. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del Ple municipal de data 
29.03.12 i la de la sessió extraordinària de data 14.05.12 

2) Donar compte de l’estat d’exercici del pressupost corresponent al segon 
semestre del 2011 

3) Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis 
previstos a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat, Ajuntament i Ràdio Canet 

4) Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2011 
5) Nomenament nous representants del grup municipal del PSC a diferents 

òrgans col·legiats 
6) Aprovació modificació de crèdit 22/2012 
7) Aprovació revisió preus contracte recollida selectiva 
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8) Aprovació modificació contracte recollida selectiva 
9) Aprovació modificació tarifes escola bressol 
10) Resolució recurs de reposició interposat per Suara Serveis, SCCL davant 

l’acord del Ple d’aprovació del compte d’explotació del servei 2010-2011 
11) Desestimació recurs de reposició interposat per Suara Serveis, SCCL davant 

l’acord del Ple d’aprovació de la modificació del contracte 
12) Aprovació modificació relació de llocs de treball 
13) Aprovació creació del registre de parelles estables i aprovació inicial del 

Reglament regulador d’aquest registre 
14) Aprovació modificació Annex 1 de l’Ordenança municipal de creació de fitxers 

de protecció de dades de caràcter personal 
15) Aprovació conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i el 

Bisbat de Girona sobre l’ús dels fons digitalitzats de l’Arxiu Parroquial de Canet 
de Mar 

16) Aprovació conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i el 
Bisbat de Girona per a la conservació i l’exhibició pública del fons musical de la 
parròquia de sant Pere i sant Pau de Canet de Mar 

17) Creació comissió especial sobre planejament urbanístic 
18) Aprovació actualització de l’inventari municipal a 31 de desembre de 2011 
19) Moció presentada pels grups municipals de CiU, ERC, UMdC, PSC i PP 

d’adhesió a la petició de l’Ajuntament de Mataró per exigir al Ministeri de 
Foment l’execució del pla d’infraestructures ferroviàries de rodalies de 
Barcelona 2008-2015 

20) Moció presentada pels grups municipals de CiU, ERC, UMdC, PSC i PP sobre 
el dret de vot dels representants i les representants electes als municipis 

21) Moció presentada pels grups municipals de CiU, ERC, UMdC, PSC i PP en 
defensa de les polítiques de suport als centres especials de treball i a les 
polítiques d’inserció laboral de les persones discapacitades 

22) Moció presentada pel grup municipal del PSC de suport a la iniciativa legislativa 
popular per a la regulació de la dació en pagament, la paralització dels 
desnonaments i el lloguer social 

23) Proposició presentada pel grup municipal d’ERC en suport al moviment 
#novullpagar i per a la gratuïtat de l’autopista del Maresme pels seus residents 

24) Moció presentada pel grup municipal d’ERC sobre els recursos per a l’educació 
no universitària i les decisions en política educativa 

25) Moció presentada pel grup municipal del PSC, en defensa dels centres 
educatius municipals i del manteniment de la xarxa pública d’escoles bressol 

26) Moció dels grups municipals de CiU, UMdC i PP per instar el Govern de la 
Generalitat de Catalunya a garantir el manteniment de les llars d’infants 
municipals 

27) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
El senyor alcalde obre la sessió recordant, tal i com ja va fer a la Comissió Assessora, 
que el Ple municipal té una durada limitada. No és voluntat del govern tallar la llibertat 
de tots a dir el que pensen. En el cas que els plens, a causa de la riquesa dels debats 
dels assumptes a tractar, s’estenguessin més del possible, hi ha la possibilitat que, per 
acord de Ple, es canviï l’hora d’inici i s’avanci.  
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1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ O RDINÀRIA DEL PLE 
MUNICIPAL DE DATA 29.03.12 I LA DE LA SESSIÓ EXTRAO RDINÀRIA DE DATA 
14.05.12 
 
El senyor alcalde pregunta si hi ha alguna observació a fer a aquestes actes. Cap 
regidor en fa i, per tant s’aproven per unanimitat dels disset membres presents dels 
disset que integren el nombre de dret del Ple municipal. 
 
2.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPO ST 
CORRESPONENT AL SEGON SEMESTRE DE 2011    
 
1. Identificació de l’assumpte 
        
Donació de compte de l’estat d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, corresponent al segon semestre de l’exercici 2011. 
 
2. Fonaments de dret  
        
a) L’article 207 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 
Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, disposa que la intervenció remetrà al ple, 
per conducte de la seva presidència, informació sobre l’execució dels pressupostos i 
del moviment de la tresoreria en els terminis i amb la periodicitat que el ple estableixi. 
 
b) La base 60 de les bases d’execució del pressupost per a l’exercici del 2011 
estableix que la intervenció remetrà al ple de l’ajuntament pel conducte de la 
presidència, informació de l’execució dels pressupostos i del moviment de la tresoreria 
per operacions pressupostàries i no pressupostàries i de la seva situació.     
 
c) La regla 106 de l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la 
Instrucció del model normal de comptabilitat local estableix que el contingut de la 
informació contindrà dades relatives a: 
 

• L’execució del pressupost de despeses corrent. 
• L’execució del pressupost d’ingressos de l’exercici corrent. 
• Els moviments i la situació de la tresoreria. 

 
La informació sobre l’execució del pressupost de despeses corrent posarà de manifest 
per a cada partida pressupostària, al menys, l’import corresponent a: 
 

• Crèdits inicials, modificacions i crèdits definitius. 
• Despeses compromeses. 
• Obligacions reconegudes netes. 
• Pagaments realitzats. 

 
Així mateix es farà constar el percentatge que representen: les despeses 
compromeses respecte als crèdits definitius, les obligacions reconegudes netes 
respecte als crèdits definitius i els pagaments realitzats respecte a les obligacions 
reconegudes netes. 
 
La informació sobre l’execució del pressupost d’ingressos corrent posarà de manifest 
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per a cada aplicació pressupostària, al menys l’import corresponent a: 
 

• Les previsions inicials, modificacions i previsions definitives. 
• Els drets reconeguts nets. 
• La recaptació neta. 

 
Així mateix es farà constar el percentatge que representen: els drets reconeguts nets 
respecte a les previsions definitives i la recaptació neta respecte als drets reconeguts 
nets. 
 
La informació sobre els moviments i la situació de la tresoreria posarà de manifest, al 
menys, els cobraments i pagaments realitzats durant el període a que es refereix la 
informació, així com les existències en la tresoreria al principi i al final de cada període. 
 
Per  tot l’exposat es sotmet a informació de l’Ajuntament Ple. 
 
ÚNIC.- Donar compte de l’estat d’execució del pressupost de l’ajuntament de  Canet 
de Mar corresponent al segon semestre de l’exercici 2011, d’acord amb els annexos 
que s’adjunten aquest document, el detall dels quals està en l’expedient.   

ANNEXOS 
 

• Estats d’execució del pressupost d’ingressos a 30 de desembre de 2011 de 
l’Ajuntament i l’Organisme Autònom Ràdio Canet. 

• Estats d’execució del pressupost de despeses a 30 de desembre de 2011 de 
l’Ajuntament i l’Organisme Autònom Ràdio Canet. 

• Actes d’arqueig a 30 de desembre de 2011 de l’Ajuntament i l’Organisme 
Autònom Ràdio Canet. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i de 
Règim Intern, el qual explica que en el punt quatre de l’ordre del dia es dóna compte 
de l’estat d’execució del pressupost de l’any 2011 i considera que en aquella explicació 
quedarà ben entès l’estat d’execució del segon semestre de l’any 2011. 
 
3.- INFORME SOBRE L’ACOMPLIMENT DELS TERMINIS DE PA GAMENT DE LES 
OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PAGADES  ENTRE L’1 
DE GENER I EL 31 DE MARÇ DE 2012 I SOBRE L’ACOMPLIM ENT DELS 
TERMINIS DE PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS DE L’ÒRGANI SME AUTONOM 
RADIO CANET PAGADES ENTRE L’1 DE GENER DE 2011 I EL  31 DE MARÇ DE 
2011, ENTRE L’1 D’ABRIL DE 2011 I EL 30 DE JUNY DE 2011, I ENTRE L’1 DE 
JULIOL DE 2011 I EL 30 DE SETEMBRE DE 2011, I ENTRE  L’1 D’OCTUBRE I EL 
31 DE DESEMBRE DE 2011 I ENTRE L’1 DE GENER I EL 31  DE MARÇ DE 2012. 
 
La llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per 
la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, estableix les procediments a seguir per a reduir els terminis de pagament 
als proveïdors i fixa noves mesures de seguiment per a la consecució d’aquesta 
finalitat. 
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NORMATIVA APLICABLE 
 
L’article 3.1 de la llei abans esmentada, que modifica la llei 30/2007, de 30 d’octubre, 
de contractes del sector públic, estableix: “L’administració tindrà l’obligació d’abonar el 
preu dins dels trenta dies següents a la data d’expedició de les certificacions d’obres o 
dels corresponents documents que acreditin la realització total o parcial del 
contracte...”.  
 
Aquest termini de trenta dies s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2013. Fins 
aquesta data s’estableixen terminis transitoris pels anys 2010, 2011 i 2012. El termini 
establert pels pagaments realitzats des de l’entrada en vigor de la llei, 7 de juliol, fins al 
31 de desembre de 2010, és de cinquanta-cinc dies. Entre l’1 de gener de 2011, i fins 
el 31 de desembre de 2011, el termini és de cinquanta dies. 
 
Per la seva banda, l’article 4.3 preveu: “Els Tresorers o, en el seu defecte, els 
Interventors de les Corporacions Locals elaboraran trimestralment un informe sobre 
l’acompliment dels terminis previstos en questa llei per al pagament de les obligacions 
de cada Entitat local, que inclourà necessàriament el nombre i quantitat global de les 
obligacions pendents en las s’estigui incomplint el termini”. 
 
Amb posterioritat a l’aprovació de la l’esmentada Llei, el Ministeri va emetre una guia 
d’elaboració d’aquests informes trimestrals a remetre, on especificava quina informació 
s’ha de subministrar en cadascun d’aquests informes i quines són les fórmules a 
aplicar per obtenir les diferents ràtios de períodes mitjans que es recullen en aquest 
informe. 
 
Per altra banda, al juny de 2011 es va publicar al DOGC la resolució ECO/1406/2011, 
d’1 de juny, per la que es modificaven els annexos de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 
d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. En aquesta 
resolució s’estableix que les entitats locals tenen l’obligació de remetre a Tutela 
Financera informació relativa a la Llei de la lluita contra la morositat, fixant els termes 
d’aquesta petició d’informació. 
 
OBJECTE I ABAST DE L’INFORME 
 
D’acord amb el previst a l’article quart de la llei 15/2010, l’objecte d’aquest informe és 
determinar l’acompliment dels terminis de pagament de les obligacions de l’Ajuntament 
de Canet de mar pagades entre l’1 de gener i el 31 de març de 2012 i sobre 
l’acompliment dels terminis de pagament de les obligacions de l’organisme autònom 
radio canet pagades entre l’1 de gener de 2011 i el 31 de març de 2011, entre l’1 
d’abril de 2011 i el 30 de juny de 2011, i entre l’1 de juliol de 2011 i el 30 de setembre 
de 2011, i entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre de 2011 i entre l’1 de gener i el 31 de 
març de 2012. 
 
També s’informa del nombre i l’import total de les obligacions pendents de pagament 
en les que s’estigui incomplint el termini. 
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PROCEDIMENT 
 
Les dades que consten en els documents annexos s’obtenen del sistema de 
comptabilitat, “Sicalwin”, de l’Ajuntament de Canet de Mar i de l’Organisme Autònom 
Radio Canet, en base als justificants registrats: 
 

• Factures registrades. 
• Certificacions d’obra. 
• Abonaments. 

 
Els terminis de pagament s’han calculat per diferència entre els dies transcorreguts 
entre la data del registre de factures i la data de pagament als proveïdors, d’acord amb 
les dades que consten en el sistema de comptabilitat. 
 
La data del registre de factures correspon a la data d’enregistrament comptable de 
l’obligació derivada de la factura o el document equivalent de l’Ajuntament de Canet de 
Mar i de l’Organisme Autònom Radio Canet. 
 
La data de pagament correspon a la data de presentació a les entitats financeres de 
les ordres de transferències als comptes corrents designats pels proveïdors.  
 
També s’ha calculat el promig de dies de pagament de les factures pagades durant el 
període analitzat. 
 
INFORMO 
 
PRIMER.- S’adjunten els quadres del primer trimestre del 2012, referents a 
l’Ajuntament de Canet de Mar, i referent als models aprovats: 
 

• Pagaments realitzats en el trimestre. 
• Interessos de demora pagats en el període. 
• Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre. 
• Factures o documents justificatius que al final del trimestre, hagin transcorregut 

més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures i no 
s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació. 

 
SEGON.- S’adjunten els quadres del primer, segon, tercer i quart trimestre del 2011, i 
primer trimestre 2012, referents a l’Organisme Autònom Radio Canet, i referent als 
models aprovats: 
 

• Pagaments realitzats en el trimestre. 
• Interessos de demora pagats en el període. 
• Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre. 
• Factures o documents justificatius que al final del trimestre, hagin transcorregut 

més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures i no 
s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació. 

 
TERCER.- Donar compte d’aquest informe al Ple municipal en la propera sessió que 
faci. 
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Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim 
Intern, el qual explica que en compliment de la Llei 15/2010 de 5 de juliol, les 
corporacions locals han d’elaborar un informe sobre el compliment dels terminis 
previstos per al pagament i donar-ne compte al Ple municipal. En aquest informe es 
diu que el període mitjà de pagament de les factures en el primer trimestre de l’any 
2012 ha estat de 241 dies. La realitat és que l’Ajuntament està pagant, a data d’avui, a 
40 dies, tal com indica la normativa, les factures noves que es generen. Quan es 
determina la mitjana del període, també es passa a tenir en compte les factures 
pendents dels proveïdors que s’han inclòs en el pla d’ajust i que si no s’han pagat ja 
avui mateix, aquest pagament es farà efectiu en pocs dies. Explica que en el transcurs 
d’aquest any, aquest període de pagament anirà disminuint fins a aconseguir a finals 
d’any, els 40 dies tal com marca la normativa. 
 
4.- DONACIÓ COMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2 011 
 
L’article 193.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març estableix: 
 

De la liquidació de cadascun dels pressupostos que integren el pressupost 
general i dels estats financers de les societats mercantils depenent de l’entitat, 
una vegada realitzada la seva aprovació, es donarà compte al Ple en la 
primera sessió que es dugui a terme. 

 
Vist i trobat conforme el Decret de l’Alcaldia número 386/2012, de 30 de març, 
d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar 
corresponent a l’exercici 2011, el qual es transcriu a continuació: 
 

DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 386/2012 de data 30 de ma rç de 2012 
 
ASSUMPTE 
 
Liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2011 de l’Ajuntament de Canet i de 
l’OA Ràdio Canet. 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Per acord de Ple de data 25 de novembre de 2010, fou aprovat inicialment el 
Pressupost Municipal de l’Ajuntament de Canet de Mar i l’OA Ràdio Canet. 
 
Posteriorment, un cop resoltes les al·legacions formulades, fou aprovat definitivament 
el mateix en data 27 de gener de 2011 i publicat al BOPB en data 3 de febrer de 2011. 
 
En aquest sentit, formada per la intervenció la liquidació del pressupost de l'exercici de 
2011 de l’Ajuntament de Canet i de l’OA Ràdio Canet, amb els següents resultats: 
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“Daniel Martín i Enrique, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el següent 
 
INFORME PRECEPTIU DE LA INTERVENCIÓ DE FONS RELATIU  A LA 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2011 DE L’AJUNTAMENT DE C ANET DE MAR I 
L’ORGANISME AUTONOM RADIO CANET 
 
OBJECTE DE L’INFORME 
 
Aquest informe té caràcter preceptiu i s’emet en compliment del que disposen l’article 
191 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l’article 90 del Reial Decret 500/1990, de 20 
d’abril, que desenvolupa el capítol primer del títol VI del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals en matèria pressupostària. 
 
L’objecte del present informe és la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Canet 
de Mar i l’Organisme Autònom Radio Canet corresponent a l’exercici 2011. 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

• Text refós 2/2007, de 28 de desembre, de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 
general d’estabilitat pressupostària. 

 
• Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre pel qual s’aprova el Reglament de 

la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària. 
 

• Text refós 2/2004, de 5 de març, de la llei reguladora de les hisendes locals: 
o Article 191: Contingut, data i competència per a l’aprovació de la 

liquidació. 
o Article 193: Actuacions sobre el romanent de tresoreria i remissió a 

l’administració de l’Estat i a l’administració de la Comunitat Autònoma 
de còpies de la liquidació pressupostària. 

o Article 182: Definició, composició i incorporabilitat dels romanents de 
crèdit. 
 

• Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament de la LRHL en 
matèria pressupostària: 

o Articles 89 a 91 : Tràmits i competència per a l’aprovació de la liquidació 
del pressupost. 

o Articles 92 i 93: Informació i magnituds que es posen de manifest en la 
liquidació del pressupost.  

o Articles 96 i 97: Definició i càlcul del resultat pressupostari. 
o Articles 47, 48 i  98 a 100 sobre la determinació, incorporació i control 

dels romanents de crèdit. 
o Articles 101 a 104: Càlcul i tractament del romanent de tresoreria.  

 
• Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la instrucció 

del model normal de comptabilitat local: 
o Regles 37 a 41: romanents de crèdit 
o Regles 46 a 50: despeses amb finançament afectat 
o Regles 78 a 80: resultat pressupostari 
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o Regles 81 a 86:  romanent de tresoreria 
 

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local: 
o Art. 21.1 e): Competència per a l’aprovació de la liquidació 

pressupostària. 
 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 
 
De la normativa esmentada, i mes concretament dels arts. 191 de a Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals i 93.1 Reial Decret 500/1990, i les Regles 78 a 80 de la ICAL, 
es desprèn que la liquidació del Pressupost es refereix exclusivament al "Pressupost 
corrent”  i informarà: 
 
Respecte a les despeses i per a cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les 
seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, 
les obligacions reconegudes, i els pagaments realitzats. 
 
Pel que fa als ingressos i per a cada concepte, les previsions inicials, les seves 
modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts, els drets anul·lats i els 
drets cancel·lats, els drets nets i la recaptació. 
 
Per a la liquidació del Pressupost es determinen: 
 

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

b. El Resultat Pressupostari de l'exercici. 
c. Els Romanents de crèdit. 
d. El Romanent de Tresoreria. 

 
D’acord amb el que s’exposa, la liquidació del Pressupost es la següent: 
 
A.- Respecte al pressupost de despeses: 
 

Pressupost inicial de despeses: 12.135.309,85 €  127.470,60 €        
Modificació de despeses: 2.739.624,66 €    507,00 €                
Pressupost definitiu de despeses: 14.874.934,51 €  127.977,60 €        
Obligacions reconegudes: 13.505.222,78 €  122.354,55 €        
Pagaments realitzats: 10.938.495,08 €  120.513,28 €        
Pagaments líquids: 10.936.436,80 €  120.513,28 €        
Obligacions pendents de pagament: 2.568.785,98 €    1.841,27 €             

Obligacions pendents pagament 1 gener: 2.765.700,98 €    6.507,36 €             
Modificacions de saldo i anul.lacions: 22.288,73 €-          -  €                       
Total obligacions: 2.743.412,25 €    6.507,36 €             
Pagaments realitzats: 2.221.013,32 €    5.692,72 €             
Obligacions pendents pagament: 522.398,93 €       814,64 €                

Exercici corrent OA Ràdio CanetAjuntament

Exercicis tancats Ajuntament OA Ràdio Canet
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B.- Respecte al pressupost d’ingressos: 
 

Pressupost inicial d'ingressos: 13.381.022,40 €  127.470,60 €        
Modificacions d'ingressos: 2.739.624,66 €    507,00 €                
Pressupost definitiu d'ingressos: 16.120.647,06 €  127.977,60 €        
Drets reconeguts: 13.605.322,29 €  128.937,40 €        
Ingressos realitzats: 11.977.857,75 €  130.302,77 €        
Devolució ingressos: 574.003,63 €       1.365,37 €             
Recaptació líquida: 11.403.854,12 €  128.937,40 €        
Drets pendents de cobrament: 2.201.468,17 €    -  €                       

Pendents de cobrament 1 de gener 4.640.276,11 €    901,14 €                
Modificacions saldo inicial 103.728,03 €       -  €                       
Drets anul.lats: 64.825,26 €          -  €                       
Drets cancel.lats: 639.558,55 €       -  €                       
Recaptació: 986.763,86 €       -  €                       
Pendents de cobrament: 3.052.856,47 €    901,14 €                

Exercici corrent Ajuntament OA Ràdio Canet

Exercicis tancats Ajuntament OA Ràdio Canet

 
C.- Resultat pressupostari de l’exercici: 

 
Obligacions

Drets reconeguts reconegudes Resultat
nets netes Ajustaments Pressupostari

AJUNTAMENT DE CANET DE MAR
a. Operacions corrents 11.463.977,88 €   11.754.891,02 € 290.913,14 €-  
b. Altres operacions no financeres 157.809,16 €         536.098,73 €       378.289,57 €-  
1.Total operacions no financeres (a+b) 11.621.787,04 €   12.290.989,75 € 669.202,71 €-  
2.Actius financers -  €                       -  €                     -  €                 
3.Passius financers 1.983.535,25 €     1.214.233,03 €    769.302,22 €  
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L´EXERCICI 13.605.322,29 €   13.505.222,78 € 100.099,51 €  

AJUSTOS

4.Crédits gastats finançats amb romanent de
tresoreria per despeses generals -  €               
5.Desviacions de finançament negatives de ĺ exercici 682.389,54 € 
6.Desviacions de finançament positives de l´exercici 298.851,72 € 383.537,82 €  
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 483.637,33 €   

 
Obligacions

Drets reconeguts reconegudes Resultat
nets netes Ajustaments Pressupostari

OOAA RÀDIO CANET
a. Operacions corrents 128.937,40 €         121.366,15 €       7.571,25 €       
b. Altres operacions no financeres -  €                       988,40 €               988,40 €-          
1.Total operacions no financeres (a+b) 128.937,40 €         122.354,55 €       6.582,85 €       
2.Actius financers -  €                       -  €                     -  €                 
3.Passius financers -  €                       -  €                     -  €                 
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L´EXERCICI 128.937,40 €         122.354,55 €       6.582,85 €       

AJUSTOS

4.Crédits gastats finançats amb romanent de
tresoreria per despeses generals -  €               
5.Desviacions de finançament negatives de l´exercici -  €               
6.Desviacions de finançament positives de l´exercici -  €               -  €                 
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 6.582,85 €        
 



S/iu 

11 
 

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 

D.- Romanents de crèdit: Respecte de l’Ajuntament de Canet de Mar, el total de 
romanents de crèdit  ascendeix a un total de 617.405,07 €. Incorporació obligatòria 
(art.182.3 TRLRHL): 558.143,42 €. Incorporació voluntària (art. 182.1 TRLRHL): Cap, 
al tenir Romanent de Tresoreria Negatiu. Respecte de l’OA. Ràdio Canet no s’obté cap 
romanent de crèdit. 

E.- Romanent de tresoreria: El romanent de tresoreria, es detalla en l’estat financer 
que figura a continuació: 

 

 Descripció 
 Ajuntament 

de Canet de Mar  OA Ràdio Canet 
1. Fons líquids 976.805,02 €        8.950,83 €            
2. Drets pendents de cobrament 5.362.478,34 €     2.753,96 €            
+ del Pressupost corrent 2.201.468,17 €     -  €                      
+ del Pressupost tancat 3.052.856,47 €     901,14 €                
+ d´Operacions no pressupostàries 114.747,03 €        1.852,82 €            
- cobraments realitzats pendents d´aplicació definitiva 6.593,33 €            -  €                      
3. Obligacions pendents de pagament 5.589.281,38 €     5.388,59 €            
+ del Pressupost corrent 2.568.785,98 €     1.841,27 €            
+ del Pressupost tancat 522.398,93 €        814,64 €                
+ d´Operacions no pressupostàries 2.498.619,02 €     2.732,68 €            
- pagaments realitzats pendents d´aplicació definitiva 522,55 €                -  €                      
I. Romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3) 750.001 ,98 €        6.316,20 €            
II. Saldos de dubtós cobrament 2.121.916,01 €     901,14 €                
III. Excés de finançament afectat 1.178.406,71 €     -  €                      
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 2.550.320,74 €-     5.415,06 €             
 
De conformitat amb els articles 191.2 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i article 101.1 del 
RD 500/1990, de 20 d'abril, pel que es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la 
Llei 39/1998, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, així com la regla 
341.1. de l’Ordre de 17 de juliol de 1990, per la qual s'aprova l'Instrucció de 
Comptabilitat per l'Administració Local, es preveu que per quantificar el romanent de 
tresoreria s’han de deduir els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil 
o impossible recaptació.  
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Quant a l’AJUNTAMENT els càlculs efectuats en relac ió als saldos de dubtós 
cobrament es presenten en el quadre següent: 

CRITERI GENERAL:

Exercici
Pendent 

capítols I a III Multes i/o Sancions

Percentatge
capítols I a 

III

Percentatge
Multes i/o 
Sancions

Saldo Dubtós 
Cobrament 

2001 217.009,94 €     -  €                           100% 100% 217.009,94 €     
2003 257.149,52 €     1.148,38 €                 100% 100% 258.297,90 €     
2004 36.585,47 €       132,22 €                     100% 100% 36.717,69 €       
2005 174.303,42 €     284,20 €                     100% 100% 174.587,62 €     
2006 84.220,13 €       99.263,79 €               100% 100% 183.483,92 €     
2007 44.593,80 €       30.662,85 €               100% 100% 75.256,65 €       
2008 62.599,72 €       22.046,87 €               80% 90% 69.921,96 €       
2009 165.539,58 €     92.863,33 €               40% 90% 149.792,83 €     
2010 528.256,94 €     108.366,08 €             15% 90% 176.768,01 €     
2011 675.740,68 €     171.078,61 €             5% 90% 187.757,78 €     

2.245.999,20 € 525.846,33 €             Total (A) 1.529.594,30 € 

CRITERI INDIVIDUALITZAT:

Diferències ORGT 13.950,19 €       
Pendents de cobrament no tributaris 383.966,52 €     
Sanció Contracte Odeon - Construcciones Solius, S.A. 189.165,25 €     
Reintegraments de pressupostos tancats (2008) 5.239,75 €         

Total (B) 592.321,71 €     

PROVISIÓ PER INSOLVÈNCIA 2011 (A+B) 2.121.916,01 € 

Saldos de dubtós cobrament, a 31.12.2011

 
 
Així mateix, l’epígraf de pendents de cobraments no  tributaris presenta la 
següent composició:  

Any Partida Descripció Dret Pendent
Saldo Dubtós 

Cobrament 

2003 55001 CANON SOREA SA ANY 2002 22.384,85€    22.384,85€    
2003 75000 SUBV. GENERALITAT ESCOLA BRESSOL 29.449,58€    29.449,58€    
2003 76105 SUBV. DIBA TEATRE ODEON 22.925,27€    22.925,27€    
2003 77000 APORTACIO SOREA CARRER LA CREUETA 31.546,18€    31.546,18€    
2004 46201 SUBV. DIPUTACIÓ DE BARCELONA 1.500,00€       1.500,00€       
2005 46201 SUBV. DIPUTACIÓ DE BARCELONA 19.776,44€    19.776,44€    
2005 75005 SUBV. DEPARTAMENT COMERC RIERA BUSCARONS 15.815,98€    15.815,98€    
2005 82002 BESTRETES PERSONAL LABORAL 365,00€          365,00€          
2006 45502 GENERALITAT CATALUNYA /SUBVENCIONS 6.396,16€       6.396,16€       
2006 45504 GENERALITAT / ESCOLA TALLER 10.298,82€    10.298,82€    
2006 46201 SUBV. DIPUTACIÓ DE BARCELONA 6.500,00€       6.500,00€       
2006 46800 SUBV. CC MARESME I ENVASOS 2.000,00€       2.000,00€       
2007 46201 SUBV. DIPUTACIÓ DE BARCELONA 2.000,00€       2.000,00€       
2007 55000 CONCESSIO SUBM. AIGUA SOREA 2004 56.359,27€    56.359,27€    
2007 82001 BESTRETES FUNCIONARIS 333,26€          333,26€          
2008 45503 FONS CATALA COOP. GENERALITAT 9,00€              9,00€              
2008 46202 DIBA SUBV. ATENCIÓ PRIMÀRIA 11.862,90€    11.862,90€    
2008 46203 DIBA SUBV. S.A.D. 16.784,50€    16.784,50€    
2008 46204 DIBA, SUBV. TERRA I CEL 2.700,00€       2.700,00€       
2008 45509 SUBV.GENERALITAT. JOVENTUT 4.650,00€       4.650,00€       
2009 45501 GENCAT SUBVENCIO DRETS HUMANS 1.065,00€       1.065,00€       
2009 55000 CONCESSIO SERVEI D'AIGUES. SOREA 2004 46.658,20€    46.658,20€    
2009 78001 SUBV. FEDER RENOVACIÓ CASA MUSEU 182.193,80€  45.903,80€    
2009 72000 TRANSF. DE CAPITAL 2.749,84€       2.749,84€       
2009 45503 GENCAT BEQUES LLAR INFANTS 23.820,00€    23.820,00€    
2009 72001 TRANSFERENCIES 112,47€          112,47€          

520.256,52 € 383.966,52 €  
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Quant a l’Organisme Autònom RÀDIO CANET, s’ha dotat  íntegrament el saldo 
pendent de cobrament de deutors pressupostaris d’ex ercicis tancats. 
 
Per altra banda, caldria considerant el volum del saldo de l’epígraf de “Fiances i 
dipòsits rebuts a curt termini”, es procedeixi a analitzar individualitzadament les fiances 
i dipòsits pendents de cancel·lació amb la finalitat de donar de baixa aquelles fiances i 
dipòsits prescrits. 
 
El Romanent de Tresoreria que s’aprova ha estat calculat d’acord amb la normativa 
legal vigent. No obstant, aquest càlcul no compleix el principi d’imatge fidel de la 
situació financera de l’Entitat, ja que no recull fet succeïts en l’exercici que suposen 
obligacions o compromisos per la mateixa, i que no disposen de cap finançament 
específic en el pressupost vigent aprovat. Aquests fets són: 
 

• L’Ajuntament ha assumit compromisos que s’han d’incorporar al nou 
pressupost (import de les A i D a incorporar), per import de 59.261,65 €, que no 
estan finançats amb romanent afectat, majors ingressos o compromisos certs 
d’aportació, els quals haurà d’assumir amb càrrec al pressupost 2012, ja que 
són compromisos realitzats per l’Entitat.  

 
• Finançar la incorporació al pressupost del nou exercici de les obligacions, que 

no s’han reconegut en el pressupost durant l’exercici liquidat, per import de 
165.174,12 €, corresponents a la factura de liquidació del curs 2010 – 2011, 
presentada per la concessionària del servei i aprovada per acord plenari de 29 
de març de 2012. 

 
• Les contingències judicials i/o fiscal incideixen en la situació financera i en 

canvi no es veuen recollides en el càlcul del romanent. L’import de les 
contingències estimat al tancament de l’exercici es de 12.203,97 €. El romanent 
per a despeses general tindrà de contenir-se per a fer front a aquestes 
contingències, tot considerant els següents aspectes atenuants: 
 

o Possibilitat legal de finançar les obligacions derivades de la contingència 
amb deute a llarg termini (en funció de la naturalesa del fet que l’ha 
generat). 
 

o Existència d’ingressos ordinaris aplicats a finançar inversions, en els 
darrers exercicis,  que podrien ser recuperats, si es materialitza la 
contingència, i canviant les fonts de finançament de les inversions, 
substituint els ingressos ordinaris per deute a llarg termini, utilitzant els 
ingressos ordinaris per fer front a la contingència. 

F.- Excés de finançament afectat  
 
Correspon als ingressos de caracter finalista obtinguts que a data de tancament no 
s’ha destinant a la finalitat del seu atorgament: 
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Ajuntament de Canet de Mar: 
 
El detall de l’excès de finançament afectat que hi figura en el Romanent de Tresoreria 
liquidat corresponent a l’exercici 2011 s’especifica a continuació: 
 

Denominació

Obligacions 
Reconegudes
Acumulades

Drets 
Reconeguts
Acumulats

Desviació en 
Finançament

ÓDEON. FASE PRIMERA CONSTRUCCIÓ 712.304,45 €     1.224.732,28 € 512.427,83 €     
OBRES OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ -  €                   30.928,09 €       30.928,09 €       
ADQUISICIÓ PROGRAMARIS 12.625,31 €       37.000,00 €       24.374,69 €       
MOBILIARI BIBLIOTECA 20.202,10 €       30.103,00 €       9.900,90 €         
PATRIMONI MUNICIPAL DEL SOL -  €                   600.775,20 €     600.775,20 €     

TOTAL 1.178.406,71 €  
 
OA Ràdio Canet:  
 
No té despeses amb finançament afectat. 
 
G.- Operacions no Pressupostaries 
 
Corresponen a operacions conformades per ingressos i despeses que no són pròpies 
de l’Ajuntament sinó que aquest fa d’intermediari, retenidor a compte o dipositari de 
fiances. També s’utilitzen aquests tipus d’operacions per comptabilitzar ingressos o 
despeses que posteriorment s’aplicaran al pressupost.  
 
DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS 
 
Els detall dels deutors no pressupostaris es el següent: 
 

 Descripció 
 Ajuntament 

de Canet de Mar  OA Ràdio Canet 
DIPÒSITS CONSTITUÏTS 4.173,51 €           -  €                     
FIANÇES CONSTITUÏDES 250,00 €              -  €                     
HISENDA PUBLICA DEUTORA PER I.V.A. -  €                     1.707,07 €           
ALTRES DEUTORS  NO PRESSUPOSTARIS 110.323,52 €      145,75 €               
Total 114.747,03 €      1.852,82 €            
 
CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS 
 
Els detall dels creditors no pressupostaris es el següent: 
 

 Descripció 
 Ajuntament 

de Canet de Mar  OA Ràdio Canet 
HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER I.R.P.F. 85.073,50 €         701,08 €               
QUOTA DEL TREBALLADOR A LA SEGURETAT SOCIAL 108.633,42 €      1.569,89 €           
HICENDA PUBLICA CREDITORA PER I.V.A. 2.992,54 €           -  €                     
RETENCIONS NOMINES 4.217,51 €           -  €                     
OPERACIONS DE TRESORERIA 1.364.746,81 €   -  €                     
ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS 202.633,87 €      461,71 €               
FIANÇES 730.321,37 €      -  €                     
Total 2.498.619,02 €   2.732,68 €            
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H.- Límits legals derivats de la liquidació  
 

1. Ràtio d'estalvi net 
 

 Descripció 
 Ajuntament 

de Canet de Mar  OA Ràdio Canet 
Ingressos corrents (Capítols 1 a 5) 11.463.977,88 €  128.937,40 €        
Despesa corrent no financera (Capítols 1, 2 i 4) 11.291.465,22 €  121.050,97 €        
Estalvi brut 172.512,66 €        7.886,43 €            
Anualitat teòrica 1.813.465,09 € -  €                      
Estalvi Net 1.640.952,43 €-    7.886,43 €             

 
2. Ràtio legal d'endeutament 

 
D'acord amb l'article 53 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals la situació de 
l'Ajuntament sobre l'endeutament total és del 104%. 
 

3. Límits d'aprovació d'operacions de crèdit 
 

A curt termini:  L'Alcalde - President (delegat a Junta de Govern) esdevé 
l’òrgan d’aprovació per operacions fins a 1.719.596,68 €. 
 
A llarg termini:  L'Alcalde- president (delegat a Junta de Govern) esdevé 
l’òrgan d’aprovació per operacions fins a 1.146.397,79 €. 

 
I.- Capacitat – Necessitat de Finançament 
 
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament liquidada en l’exercici 2011 és el 
següent: 
 
Ajuntament de Canet de Mar: 
 

 Descripció  Capacitat  Necessitat 

Drets Reconeguts Ordinaris 11.463.977,88 € 
Obligacions Reconegudes Ordinaries 11.754.891,02 € 
Estalvi Corrent Pressupostari 290.913,14 €-       
No Recaptació Capítols 1, 2 i 3 6.803.380,43 €    7.257.706,88 €    
Ajust Despesa Meritada:
   - Despesa Pendent d'Aplicar 932.401,16 €       165.174,12 €       
   - Despesa Finançera 12.220,69 €         13.096,82 €         
Ajust Ingressos Meritats:
   - Excès finançament afectat Capítol 4 16.950,79 €         
Estalvi Corrent Meritat 38.062,11 €         

Drets reconeguts CE, i Capítols 6 i 7 157.809,16 €       
Obligacions reconegudes Capítols 6 i 7 536.098,73 €       
Diferència 378.289,57 €       
Ajust Ingressos Meritats:
   - Excès finançament CE, i Capítols 6 i 7 1.270.855,45 €    794.390,44 €       
Ajust Despesa Meritada:
   - Despesa Pendent d'Aplicar 56.845,80 €         -  €                     
Capacitat Finançament Inversions 155.021,24 €       

Capacitat Finançament 193.083,35 €        
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OA Ràdio Canet:  
 

 Descripció  Capacitat  Necessitat 

Drets Reconeguts Ordinaris 128.937,40 €       
Obligacions Reconegudes Ordinaries 121.366,15 €       
Estalvi Corrent Pressupostari 7.571,25 €           
No Recaptació Capítols 1, 2 i 3 -  €                     -  €                     
Ajust Despesa Meritada:
   - Despesa Pendent d'Aplicar -  €                     -  €                     
   - Despesa Finançera -  €                     -  €                     
Ajust Ingressos Meritats:
   - Excès finançament afectat Capítol 4 -  €                     
Estalvi Corrent Meritat 7.571,25 €           

Drets reconeguts CE, i Capítols 6 i 7 -  €                     
Obligacions reconegudes Capítols 6 i 7 988,40 €               
Diferència 988,40 €               
Ajust Ingressos Meritats:
   - Excès finançament CE, i Capítols 6 i 7 -  €                     -  €                     
Ajust Despesa Meritada:
   - Despesa Pendent d'Aplicar -  €                     -  €                     
Capacitat Finançament Inversions 988,40 €-               

Capacitat Finançament 6.582,85 €            
 
J.- Pla de Sanejament 2011 – 2014 i Pla d’Ajust 201 2 - 2017 
 

El quadre següent resum en milers d’euros les principals magnituds de la 
liquidació del pressupost 2011, comparada amb el Pla de Sanejament 2011 – 
2014, i el Pla d’Ajust 2012 - 2017. 

 

 Descripció 
 Liquidació

2011 
 Pla Sanejament

2011 -2014 
 Pla d'Ajust
2012 - 2017 

Ingressos Corrents 11.463,98 10.957,22 11.194,30
Despeses Corrents 11.754,90 11.735,73 11.751,11
Dèficit Corrent -290,92 -778,51 -556,81
Ingressos de Capital 2.141,34 5.809,16 2.225,58
Despeses de Capital 1.750,33 4.079,38 1.751,32
Ratió Endeutament 104% 112% 107%
Romanent de Tresoreria -2.550,32 127,44 -2.240,97
Estalvi Net -1.640,96 -3.439,48 -1.771,04  

El Pla de Sanejament en vigor corresponent al període 2011 – 2014, 
contemplava la concertació d’operacions de tresoreria per import de 4.124 
milers d’euros de les quals fins a 31 de desembre de 2011 s’havien concertat 
un total de 1.983,54 milers d’euros. L’efecte d’aquesta circumstància impactant 
en el càlcul previst tant pel Romanent de Tresoreria com per la xifra de l’Estalvi 
Net que hi figuren del Pla de Sanejament en vigor. 
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INFORMO 
 
L’Ajuntament presenta un Romanent de Tresoreria per a despeses generals negatiu 
per import de 2.550,32 milers d’euros, d’haver aconseguit la resta de les operacions de 
crèdit previstes en el Pla de Sanejament aprovat, aquest s’hagués situat en la xifra de 
(–) 409,86 milers d’euros. 
 
Posteriorment, en data 28 de març de 2012, s’ha formalitzat per import de 522 milers 
d’euros un préstec a 7 anys per al finançament dels dèficits d’inversions d’exercicis 
anteriors, prevista també en el Pla de Sanejament, i per acord del Ple de 29 de març, 
fou aprovat el Pla d’ajust 2012 – 2017, en virtut de l’establert en el RDL 4/2012, el qual 
preveu una operació directa d’endeutament per l’AJUNTAMENT de 1.830,74 milers 
d’euros. En aquest sentit, de considerar aquestes ambdues operacions el Romanent 
de Tresoreria es situaria en – 197,58 milers d’euros. 
 
En conseqüència, i en el cas d’arribar a formalitzat l’operació establerta en el RDL 
4/2012, i en virtut de l’establert en l’article 193.3 de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals (RDL 2/2004, de 5 de març, què aprova el seu text refós), l’AJUNTAMENT 
hauria d’aprovar el pressupost de l’exercici 2013 amb un superavit mínim dels 
esmementats 197,58 milers d’euros.” 
 
Vist l’informe emés per la Secretaria en data 30 de març de 2012 que es transcriu a 
continuació: 
 
“INFORME DE SECRETARIA QUE S’EMET EN RELACIÓ A L’EXP EDIENT DE 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL GENERAL DE L’EX ERCICI 2011.  
 
D'acord amb allò ordenat per l'Alcalde i en compliment de l'establert en l'article 3.a) del 
Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el Règim Jurídic dels 
Funcionaris d'Administració Local amb Habilitació de Caràcter estatal, emeto el 
següent, 

 
INFORME 

1. ANTECEDENTS  

La Intervenció de l’Ajuntament ha presentat, en data 30 de març de 2012, la liquidació 
del pressupost general de l’exercici 2011. 

Per part de l’Alcaldia s’ha sol·licitat informe a la Secretaria sobre el procediment a 
seguir per a liquidar el pressupost municipal. 

2. FONAMENTS DE DRET  

2.1. D’acord amb l’article 191 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 89.1 del 
Decret 500/1990, el pressupost de cada exercici es liquidarà, pel que fa a la recaptació 
de drets i al pagament d’obligacions, el 31 de desembre de l’any natural corresponent. 
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2.2. L’Ajuntament, segons el que disposen l’article 191.3 del RDL 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i 
l’article 89.2 del Decret 500/1990, ha de dur a terme la liquidació del seu pressupost 
abans de l’1 de març de l’exercici següent.  

2.3. D’acord amb el que disposa l’article 90.1 del Decret 500/1990, és competència de 
l’Alcalde, amb l’informe previ de la Intervenció, aprovar la liquidació del pressupost de 
l’Ajuntament i les liquidacions dels pressupostos dels organismes autònoms 
dependents.  

De la liquidació del pressupost, una vegada aprovada, se n’informarà  el Ple en la 
primera sessió que celebri. 

2.4. Abans de finalitzar el mes de març, s’ha de trametre una còpia de la liquidació, un 
cop aprovada, a la Comunitat Autònoma i a l’Administració de l’Estat. 

3. CONCLUSIÓ  

La liquidació del pressupost s’ha de tramitar d’acord amb la legislació establerta en els 
fonaments jurídics anteriors. 

La competència per a l’aprovació correspon a l’Alcalde i se’n donarà compte al Ple en 
la primera sessió que hi hagi.” 

FONAMENTS JURÍDICS 

1. La liquidació posa de manifest, respecdte al pressupost de deseses i per cada 
partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits 
definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions 
reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats. 
 

2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per cada concepte, la liquidació posa de 
manifest, les previsions inicials, les seves modificacins i les previsions 
definitives, els drets reconeguts i anul.lats així com la recaptació neta. 
 

3. S’ha complert el que estableix l’article 92 i següents del RD 500/1990, de 20 
d’abril, pel que es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1998, 
de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals. 

 
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. 
 
Per la present RESOLC: 
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PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2011 corresponent a 
l’Ajuntament de Canet de Mar i a l’OA Ràdio Canet. 
 
SEGON.- Informar al Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar en la primera sessió 
ordinària que hi hagi. 
 
TERCER.- Aplicar en el pressupost 2013 l’observació efectuada per la intervenció 
municipal.  
 
QUART.- En compliment d’alló 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 i de l’OA Ràdio Canet 
a la delegació d’Hisenda i al Departament d’Economia i Finances  de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Ho mana i signa el senyor alcalde president, a la vila de Canet de Mar, trenta de març 
de dos mil dotze. 
 
El Ple municipal es dóna per informat dels acords següents: 
 
PRIMER.- Donar-se per informat de la liquidació del pressupost de l’exercici 2011 de 
l’Ajuntament de Canet de Mar i de l’organisme autònom de Ràdio Canet, aprovat per 
Decret de l’Alcaldia número 386/2012, de 30 de març. 
 
SEGON.- 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 i de l’OA Ràdio Canet 
a la delegació d’Hisenda i al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat 
de Catalunya.  
 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim 
Intern, el qual explica que el resultat pressupostari de l’exercici 2011 es tanca amb una 
desviació positiva de 483.637 euros, bàsicament a causa de l’esforç en l’elaboració del 
pla de sanejament aprovat a l’octubre de l’any passat que va permetre la concertació 
d’operacions de crèdit de 2 milions d’euros i, d’aquesta manera, compensar l’excés de 
despeses sobre els ingressos. Pel que fa al romanent de Tresoreria, continua essent 
negatiu, però amb una reducció de 800.000 euros, ja que passa de 3,4 milions al 2010 
a 2,6 milions al 2011. En el càlcul dels saldos de dubtós cobrament s’han establert, per 
aquest exercici, criteris més rigorosos que en exercicis anteriors. La provisió estricta 
segons criteris de la Sindicatura de Comptes, seria d’un import d’un milió i mig d’euros, 
mentre que la provisió comptabilitzada en l’Àrea d’Intervenció ha estat de 2,1 milions. 
Això suposa un increment de 600.000 euros que incideix en el romanent de Tresoreria, 
és a dir, amb una provisió amb criteris d’anteriors exercicis, el romanent negatiu de 
Tresoreria s’hauria situat en 2.000.000 d’euros. Creuen, de tota manera, des de l’Àrea 
d’Hisenda i des d’Intervenció que és més adient ser prudents en la provisió i establir 
mesures de control i seguiment d’impagats, per reduir la morositat, mesures que han 
de ser de rigor amb qui vol eludir l’impagament i de suport i ajut amb qui vol complir, 
però que per la seva situació econòmica pateix dificultats. Un altre punt important 
d’aquest informe és el que fa referència a la comparació de l’execució del pressupost 
amb les magnituds previstes en el pla d’ajust i el pla de sanejament previstes a 31 de 
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desembre de 2011. És rellevant la magnitud del dèficit corrent, que és la diferència 
entre les despeses corrents i els ingressos corrents que en el pla de sanejament es 
preveia de 778.000 euros negatius i en realitat ha estat de 291.000 euros. És un reflex 
d’una gestió positiva. El romanent de Tresoreria es preveia positiu, però com que no 
s’han pogut concertar totes les operacions de crèdit que calien, ha continuat negatiu. 
Aquestes operacions de crèdit s’han pogut concertar aquest mateix mes a l’empara del 
pla d’ajust. Per tant, es pot deduir que amb una gestió curosa es podrà tancar aquest 
exercici actual amb un romanent de Tresoreria positiu. Aquest és l’objectiu del govern 
en l’àmbit econòmic. Gestió i sanejament financer. 
 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual explica que quan es parla dels manaments de cobrament no tributaris hi ha uns 
conceptes que apareixen com a deutes de Sorea i pugen a 156.000 euros. Demana, ja 
que s’estan fiscalitzant els comptes de Sorea, que s’aclareixi si aquests diners són 
realment d’impagats o s’han comptabilitzat malament, perquè és una quantitat 
important. També comenta que quan es parla del detall de l’excés de finançament 
afectat que figura en el romanent de Tresoreria liquidat per a l’exercici del 2011, 
s’especifiquen una sèrie d’obligacions reconegudes, de drets reconeguts acumulats i, 
per tant, de desviació en finançament, i concretament hi ha un concepte anomenat 
Odèon primera fase de construcció que, com a dret reconegut apareix la quantitat 
d’1.224.000 euros i com a obligacions reconegudes 712.000 euros i una desviació de 
finançament de 512.000 euros. Entenen que aquests diners eren els que hi havia per 
fer les obres que es van aturar en el moment de l’accident. Per tant, hi ha una 
desviació de 500.000 euros que en el moment en què es puguin reprendre les obres 
de construcció aniran destinats a aquestes obres. La resta, entenen que són petites 
desviacions com, per exemple, les obres de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, per a la qual 
es va demanar un préstec, però que no s’ha tirat endavant. 
 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, el qual explica que les desviacions 
de finançament negatives són ingressos d’anys anteriors la despesa dels quals s’ha 
produït en l’exercici actual. Les desviacions de finançament positives són despeses 
d’anys anteriors, els ingressos de les quals es produeixen en l’exercici actual. 
L’apreciació de la senyora Sílvia Tamayo Mata és correcta. 
 
5.- APROVACIÓ NOMENAMENT NOUS REPRESENTANTS DEL GRU P MUNICIPAL 
DEL PSC A DIFERENTS ÒRGANS COL·LEGIATS 
 
Atès que el Ple municipal, en sessió extraordinària de data 14 de juliol de 2011, va 
nomenar els representants dels grups municipals que conformen el Ple en els diferents 
òrgans col·legiats. 
 
Atès que d’aleshores ençà, en el grup municipal del PSC hi ha hagut un canvi en un 
dels seus membres, la qual cosa ha provocat que s’hagi de fer un nou nomenament en 
alguns d’aquests òrgans col·legiats. 
 
Atès que aquests canvis afecten als següents òrgans: 
 

- Suplent com a portaveu del grup municipal del PSC en el Ple 
- Titular i suplent de la Comissió Especial de Comptes 
- Titular de la Comissió Informativa Especial de la Policia Local 
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- Suplent del Consell Municipal de Medi Ambient 
- Suplent del Consell Municipal Escolar 
- Titular del Consell de Govern de l’Organisme Autònom de Ràdio Canet 

 
Vist l’escrit proporcionat pel grup municipal del PSC, en el qual informen dels nous 
representants en aquests òrgans, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, 
s’acorda per unanimitat dels disset membres presents dels disset que integren el 
nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Deixar sense efecte els nomenaments següents: 
 

- Portaveu suplent: Josep Cortés Maresma 
- Comissió Especial de Comptes: 

o Titular: Josep Cortés Maresma 
o Suplent: Sílvia Tamayo Mata 

- Comissió Informativa Especial de la Policia Local: 
o Titular: Josep Cortés Maresma 

- Consell Municipal de Medi Ambient: 
o Suplent: Sílvia Tamayo Mata 

- Consell Municipal Escolar: 
o Jordi Planet Rovira 

- Consell de Govern de l’Organisme Autònom de Ràdio Canet: 
o Titular: Rubén López 

 
SEGON.- Nomenar com a representants del grup municipal del PSC en els 
organismes esmentats a les persones següents: 
 

- Portaveu suplent: Víctor Cerveto Hernández 
 

- Comissió Especial de Comptes: 
o Titular: Sílvia Tamayo Mata 
o Suplent: Jordi Planet Rovira 

 
- Comissió Informativa Especial de la Policia Local: 

o Titular: Sílvia Tamayo Mata 
 

- Consell Municipal de Medi Ambient: 
o Suplent: Víctor Cerveto Hernández 

 
- Consell Municipal Escolar: 

o Víctor Cerveto Hernández 
 

- Consell de Govern de l’Organisme Autònom de Ràdio Canet: 
o Titular: Joan Flotats Balaguer 

 
TERCER.- Comunicar aquest acord als representants designats que no es trobin 
presents a l’hemicicle en el moment d’adoptar-se aquest acord. 
 



S/iu 

22 
 

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 

6.- EXAMEN I APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACI Ó DE CRÈDIT 
22/2012 
 
Donat que en el vigent Pressupost municipal, exercici 2012, existeixen despeses que 
no poden demorar-se a l’exercici següent i la previsió pressupostària resulta insuficient 
per a poder-les atendre adequadament. 
 
De conformitat al que disposa l’article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals s’ha d’incoar el 
corresponent expedient de modificació número 22/2012, de suplement de crèdit, 
corresponent al pressupost de l’any 2012, que es finançaran mitjançant romanents 
afectats, baixes o anul·lacions d’altres partides, i passius financers ja concertats. 
 
Vistes les Bases d’Execució del pressupost de l’any 2012 aprovat per el Ple de 
l’Ajuntament en sessió de data 23 de desembre de 2011 i tenint en compte allò que 
disposa l’article 179 I 180 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i vist l’informe de l’interventor 
municipal. 
 
Considerant l’informe emès per l’interventor municipal en data 18 de maig de 2012 que 
es transcriu a continuació: 
 

INFORME D’INTERVENCIÓ  
SOBRE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 

 
Incoat per Resolució de l’Alcaldia l’expedient de modificació de crèdit número 22/2012 , 
amb destinació a les despeses que hi consten, que es finançaran mitjançant romanents 
afectats, baixes o anul·lacions d’altres partides, i passius financers ja concertats, i 
presentada per l’alcaldia la proposta de modificació acompanyada de la memòria 
justificativa, el funcionari que subscriu, en compliment del que disposen els articles 177.2 
del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, i article 37.3 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, s’emet el 
present informe:  
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
  
Els crèdits extraordinaris son aquelles modificacions del Pressupost de despeses 
mitjançant les quals s’assigna un crèdit per la realització de una despesa específica i 
determinada que no poden retardar-se fins a l’exercici següent, i pels quals no existeix 
crèdit pressupostari.  
 
Els suplements de crèdit son aquelles modificacions del Pressupost de despeses 
mitjançant les quals s’assigna crèdit per la realització d’una despesa específica i 
determinat que no pot retardar-se fins a l’exercici posterior, essent el crèdit previst 
actualment con a insuficient i no susceptible d’ampliació.  
 
Aquesta modalitat de modificació pressupostaria es troba recollida en els articles 177 del 
RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, i articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.  
 
Un dels recursos possibles per a finançar aquesta modalitat de modificació de crèdit son 
els nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en 
qualssevol concepte del Pressupost corrent.  
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A més de l’efectivitat de la recaptació, es requereix: 
 
- Que els nous o majors ingressos no siguin finalistes, ja que en aquest supòsit, tant 

sols es podran aplicar al finançament de les ampliacions de crèdit o a la generació 
de crèdits per ingressos de naturalesa no tributaria, que son modificacions 
pressupostaries diferents de la proposada en aquest expedient.  

 
- Que la resta dels ingressos vinguin recaptant-se amb normalitat.  

 
DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PROPOSADA I DELS RECURSOS 
FINANCERS QUE HAN D’ÉSSER UTILITZATS 
 
2.1. La modificació proposada presenta el següent detall: 
 

ALTES:    
      

Partida  Descripció  Import  
31 33100 

48900 Subvencions cultura 1.100,00 
11 15100 

63200 Inversió reposició edificis i construccions 19.488.09 
31 33199 

61999 Actuacions d’emergència Casa Museu 128.272,49 

 
Total modificació per suplement de 
crèdits          148.869,49 

                       
          FINANÇAMENT: 
                       

1.- Augment de les previsions inicials d’ingressos:  
 

Partida Descripció Import 
12 

87010 Per a despeses amb finançament afectat 19.488,09 
31 

75080 Transferències de capital  69.462,49 
11 

91301 Préstec finançament parcial inversions 58.810,00 
 Total augment de previsions         147.760,58 

                                     
2.- Baixes i/o anulacions d’altres partides: 

 

Partida Descripció Import 
51 3210 
20200 Lloguer cupula comediants 1.100,00 

 
Total baixes i/o anulacions d’altres 
partides  

 
    

1.100,00 
                                     
2.2. La despesa, que segons la proposta de modificació i de la memòria justificativa que 
s’adjunta a la mateixa, no pot retardar-se fins a l’exercici següent, consistent en la 
modificació de crèdit número 22/2012 .  
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2.3. Es tracta de una despesa específica i determinada, com exigeix la legislació 
aplicable.  
 
2.4. Que no existeix en l’estat de despeses del Pressupost vigent, crèdit destinat a 
aquesta finalitat específica en el nivell establert per la vinculació jurídica.  
 
Essent insuficient el saldo del crèdit no compromès en la partida del Pressupost de 
despeses al qual cal imputar-se la despesa proposada, en el nivell de vinculació jurídica, 
i no pot ésser objecte d’ampliació.  
 
2.5. Els recursos financer que han d’ésser utilitzats per la modificació pressupostaria son, 
l’incorporació de les despeses amb finançament afectat, les transferències de capital i el 
préstec ja formalitzat de finançament d’inversions. 
 
TRAMITACIÓ I APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 
Segons disposen els articles 177.2 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 38 del Reial Decret 500/1990, 
de 20 d’abril, seran d’aplicació les normes sobre aprovació, informació, reclamacions, 
publicitat i recursos contenciós - administratius dels Pressupostos als expedients de 
concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, es dir: 
 
3.1. Proposta amb Memòria justificativa de l’Alcalde - President. 
 
3.2. Informe de la Intervenció.  
 
3.3. Aprovació provisional per part del Ple de l’Ajuntament, necessitant majoria simple, 
excepte en el cas de que el recurs financer sigui una operació de crèdit per a despeses 
d’inversió, segons autoritza l’article 36.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, i el seu 
import excedeixi del 5% dels recursos ordinaris del Pressupost de l’Ajuntament, en que 
serà necessari que l’acord del ple s’adopti per majoria absoluta. (Arts. 47.3,g, 22.2,ll, i 
33.2.k) de la LRBRL, i art. 52.1 i 53 del RDL 02/2005.TRLHL)  
 
3.4. Exposició al públic durant el termini de 15 dies hàbils, prèvia inserció en el Tauler 
d’Edictes i al Butlletí Oficial de la Província, amb la possibilitat de presentació de 
reclamacions durant l’esmentat període.  
 
3.5. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini d’exposició 
pública no es presenta cap reclamació; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini de 
un mes per a resoldre’ls, comptat a partir del dia següent a la finalització del de la 
publicació pública, i les reclamacions es considerant denegades en qualsevol cas, si no 
es resolguessin en el acord de l’aprovació definitiva.  
 
3.6. L’expedient de modificació de crèdit, definitivament aprovat, amb o sense les 
modificacions sobre l’acord de l’aprovació inicial o provisional, serà inserit en el Butlletí 
Oficial de la Província de BCN, i al tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.  
 
3.7. De la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit definitivament 
aprovada es remetrà una còpia a la Generalitat de Catalunya i a la Delegació Provincial 
del Ministeri d’Economia i d’Hisenda a BCN. La remissió es realitzarà simultàniament a la 
tramesa al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a que es refereix l’apartat 
anterior.  
 
3.8.La modificació entrarà en vigor una vegada que s’hagi produït la publicació indicada 
en l’apartat anterior, essent executiva dins del mateix exercici de la seva aprovació. 
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3.9. Contra l’aprovació definitiva dels crèdits extraordinaris i dels suplements de crèdit 
podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu en la forma i terminis 
que estableixen les normes de l’esmentada jurisdicció.  
 
CONCLUSIÓ 
 
La proposta de modificació de suplement de crèdit i crèdit extraordinari número 22/2012, 
que es finançaran mitjançant romanents afectats, baixes o anul·lacions d’altres partides, i 
passius financers ja concertats es conforme a la legislació aplicable.” 

 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Règim Intern, 
s’acorda per unanimitat dels disset membres presents dels disset que integren el 
nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.-  Aprovar l'esmentat expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari 
número 22/2012 que es finançaran mitjançant romanents afectats, baixes o 
anul·lacions d’altres partides, i passius financers ja concertats: 
 

ALTES:    
      
Partida  Descripció  Import  
31 33100 48900 Subvencions cultura 1.100,00 
11 15100 63200 Inversió reposició edificis i construccions 19.488.09 
31 33199 61999 Actuacions d’emergència Casa Museu 128.272,49 

 
Total modificació per suplement de 
crèdits          148.869,49 

 
     FINANÇAMENT: 
                       
1.- Augment de les previsions inicials d’ingressos:  
 

Partida Descripció Import 
12 87010 Per a despeses amb finançament afectat 19.488,09 
31 75080 Transferències de capital  69.462,49 
11 91301 Préstec finançament parcial inversions 58.810,00 
 Total augment de previsions          147.760,58 

                                  
 
2.- Baixes i/o anul·lacions d’altres partides: 
 

Partida Descripció Import 
51 3210 20200 Lloguer cupula comediants 1.100,00 

 
Total baixes i/o anulacions d’altres 
partides  1.100,00 

                                     
SEGON.- Que l’expedient de modificació de crèdits núm. 22/2012 que s’aprova 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 
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disposen els articles 177.2 en relació amb l’article 169.1 del RDL 02/2004, de 5 de 
març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 
l’article 38.2 en relació amb l’article 20.1 del RD 500/1990, de 20 d’abril.  
 
TERCER.- Introduir en la comptabilitat de l’Ajuntament de Canet de Mar, els 
ajustaments derivats de l’esmentat expedient, una vegada el mateix sigui ferm, sense 
perjudici de les modificacions en les codificacions de les partides a conseqüència de 
coincidències amb partides existents i variacions de la codificació orgànica. 
 
QUART.- Restant el Pressupost General vigent, any 2012, resumit per capítols com 
segueix amb les incorporacions que s’han assenyalat en el punt primer: 
 
Capítol Denominació Pressupost Modificacions Pressupost

ingressos Inicial Exercici Augment Disminució Definitiu

1 Impostos directes 5.270.700,00 € 5.270.700,00 €

2 Impostos indirectes 33.000,00 € 33.000,00 €

3 Taxes i altres ingressos 2.828.048,00 € 7.518,75 € 2.835.566,75 €

4 Transferències corrents 2.881.325,00 € 64.437,82 € 2.945.762,82 €

5 Ingressos Patrimonials 73.570,00 € 11.800,00 € 85.370,00 €

6 Alienació Inversions Reals 0,00 € 0,00 €

7 Transferència Capital 10.000,00 € 69.462,49 € 79.462,49 €

8 Actius Financer 0,00 € 558.143,42 € 19.488,09 € 577.631,51 €

9 Passius Financers 130.000,00 € 130.000,00 € 58.810,00 € 318.810,00 €

Total Ingressos 11.226.643,00 € 771.899,99 € 147.760,5 8 € 0,00 € 12.146.303,57 €

Despeses

1 Despeses de personal 4.960.500,00 € 48.354,48 € 5.008.854,48 €

2 Despeses béns corrents i serveis 4.115.739,00 € -11.969,19 € 1.100,00 € 4.102.669,81 €

3 Despeses financeres 458.721,00 € 458.721,00 €

4 Transferències corrents 351.800,00 € -2.000,00 € 1.100,00 € 350.900,00 €

6 Inversions Reals 140.000,00 € 478.187,87 € 147.760,58 € 765.948,45 €

7 Transferència Capital 0,00 € 0,00 €

8 Actius Financer 0,00 € 0,00 €

9 Passius Financers 1.199.149,00 € 1.199.149,00 €

Totals despeses 11.225.909,00 € 512.573,16 € 148.860,5 8 € 1.100,00 € 11.886.242,74 €

Diferència 734,00 € 260.060,83 €

Modificació 22/2012

 
 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim 
Intern, el qual explica que aquesta modificació de crèdit es pot resumir de la manera 
següent. En primer lloc, un canvi de subvenció de l’Àrea d’Ensenyament a l’Àrea de 
Cultura per considerar que aquesta subvenció és més cultural que no educativa. En 
segon lloc, hi ha la incorporació de crèdit d’anys anteriors a l’exercici 2012 per poder 
finançar, en primer lloc, l’obra de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i, en segon lloc, per 
poder dur a terme les obres d’emergència que s’estan executant a la Casa museu. 
 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual explica que tenien alguns dubtes sobre aquest assumpte, però amb la conversa 
que ha tingut aquest matí amb l’interventor municipal i l’explicació del tinent d’alcalde 
d’hisenda ja han quedat aclarits. 
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7.- APROVACIÓ REVISIÓ PREUS CESPA CONTRACTE DE RECO LLIDA DE 
RESIDUS SÒLIDS URBANS 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 6 de juliol 1992, va adjudicar el 
concurs convocat per a la contractació de la recollida de residus sòlids urbans i neteja 
viària a CESPA,SA, pel preu cert i global de 70.278.597 PTA anyals. 
 
Atès que en data 16 de juliol de 1992 es va procedir a la formalització de l’esmentat 
contracte mitjançant document administratiu. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 25 de juny de 1997, va acordar 
que l’empresa CESPA,SA executés les obres de construcció de la deixalleria 
municipal. El seu finançament es diversificà en vàries fórmules, entre elles, la pròrroga 
del contracte fins al 16 de juliol de l’any 2016. La formalització d’aquesta important 
modificació tingué lloc en data 3 de novembre de 1997.  
 
Atès que el 25 de gener de 2002 el Ple de l’Ajuntament acordà una nova modificació 
que, un cop incorporada al contracte base, el seu preu anyal ascendí a 130.367.888 
PTA. Aquest contracte es formalitzà en data 22 de febrer de 2002.  
 
Atès que el Ple de la corporació, en sessió de data 31 de març de 2005 va acordar 
modificar el contracte de recollida de residus sòlids urbans i de neteja de les vies 
públiques, la qual va consistir en la reducció del seu objecte a la recollida selectiva de 
residus sòlids urbans, d’una banda i, de l’altra, en l’adaptació de la prestació a la 
modalitat de recollida porta a porta adaptada a les exigències de la Llei 6/1993, de 15 
de juliol, reguladora de la gestió dels residus en el marc d’ordenació del territori, 
protecció del medi ambient i preservació de la natura, comportant un disminució tant 
en la durada del contracte (fins al 1 de maig de 2013) com en el seu preu, el qual va 
quedar fixat en 664.041,68 €/any, IVA inclòs. 
 
Atès que en data 2 de maig de 2005 es va formalitzar aquesta última modificació del 
contracte amb l’empresa Cespa Ingeniería Urbana, SA. 
 
Atès que en data 4 de maig de 2005, es va posar en coneixement d’aquesta 
corporació la fusió de Cespa, SA i Cespa Ingeniería Urbana, SA mitjançant l’absorció 
per part de Cespa “Compañía Española de Servicios Auxiliares” de tot el patrimoni 
social de l’entitat mercantil Cespa Ingeniería Urbana, SA, produint-se des d’aquell 
moment ope legis la modificació contractual, en el sentit que la relació contractual 
continua, des d’aleshores, amb la mercantil Cespa, SA. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 29.03.07, va acordar aprovar la 
revisió de preus del contracte de prestació del servei de recollida de residus sòlids 
urbans per a l’any 2007, essent el preu del contracte de 703.886,99 €. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 28.05.09, va acordar aprovar la 
revisió de preus del contracte de prestació del servei de recollida de residus sòlids 
urbans per a l’any 2008, essent el preu del contracte de 736.588,73 €. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 27.05.10, va acordar aprovar la 
revisió de preus del contracte de prestació del servei de recollida de residus sòlids 
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urbans per a l’any 2009, essent el preu del contracte de 744.181,81 € i per a l’any 
2010, essent el preu del contracte de 772.063,71 €. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 29.09.11, va acordar aprovar la 
revisió de preus del contracte de prestació del servei de recollida de residus sòlids 
urbans per a l’any 2011 amb efectes des del 1 de gener 2011, essent el preu del 
contracte 801.398,63 €, IVA inclòs. 
  
Vist l’escrit presentat per l’empresa Cespa, SA, en data 13 de març 2012, amb registre 
d’entrada núm. 1136, pel que demanen que es procedeixi a efectuar la revisió de 
preus, de conformitat amb el que es va estipular en la clàusula sisena del plec de 
clàusules administratives particulars que regeixen el contracte de recollida selectiva de 
residus sòlids urbans. 
 
Vist l’informe favorable emès en relació a la revisió de preus pel tècnic de Medi 
Ambient en data 9 de març de 2012, el contingut literal del qual és el següent: 

 
“N’Eduard Moreno Roca, tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Canet de Mar, comarca 
del Maresme, en relació a la sol·licitud de revisió de preus per l’any 2012 del contracte de 
recollida selectiva de residus sòlids urbans, emeto el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- L’empresa CESPA presenta proposta de modificació del preu del contracte 
complint els trets generals expressats a la clàusula 2a de revisió de preus tal i com 
s’estipula en el contracte.  S’adjunta proposta presentada per CESPA. 
 
Segon.- S’accepten les variacions proposades següents: 

 
- Pels carburants: un increment del 11,67% segons la gràfica de la variació del preu de 

combustible presentat per CESPA. Aquestes dades són oficials i publicades pel 
Ministeri d’Indústria. 

- Per altres l’IPC corresponent a aquest any (entre desembre de 2010 i desembre de 
2011): increment del 2,4%. 

- Per amortització no existeix cap variació. 
- Pel personal: s’accepta la proposta de CESPA que consisteix en la revisió de l’IPC que 

és del 2,4%. 
 
Tercer.- La despesa anual proposada per fer front al servei de recollida de residus contractat 
amb CESPA durant l’any 2012 és de 823.825,18 € (preu final amb l’IVA inclòs) essent la 
facturació mensual de 68.652,10 €. 
 
Quart.- La partida prevista per aquesta despesa és la 22 16200 22799. 
 
Conclusió 

 
Proposo que s’aprovi la revisió de preu del servei de recollida de residus contractat a 
l’empresa CESPA tal i com es diu al punt tercer d’aquest informe, per un total del preu final, 
amb l’IVA inclòs, per tot l’any 2012 de 823.825,18 €.” 
 

Vist l’informe emès per l’interventor municipal en data 16 de maig de 2012, el contingut 
literal del qual és el següent: 
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“Daniel Martín i Enrique, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el següent 
 
I N F O R M E 

 
ASSUMPTE 
 
Revisió de preus per a l’any 2012 del contracte de recollida selectiva de residus sòlids 
urbans amb CESPA SA. 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Primer.- El Ple de la Corporació, en sessió de data 6 de juliol 1992, va adjudicar el concurs 
convocat per a la contractació de la recollida de residus sòlids urbans i neteja viària a 
CESPA, SA, pel preu cert i global de 70.278.597 PTA anyals, formalitzant-se data 16 de 
juliol de 1992 l’esmentat contracte mitjançant document administratiu. 
 
Segon.- El Ple de la Corporació, en sessió de data 25 de juny de 1997, va acordar que 
l’empresa CESPA, SA executés les obres de construcció de la deixalleria municipal. El seu 
finançament es diversificà en vàries fórmules, entre elles, la pròrroga del contracte fins al 16 
de juliol de l’any 2016. La formalització d’aquesta important modificació tingué lloc en data 3 
de novembre de 1997.  
 
Tercer.- El 25 de gener de 2002 el Ple de l’Ajuntament acordà una nova modificació que, un 
cop incorporada al contracte base, el seu preu anyal ascendí a 130.367.888 PTA. Aquest 
contracte es formalitzà en data 22 de febrer de 2002.  
 
Quart.- El Ple de la corporació, en sessió de data 31 de març de 2005 va acordar modificar 
el contracte de recollida de residus sòlids urbans i de neteja de les vies públiques, la qual va 
consistir en la reducció del seu objecte a la recollida selectiva de residus sòlids urbans, 
d’una banda i, de l’altra, en l’adaptació de la prestació a la modalitat de recollida porta a 
porta adaptada a les exigències de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de la gestió 
dels residus en el marc d’ordenació del territori, protecció del medi ambient i preservació de 
la natura, comportant un disminució tant en la durada del contracte (fins al 1 de maig de 
2013) com en el seu preu, el qual va quedar fixat en 664.041,68 €/any, IVA inclòs, 
formalitzant-se data 2 de maig de 2005 l’esmentat contracte mitjançant document 
administratiu 
 
Cinquè.- En data 4 de maig de 2005, es va posar en coneixement d’aquesta corporació la 
fusió de Cespa, SA i Cespa Ingeniería Urbana, SA mitjançant l’absorció per part de Cespa 
“Compañía Española de Servicios Auxiliares” de tot el patrimoni social de l’entitat mercantil 
Cespa Ingeniería Urbana, SA, produint-se des d’aquell moment ope legis la modificació 
contractual, en el sentit que la relació contractual continua, des d’aleshores, amb la 
mercantil Cespa, SA. 
 
Sisè.- El Ple de la corporació, en sessió de data 29 de març de 2007, va acordar aprovar la 
revisió de preus del contracte de prestació del servei de recollida de residus sòlids urbans 
per a l’any 2007, essent el preu del contracte de 703.886,99 €, IVA inclòs. 
 
Setè.- El Ple de la corporació, en sessió de data 28 de maig de 2009, va acordar la revisió 
de preus del contracte de prestació del servei de recollida de residus sòlids urbans per a 
l’any 2008, essent el preu del contracte de 736.588,73 €, IVA inclòs. 
 
Vuitè.- El Ple de la corporació, en sessió de data 27 de maig de 2010, va acordar la revisió 
de preus del contracte de prestació del servei de recollida de residus sòlids urbans per a 
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l’any 2009 i 2010, essent el preu del contracte de 744.181,81 €, IVA inclòs, i 772.063,71 €, 
IVA inclòs, respectivament. 
 
Novè.-  El Ple de la corporació, en sessió de data 29 de setembre de 2011, va acordar la 
revisió de preus del contracte de prestació del servei de recollida de residus sòlids urbans 
per a l’any 2011, essent el preu del contracte de 801.398,63 € Iva inclòs 
 
Desè.- En data 13 de març de 2011, CESPA presentà per registre d’entrada proposta de 
modificació del preu del contracte per a l’exercici 2012. 
 
Onzè.- En data 14 de març de 2011 el tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament emet informe 
en el que proposa acceptar l’increment de preus sol·licitat per import de 823.825,18 € Iva 
inclòs, acceptant les següents variacions: 
 
• Pels carburants: Un increment del 11,67% segons la gràfica de la variació del preu de 

combustible presentat per CESPA. Dades oficials i publicades pel Ministeri d’Indústria. 
• Per altres l’IPC corresponent a la variació entre desembre 2010 i 2011, es a dir 

increment del 2,4%. 
• Per l’amortització sense cap tipus de variació. 
• Pel personal l’increment de l’IPC, es a dir el 2,4%. 

 
CONCLUSIONS  
 
A la vista dels antecedents anteriors, i a l’existència de consignació pressupostaria suficient 
per a l’exercici 2012 per a donar cobertura a la revisió de preus sol·licitada dins de la partida 
22 16200 22799, informo favorablement a la proposta presentada per part de l’empresa 
CEPSA SA respecte a l’increment l’anualitat 2012. “ 

 
Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb l’establert a l’article 
212 i concordants del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, així com 102 i 
concordants del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, de 
conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi Ambient, s’acorda per 
unanimitat dels disset membres presents dels disset que integren el nombre de dret 
del Ple municipal: 
 
PRIMER.-  Aprovar la revisió de preus del contracte de prestació del servei de recollida 
de residus sòlids urbans per a l’any 2012 amb efectes des del 1 de gener 2012, per 
donar compliment a la clàusula sisena del plec de clàusules administratives particulars 
que regeixen el contracte subscrit amb l’empresa Cespa, SA, amb les variacions 
següents: 
 

- Pels carburants: un increment del 11,67% segons la gràfica de la variació del 
preu de combustible presentat per CESPA. Aquestes dades són oficials i 
publicades pel Ministeri d’Indústria. 

- Per altres l’IPC corresponent a aquest any (entre desembre de 2010 i 
desembre de 2011): increment del 2,4%. 

- Per amortització no existeix cap variació. 
- Pel personal: s’accepta la proposta de CESPA que consisteix en la revisió de 

l’IPC que és del 2,4%. 
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Així doncs, el preu del servei anyal, que al dia de la data és de 801.398,63 €/l’any, IVA 
inclòs, serà de 823.825,18 €, IVA inclòs, des de l’1 de gener de 2012 fins al 31 de 
desembre de 2012 (68.652,10 €/mes). 
  
SEGON.- Comunicar el present acord a la contractista i a la Tresoreria municipal als 
efectes oportuns. 
 
Pren la paraula la senyora M. Assumpció Sánchez Salbanyà, tinenta d’alcalde de Medi 
Ambient, la qual explica que, com cada any, es porta a terme la revisió de preus del 
contracte amb l’empresa CESPA, d’acord amb el plec de clàusules que regeix el 
contracte. 
 
Pren la paraula el senyor Víctor Cerveto Hernández, regidor del grup municipal del 
PSC, el qual explica que vol preguntar si hi ha prevista algun tipus d’actuació per als 
contenidors de l’avinguda Maresme dins d’aquesta revisió de preus. 
 
Pren la paraula el senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, el qual 
explica que aquest any toca la revisió del contracte, que arriba a la seva fi l’1 maig del 
2013 i serà aleshores el moment de fer una revisió a fons. El seu grup entén que de la 
mateixa manera que amb d’altres empreses concessionàries s’ha fet una renegociació 
dels contractes, també es farà amb CESPA. Proposen que abans no s’acabi aquest 
contracte es reuneixin tots plegats per intentar estudiar una reducció de costos per a 
l’Ajuntament. 
 
Pren la paraula la senyora M. Assumpció Sánchez Salbanyà, la qual explica que els 
contenidors de l’avinguda Maresme no representen cap augment en el servei, ja que 
és una substitució en aquella zona de la recollida porta a porta per uns contenidors. 
Pel que fa a la intervenció del senyor Lluís Llovet Bayer, la senyora Sánchez explica 
que s’està començant a treballar en els nous plecs de clàusules per al contracte de 
l’any que ve. 
 
8.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE RECOLLIDA 
DE RESIDUS 
 
Atès que el Ple de la corporació, en sessió de data 6 de juliol 1992, va adjudicar el 
concurs convocat per a la contractació de la recollida de residus sòlids urbans i neteja 
viària a CESPA,SA, pel preu cert i global de 70.278.597 PTA anyals. 
 
Atès que en data 16 de juliol de 1992 es va procedir a la formalització de l’esmentat 
contracte mitjançant document administratiu. 
 
Atès que el Ple de la corporació, en sessió de data 25 de juny de 1997, va acordar que 
l’empresa CESPA,SA executés les obres de construcció de la deixalleria municipal. El 
seu finançament es diversificà en vàries fórmules, entre elles, la pròrroga del contracte 
fins al 16 de juliol de l’any 2016. La formalització d’aquesta important modificació 
tingué lloc en data 3 de novembre de 1997.  
 
Atès que el 25 de gener de 2002 el Ple de l’Ajuntament acordà una nova modificació 
que, un cop incorporada al contracte base, el seu preu anyal ascendí a 130.367.888 
PTA. Aquest contracte es formalitzà en data 22 de febrer de 2002.  
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Atès que el Ple de la corporació, en sessió de data 31 de març de 2005 va acordar 
modificar el contracte de recollida de residus sòlids urbans i de neteja de les vies 
públiques, la qual va consistir en la reducció del seu objecte a la recollida selectiva de 
residus sòlids urbans, d’una banda i, de l’altra, en l’adaptació de la prestació a la 
modalitat de recollida porta a porta adaptada a les exigències de la Llei 6/1993, de 15 
de juliol, reguladora de la gestió dels residus en el marc d’ordenació del territori, 
protecció del medi ambient i preservació de la natura, comportant un disminució tant 
en la durada del contracte (fins al 1 de maig de 2013) com en el seu preu, el qual va 
quedar fixat en 664.041,68 €/any, IVA inclòs. 
 
Atès que en data 2 de maig de 2005 es va formalitzar aquesta última modificació del 
contracte amb l’empresa Cespa Ingeniería Urbana, SA. 
 
Atès que en data 4 de maig de 2005, es va posar en coneixement d’aquesta 
corporació la fusió de Cespa, SA i Cespa Ingeniería Urbana, SA mitjançant l’absorció 
per part de Cespa “Compañía Española de Servicios Auxiliares” de tot el patrimoni 
social de l’entitat mercantil Cespa Ingeniería Urbana, SA, produint-se des d’aquell 
moment ope legis la modificació contractual, en el sentit que la relació contractual 
continua, des d’aleshores, amb la mercantil Cespa, SA. 
 
Atès que el Ple de la corporació, en sessió de data 29.03.07, va acordar aprovar la 
revisió de preus del contracte de prestació del servei de recollida de residus sòlids 
urbans per a l’any 2007, essent el preu del contracte de 703.886,99 €. 
 
Atès que el Ple de la corporació, en sessió de data 28.05.09, va acordar aprovar la 
revisió de preus del contracte de prestació del servei de recollida de residus sòlids 
urbans per a l’any 2008, essent el preu del contracte de 736.588,73 €. 
 
Atès que el Ple de la corporació, en sessió de data 27.05.10, va acordar aprovar la 
revisió de preus del contracte de prestació del servei de recollida de residus sòlids 
urbans per a l’any 2009, essent el preu del contracte de 744.181,81 € i per a l’any 
2010, essent el preu del contracte de 772.063,71 €. 
 
Atès que el Ple de la corporació, en sessió de data 29.09.11, va acordar aprovar la 
revisió de preus del contracte de prestació del servei de recollida de residus sòlids 
urbans per a l’any 2011 amb efectes des de  l’1 de gener 2011, essent el preu del 
contracte 801.398,63 €, IVA inclòs. 
 
Atès que el Ple de la corporació, en sessió de data 31.05.12, ha acordat aprovar la 
revisió de preus del contracte de prestació del servei de recollida de residus sòlids 
urbans per a l’any 2012 amb efectes des de l’1 de gener de 2012, essent el preu del 
contracte 823.825,18 €, IVA inclòs 
 
Atès que a Canet de Mar hi ha dues àrees d’emergència, els contenidors de les quals 
es desborden els dies de màxima afluència de persones, com els diumenges i en la 
temporada d’estiu. 
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Atès que aquests contenidors es buiden cada dia i es neteja la zona també cada dia, 
però en èpoques de màxima afluència s’ha detectat que cal un segon buidatge 
d’aquestes àrees. 
 
Vist i trobat conforme l’informe emès, en data 22 de març de 2012, pel tècnic municipal 
de Medi Ambient, Eduard Moreno Roca, el qual es transcriu a continuació: 
 

N’Eduard Moreno Roca, tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
comarca del Maresme, en relació a la contractació d’un segon buidat diari dels 
contenidors de les àrees d’emergència, emeto el següent 

INFORME 
 
Primer.-  Els contenidors de les dues àrees d’emergència (hotel Carlos i N-II) es 
desborden els dies de màxima afluència de persones, com els diumenges i en 
temporada d’estiu. Aquests contenidors es buiden cada dia i es neteja la zona cada dia. 
Tant l’any 2010 com el 2011 s’han fet segons buidats de les àrees, valorant-ne aquesta 
actuació molt satisfactòriament tant per l’empresa CESPA com per l’Ajuntament. 
 
Segon.-  Es sol·licita, un altre cop, pressupost a CESPA per fer aquest buidat. No es 
demana a més empreses ja que l’ús dels camions propis de l’empresa explotadora del 
servei de recollida de residus serà més barat que el servei efectuat per altres empreses, 
així com el fet que aquesta empresa és la que buida els mateixos contenidors pel matí i 
per tant no es vol posar una empresa diferent fent la repetició d’un mateix servei, evitant 
així problemes de compatibilitat.  
 
Tercer.-  El pressupost presentat per l’empresa CESPA és el següent: 
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Quart.-  Atès la disponibilitat pressupostària i ja que CESPA és la concessionària del 
servei de recollida de residus, proposo que es faci la modificació que escaigui per fer el 
2n buidat diari dels contenidors de les àrees d’emergència de la forma en que es 
presenta a la taula següent i segons el calendari que s’adjunta com a annex a l’informe.  
 

Dies de 
recollida Nº Hores 

treball / dia 
Total 
hores €/servei Subto

tal 8% IVA Total 

Temporada alta (setmana santa): del 6 al 9 d'abril 
Diumenges 
i festius 3 3 9 35,96 323,64 25,89 349,53 

Altres dies 1 3 3 33,06 99,18 7,93 107,11 

Temporada baixa: diumenges del 6 de maig al 24 de j uny i el 2 i el 9 de setembre 
Diumenges 
i festius 10 3 30 35,96 1.078,80 86,30 1.165,10 

Temporada alta (estiu): de l'1 de juliol al 31 d'ag ost 
Diumenges 
i festius 10 3 30 35,96 1.078,80 86,30 1.165,10 

Altres dies 52 3 156 33,06 5.157,36 412,59 5.569,95 
Altres 
dies 
10 
setembre 
(laborable) 1 3 3 33,06 99,18 7,93 107,11 
25 i 26 
desembre 
(festius) 2 3 6 35,96 215,76 17,26 233,02 

TOTAL 79   237   8.052,72 644,22 8.696,94 

Total 
diumenges 25 
Total dies 
laborables 54 

  
Cinquè.-  El funcionament d’aquest nou servei seguirà les premisses següents: 

• El buidat s’haurà de fer de forma selectiva i en cap cas es podrà barrejar el 
contingut de contenidors dels diferents residus. Les fraccions que s’hauran de buidar són 
el paper i el cartró, els envasos, la matèria orgànica i el rebuig. 

• S’haurà de buidar el paper i el cartró, els envasos i la orgànica per separat i 
s’hauran de transportar fins als contenidors respectius situats a l’espai de CESPA a la 
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Nau Municipal. El rebuig, un cop recollit pels camions, s’hauran de transportar 
directament al Consorci de Mataró. 

• Els residus que puguin haver-hi desbordats fora dels contenidors, s’hauran de 
recollir, sempre i quan sigui possible amb cadascuna de les fraccions, excepte quan 
siguin bosses amb barreja de diferents residus, les quals es podran derivar cap al rebuig. 
També s’haurà de recollir el vidre desbordat en cas que n’hi hagués. 

• Un cop fet el buidat de les 4 fraccions, l’operari haurà de fer una escombrada de 
l’espai de l’àrea d’emergència perquè no quedi brutícia, papers ni cap tipus de residu. 

• Si el contingut de la orgànica tingués un alt nivell d’impropis, aquest es podrà 
dipositar a la caixa de rebuig de CESPA situada a la Nau Municipal. En cap cas es podrà 
recollir de forma barrejada amb el rebuig a la mateixa àrea d’emergència. 

• Qualsevol incidència, com la presència d’impropis a la orgànica, o qualsevol altra 
incidència, s’haurà de comunicar a l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, la qual establirà les actuacions a realitzar en cas de noves incidències. 

• S’haurà de complir estrictament l’horari establert per l’Ajuntament. 

• L’operari-conductor de l’empresa CESPA haurà d’obrir els ordinadors embarcats al 
vehicle per tal d’identificar els transponders dels contenidors i així poder fer un control 
més exhaustiu.  
 
Sisè.-  La despesa s’haurà d’imputar totalment a la partida de “contracte de residus”, la 
22 16200 22799. 

Conclusió   

Proposo que es modifiqui el contracte amb l’empresa CESPA per fer el segon buidat dels 
contenidors de les dues àrees d’emergència de la forma en què es descriu a l’informe i 
per un import total de 8.696,95 € (IVA inclòs) per un total 25 dies festius i 54 dies 
laborables segons el calendari adjunt a l’annex. 
 
Aquest és el meu informe que dono i signo a Canet de Mar a 22 de març de 2012. 
 

Atès que la secretària de la corporació ha informat favorablement aquesta modificació. 
 
Atès que en data 23 de maig de 2012, la senyora Sònia Solé i Sabaté, en nom i 
representació de l’empresa CESPA, SA ha presentat un escrit a l’Ajuntament en el 
qual manifesta l’acceptació de la modificació proposada per part de la contractista. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb la normativa de legal 
aplicació, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels 
disset membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació del contracte de recollida de residus formalitzat en 
data 16 de juliol de 1992, amb l’empresa CESPA, en el sentit d’incloure un segon 
buidat dels contenidors de les dues àrees d’emergència de la forma en què es descriu 
a l’informe del tècnic municipal de Medi Ambient, el qual suposa un augment del preu 
del contracte de 8.052,72 euros, exclòs l’IVA. Després d’aquesta modificació, el preu 
del servei anyal serà de 832.522,13 €, IVA inclòs (69.376,84 € al mes). 
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SEGON.- Requerir l’adjudicatari perquè en el termini de quinze dies hàbils després de 
la notificació d’aquest acord acrediti que ha constituït la garantia definitiva xifrada en 
347,878 euros, equivalent al 4% de l’import de modificació del preu del contracte. 
 
TERCER.- Disposar la despesa de 832.522,13 euros amb càrrec a la partida 
pressupostària número 22 16200 22799 del vigent pressupost ordinari per a l’any 
2012. En tractar-se d’una despesa plurianual l’Ajuntament haurà de consignar en el 
pressupost de cada exercici econòmic el crèdit suficient per atendre el pagament del 
seu preu. 
 
QUART.- Citar l’adjudicatari perquè el dia i l’hora que se li indicarà concorri a 
formalitzar el contracte administratiu corresponent. 
 
CINQUÈ.- Facultar el senyor alcalde per signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectius els acords precedents. 
 
Pren la paraula la senyora M. Assumpció Sánchez Salbanyà, tinenta d’alcalde de Medi 
Ambient, la qual explica que els contenidors de les dues àrees d’emergència es 
desborden els dies de màxima afluència de persones a Canet de Mar com són els 
caps de setmana i els mesos d’estiu. Aquests contenidors es buiden i es neteja la zona 
un cop al dia i ja des de l’any 2010 es fa un segon buidatge, la qual cosa s’ha valorat 
molt satisfactòriament, tant per part de l’empresa com per part de l’Ajuntament. Es van 
demanar pressupost només a l’empresa CESPA perquè van considerar que l’ús dels 
camions per fer aquest segon buidatge són els mateixos i sortiria més car fer-ho amb 
una altra empresa; d’aquesta manera també s’eviten possibles conflictes. Aquesta 
despesa ja estava prevista al pressupost d’aquest any. Es durà a terme durant 25 
diumenges i 54 dies laborables, des de la Setmana Santa, aproximadament, fins al 
setembre i els dies 25 i 26 de desembre. La intenció del govern és incloure aquest 
servei dins el contracte, el plec de clàusules del qual estan elaborant actualment. 
 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual explica que donen suport a aquesta decisió, ja que es du a terme des de l’any 
2010, quan es va detectar aquesta necessitat. El que seria ideal és que la gent fes un 
bon ús d’aquestes àrees, però donat que això no és del tot possible, la iniciativa d’un 
segon buidatge és un bon recurs. És interessant que aquest segon buidatge consti en 
el pròxim contracte de recollida de residus. 
 
Pren la paraula el senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, el qual 
felicita a la senyora Sánchez, ja que en la recollida selectiva sempre s’havia parlat de 
punts negres en algunes zones del poble i, en concret, a les àrees d’emergència. 
Troben molt important que durant aquests dies en què hi ha molta més deixalla en 
aquestes àrees se solucioni amb una segona tanda de buidat de les zones. Suposen 
que aquesta modificació només és per un any perquè l’any que ve s’ha de renovar tot 
el contracte i creuen que és una bona inversió, ja que només representa un 1% del 
total de la inversió de la recollida selectiva. Consideren que val la pena aquesta 
inversió pel resultat que aporta a la població. 
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9.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ TARIFES ESCOLA BRESSOL CU RS 2012-2013 
 
Atès que el Ple municipal, en sessió ordinària de data 29 de març de 2012, va aprovar 
el següent: 
 

ÚNIC.- Aprovar les noves tarifes referides a la totalitat dels serveis de l’escola bressol 
municipal, a aplicar durant el curs 2012-2013, en els termes següents: 
 

 
Quota escolaritat Curs 12-13 

Mensualitat 155,83€ 
Matrícula infants nous 155,83€ 
Mensualitat 2 germans al centre 233,75€ 
Mensualitat 3 germans al centre 313,22€ 
Mensualitat família nombrosa o monoparental 140,25€ 
Quota material trimestral (octubre, febrer i maig) 20,00€ 
 
Quota serveis complementaris  

Curs 12-13 

½ hora extra diària. Quota mensual. Usuari fix 13,62€ 
1 hora extra diària. Quota mensual. Usuari fix 27,25€ 
½ hora extra diària. Usuari esporàdic    3,73€ 
1 hora extra diària. Usuari esporàdic    1,86€ 
 
Quota servei  menjador 

Curs 12-13 

Menú diari i monitoratge. Usuari fix  6,48€ 
Menú diari i monitoratge. Usuari esporàdic  7,05€ 
Berenar fix 0,57€ 
Berenar esporàdic 0,71€ 

 
Vist i trobat conforme l’informe, emès en data 18 de maig d’enguany, de la tècnica 
municipal d’ensenyament, maria Artigas Gurri, el qual es transcriu a continuació: 
 

Maria Artigas Gurri, tècnica d’Educació de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació a la 
modificació de tarifes dels preus públics per al curs 2012-2013 del contracte de gestió del 
servei d’escola bressol “El Palauet”, emeto el següent 
 
INFORME 
 
Assumpte.   
Modificació de les tarifes del preus públics per al curs 2012-2013 aprovats al Ple 
municipal de 29 de març de 2012. 
 
Fets: 
En data 29 de març de 2012 el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar va aprovar la tarifes 
pel Servei d’Escola Bressol durant el curs 2012-2013 següents: 
 

 
Quota escolaritat 

 
Curs 12-13 

Mensualitat 155,83€ 
Matrícula infants nous 155,83€ 
Mensualitat 2 germans al centre 233,75€ 
Mensualitat 3 germans al centre 313,22€ 
Mensualitat família nombrosa o monoparental 140,25€ 
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Quota material trimestral (octubre, febrer i maig)  20,00€ 
 
Quota serveis complementaris  

 
Curs 12-13 

½ hora extra diària. Quota mensual. Usuari fix 13,62€ 
1 hora extra diària. Quota mensual. Usuari fix 27,25€ 
½ hora extra diària. Usuari esporàdic   3,73€ 
1 hora extra diària. Usuari esporàdic   1,86€ 
 
Quota servei  menjador 

 
Curs 12-13 

Menú diari i monitoratge. Usuari fix  6,48€ 
Menú diari i monitoratge. Usuari esporàdic  7,05€ 
Berenar fix 0,57€ 
Berenar esporàdic 0,71€ 

 
Convé tenir en compte que l’aprovació de les tarifes es duu a terme en un escenari 
d’incertesa  causat per la situació econòmica actual. D’una banda, no es pot concretar 
l’aportació de la Generalitat de Catalunya per al sosteniment de les places de llars 
d’infants municipals, tal i com es fa constar a l’informe emès per la tècnica d’educació en 
relació a l’aprovació de les tarifes. D’altra banda, la situació de les finances municipals, 
sotmeses a un pla de sanejament i amb una reculada important de les previsions 
d’ingressos no permet una major aportació econòmica per part de l’ajuntament en el 
servei de llar d’infants municipal. En aquest sentit, i segons consta a l’informe de la 
Intervenció de data 19 de març, els percentatges de les aportacions previstes per part 
dels diferents agents que intervenen en el sosteniment de les places d’escola bressol 
públiques per al curs 2012-2013 és el següent: 
  

Descripció  Import Percentatge 
Aportació administracions 255.507,61€ 45,97% 
Aportació famílies 300.297,80€ 54,03% 
Total Servei Escola Bressol 555.805,41 100,00% 

 
Tal i com es mostra al quadre anterior la major part del cost de la plaça de llar d’infants 
passa a ser assumida per les famílies per la reducció de l’aportació pública.  
 
Les tarifes aprovades representen un increment de la quota d’escolaritat que abonen les 
famílies en relació a l’exercici anterior del 15% i l’establiment de dues noves tarifes 
també relacionades amb l’escolaritat: la quota de material i la matrícula.  
 
La quota de material s’aplica trimestralment a tots els usuaris de la llar en concepte de 
material didàctic i fungible. La quota de matrícula es fa efectiva una única vegada en el 
moment de la inscripció de l’infant al servei i no cal abonar-la durant els cursos en què 
l’infant romangui escolaritzat al centre. De l’aplicació de les dues noves quotes 
establertes es preveu obtenir els ingressos següents durant el curs 2012-2013: 
 

Descripció  Import 
Matrícula (infants nous) 9.349,50€ 
Quota material trimestral 9.840,00€ 
Total  19.189,50€ 

 
L’Ajuntament de Canet de Mar, conscient del canvi important que s’està produint en el 
model de finançament de les places d’escola bressol públiques,  s’ha reunit amb les 
famílies usuàries del Servei d’Escola Bressol Municipal, les quals manifesten el seu 
malestar per la situació i demanen que es revisi l’important increment de l’aportació de 
les famílies.  
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D’altra banda, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha concretat l’ingrés de 
348.424€ corresponents a la liquidació definitiva de tributs de l’any 2010, fet que ha 
contribuït a alleujar la situació financera municipal i ha permès que l’Ajuntament pugui 
plantejar-se d’assumir per al curs 12-13 els ingressos previstos a través de les dues 
quotes de nou establiment. Concretament l’aportació municipal cobrirà uns ingressos 
teòrics de 19.189,50€. 
 
El quadre d’aportacions per al sosteniment de les places d’escoles bressol, tenint en 
compte que continua la incertesa pel que fa a l’aportació del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, quedarà de la manera següent:  
 

Descripció  Import Percentatge 
Aportació administracions 274.697,11€ 49,42% 
Aportació famílies 281.108,30€ 50,58% 
Total Servei Escola Bressol 555.805,41€ 100,00% 

 
Conclusió 
 
La modificació de les tarifes  aprovades al Ple de 29 de març de 2012 per al Servei 
d’Escola Bressol Municipal durant el curs 2012-2013, amb la supressió de les tarifes de 
nova creació,  es justifica  per la voluntat de l’administració municipal de facilitar l’accés 
de la ciutadania als serveis educatius del primer cicle d’educació infantil, per la 
importància d’aquesta etapa educativa en el desenvolupament de l’infant, així com pel 
convenciment de la necessitat de  col·laborar en la implementació de mesures de 
conciliació de la vida laboral i la familiar, en les quals les llars d’infants tenen un paper 
important. 
 
En conseqüència s’informa favorablement la supressió de les dues tarifes noves, a 
l’espera de l’informe d’intervenció, i amb la salvetat que de cara a pròxims cursos caldrà 
veure com es concreta el nou model de finançament de les escoles bressol municipals. 
Així, doncs, les tarifes corresponents a la quota d’escolaritat quedaran com es mostra al 
quadre següent: 
 

 
Quota escolaritat 

 
Curs 12-13 

Mensualitat 155,83€ 
Mensualitat 2 germans al centre 233,75€ 
Mensualitat 3 germans al centre 313,22€ 
Mensualitat família nombrosa o monoparental 140,25€ 

 
Aquest és el meu informe que dono i signo a Canet de Mar, a 18 de maig de 2012. 

 
Vist i trobat conforme l’informe, emès en data 18 de maig de 2012, de l’interventor 
municipal, Daniel Martín Enrique, el qual es transcriu a continuació: 
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INFORME D’INTERVENCIÓ 
 
Daniel Martín i Enrique, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el següent 
 

I N F O R M E 
 
ASSUMPTE 
 
L’objecte d’aquest informe el constitueix la proposta de modificació de les tarifes 
acordades pel Ple en data 29 de març de 2012. 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
En data 29 de març de 2012, per acord plenari foren aprovades les següents tarifes per 
al curs 2011-2012:  
 

Quota escolaritat Curs 11-12 Curs 12-13 %

Mensualitat 135,50 € 155,83 € 15,00%

Matrícula (infants nous) - 155,83 € -

Quota material trimestral (Octubre, Febrer i Maig) - 20,00 € -

Quota serveis complementaris Curs 11-12 Curs 12-13 %

1/2 hora extra diària. Quota mensual. Usuari fix. 13,29 € 13,62 € 2,48%

1 hora extra diària. Quota mensual. Usuari fix. 26,58 € 27,25 € 2,52%

1 hora extra.  Usuari esporàdic. 3,64 € 3,73 € 2,47%

1/2 hora extra.  Usuari esporàdic. 1,81 € 1,86 € 2,76%

Quota serveis de menjador Curs 11-12 Curs 12-13 %

Menú diari menjador i monitoratge. Usuari fix. 6,32 € 6,48 € 2,53%

Menú diari menjador i monitoratge. Usuari esporàdic. 6,88 € 7,05 € 2,47%

Berenar fix. 0,56 € 0,57 € 1,79%

Berenar esporàdic. 0,69 € 0,71 € 2,90%

COMPARATIU TARIFES - EBM EL PALAUET

 
 
Així mateix, es voluntat de l’Ajuntament, la no aplicació de les dues tarifes de nova 
aplicació, es a dir: 
 
• Matrícula (infants nous) – 155,83 €. 
• Quota material trimestral – 20,00 €. 
 
L’efecte estimat sobre el compte de resultats de la no aplicació de les esmentades 
quotes es de 19.189,50 milers d’euros, d’acord amb el següent detall: 
 

Descripció 
Previsió 
Curs 12-13 

Quota material trimestral 9.840,00 € 

Matrícula nous infants 9.349,50 € 

Total 19.189,50 € 
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En conseqüència, el pressupost per al curs 2012 – 2013 de no aplicar les esmentades 
quotes és el següent: 
 

Ingressos

Liquidació

Curs 10-11

Pressupost

Curs 11-12

Previsió

Curs 12-13

%

10-11

%

11-12

Aportació Generalitat 262.400,00 € 295.200,00 € 213.200,00 € -18,75% -27,78%

Aportació Ajuntament 259.034,14 € 206.764,52 € 61.497,11 € -76,26% -70,26%

Quotes families escolaritat 204.146,44 € 244.442,00 € 281.108,30 € 37,70% 15,00%

Ingressos serveis complementaris 106.405,32 € 100.074,46 € 114.836,12 € 7,92% 14,75%

Total Ingressos 831.985,90 € 846.480,98 € 670.641,53 € -19,39% -20,77%

Despeses

Liquidació

Curs 10-11

Pressupost

Curs 11-12

Previsió

Curs 12-13 % %

Personal 519.899,71 € 629.976,21 € 491.271,14 € -5,51% -22,02%

Vestuari 2.398,94 € 2.705,55 € 1.422,73 € -40,69% -47,41%

Formació 2.753,73 € 5.502,34 € 2.932,89 € 6,51% -46,70%

Reparacions i conservació 10.841,27 € 20.749,81 € 14.024,87 € 29,37% -32,41%

Primes assegurançes 2.984,27 € 3.101,66 € 3.011,32 € 0,91% -2,91%

Subministraments 39.563,36 € 29.944,52 € 26.086,58 € -34,06% -12,88%

Neteja 39.153,14 € 42.027,86 € 22.325,00 € -42,98% -46,88%

Comunicacions 2.581,98 € 3.750,12 € 2.640,90 € 2,28% -29,58%

Prevenció riscos laborals 2.936,53 € 3.314,66 € 1.776,06 € -39,52% -46,42%

Auditoria 3.481,00 € 2.626,75 € 3.481,00 € 0,00% 32,52%

Catering 75.696,60 € 72.631,60 € 75.696,60 € 0,00% 4,22%

Utillatge 59,00 € 4.336,30 € 59,00 € 0,00% -98,64%

Total Despeses 702.349,53 € 820.667,38 € 644.728,09 € -8,20% -21,44%

Marge Concessionària

Liquidació

Curs 10-11

Pressupost

Curs 11-12

Previsió

Curs 12-13 % %

Benefici Industrial - Escola Bressol 26.240,00 € 29.520,00 € 21.320,00 € -18,75% -27,78%

Benefici Industrial - Serveis Complementaris 4.481,41 € 4.002,98 € 4.593,44 € 2,50% 14,75%

Total Marge Concessionària 30.721,41 € 33.522,98 € 25.913,44 € -15,65% -22,70%

RESULTAT 98.914,96 € -7.709,38 € 0,00 € -100,00% -100,00%

COMPARATIU LIQUIDACIÓ 2010 - 2011 - PRESSUPOST 2012 - 2012 - EBM EL PALAUET

 
 
En relació als percentatges previstos a assumir per les administracions, el següent 
quadre il·lustre els mateixos: 
 

Descripció Import %

Aportació Administracions 274.697,11 € 49,42%

Aportació Families 281.108,30 € 50,58%

Total Escola Bressol 555.805,41 € 100,00%  
 
INFORMO 
 
D’acord amb la informació subministrada pel concessionari les dades econòmiques del 
curs 2012 - 2013 en què se suporta l’augment de les tarifes són dades provisionals.  
 



S/iu 

42 
 

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 

Caldrà efectuar una nova comprovació una vegada hagi finalitzat el curs 2012 - 2013 i 
hagin presentat els comptes degudament revisats, tant pel que fa als serveis generals 
com a les activitats complementàries. 
 
Així mateix, cal tenir en compte que l’aprovació de les tarifes preveu un ingrés 
corresponent a l’aportació de la Generalitat de Catalunya per al sosteniment de l’escola 
de 1.300 € per alumne, que a data de signatura del present informe, esdevé una dada de 
una certa incertesa. 
 
Canet de Mar, 18 de maig de 2012 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per deu vots a favor 
dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Cati Forcano Isern, Toni Romero Carbonell, 
Laureà Gregori Fraxedas, Albert Lamana Grau, Manel Almellones Conesa, M. 
Assumpció Sánchez Salbanyà, Josep M. Masvidal Serra, Àngel López Solà i Pere 
Xirau Espàrrech, quatre abstencions dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Ivan 
Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer i Coia Tenas Martínez, i tres vots en contra dels 
regidors Sílvia Tamayo Mata, Jordi Planet Rovira i Víctor Cerveto Hernández: 
 
ÚNIC.- Aprovar la modificació de les tarifes referides a la totalitat dels serveis de 
l’escola bressol municipal, a aplicar durant el curs 2012-2013, en els termes següents: 
 

- Supressió de les quotes de matrícula i de material escolar 
- Modificació de les quotes d’escolaritat com es reflecteix en el quadre 

següent: 
 

 
Quota escolaritat 

 
Curs 12-13 

Mensualitat 155,83€ 
Mensualitat 2 germans al centre 233,75€ 
Mensualitat 3 germans al centre 313,22€ 
Mensualitat família nombrosa o monoparental 140,25€ 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que en el Ple ordinari de 29 de març 
de 2012, es va aprovar un augment en les tarifes de matriculació, de la quota de 
material i de la quota mensual per alumne. Aquesta decisió va ser molt complicada, 
atesa la situació que molts ciutadans estan patint i continuaran patint encara durant un 
temps. Aquesta mesura era però, necessària, tenint en compte que la situació 
econòmica de la corporació no permetia assumir el cost que suposa l’escola bressol i 
que en els propers anys obligarà a reconsiderar el paper de les administracions, 
especialment la local, en aquests serveis. Aquest assumpte es va dur a terme en un 
context clar d’incertesa econòmica, causada per les dificultats de tresoreria de la 
Generalitat i del govern de l’Estat. A causa d’aquesta situació de les administracions 
supramunicipals i en aquest context, el Ministeri d’Hisenda i d’Administracions 
Públiques, a principis del mes d’abril va manifestar a la corporació l’abonament de 
341.000 euros, corresponents a la liquidació definitiva dels tributs de l’any 2010. 
Aquest govern, sent especialment sensible amb les famílies de l’escola bressol 
municipal ha decidit que part d’aquests diners es destinin a assumir íntegrament la 
matrícula i la quota de material que requeien a les famílies. Aquesta no és una manera 
de fer estructural, pot semblar una mesura improvisada, però no ho és. S’està vivint 
una situació complicada que obliga a prendre decisions canviants en matèria 
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econòmica. Aquesta decisió, i així ho han manifestat als pares usuaris d’aquest servei, 
només és vàlida per al curs 2012-2013. Serà en els cursos vinents quan s’aclareix quin 
model es tindrà d’escola bressol i serà aleshores que es marcaran mesures més a 
llarg termini i estables. Des del Departament d’Ensenyament ja s’està discutint el 
model d’escola bressol del futur. És possible que els grups municipals de l’oposició 
diguin que l’aportació de l’Ajuntament ha baixat molt, i és cert, però els números no 
poden ser uns altres. En aquest moment, l’aportació de les famílies és del 50,58% i la 
de les administracions és del 49,42%, aportació lògica si es té en compte que aquest 
és un servei no obligatori. S’ha de tenir en compte també que si la Generalitat no 
assumeix el seu tant per cent, aquesta despesa recau sobre l’Ajuntament. 
 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual explica que per ser coherents amb l’aprovació d’aquest assumpte en el Ple del 
29 de març, el vot del seu grup municipal serà en contra. Celebren que hagin retirat 
aquestes quotes de les famílies i que l’Ajuntament hagi ampliat una mica la seva 
aportació. Amb els números actuals, les famílies assumeixen 51% del cost de la plaça, 
la Generalitat n’assumeix un 38% i l’Ajuntament un 11%. Consideren que l’esforç de 
l’Ajuntament havia de ser més gran. Aquest és el motiu pel qual hi votaran en contra. 
 
Pren la paraula el senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, el qual 
explica que tothom sap la posició del seu grup municipal en el Ple de març, que va ser 
contrària a l’aprovació de les tarifes de l’escola bressol. En aquell moment, ja van 
defensar que no es podia fer una càrrega tan forta sobre les famílies. En aquell 
moment, des del govern se’ls va criticar que no sabien fer-se càrrec de la situació, que 
feien demagògia, però li sembla que amb el canvi que s’ha produït s’ha demostrat que 
hi ha altres possibilitats i que hi ha marge suficient per no carregar sobre les famílies el 
cost de l’escola. Agraeixen que l’Ajuntament hagi tingut en consideració aquest punt i 
que es faci càrrec de les matrícules i les quotes de material. Malgrat tot, els agradaria 
aclarir els números. L’Ajuntament, l’any 2011 va invertir en el servei 206.000 euros i 
aquest any n’invertirà 61.000. Rebaixa el 70% la seva aportació. La quota mensual 
continua pujant un 15%, la qual cosa els sembla excessiu i desmesurat i, si bé 
l’Ajuntament sempre explica que la Generalitat ha abaixat la seva aportació i per això 
les famílies han d’assumir tant cost, recorda que la Generalitat assumeix el 77% de les 
aportacions públiques i l’Ajuntament es queda al voltant d’un 23%. No és un problema 
que la Generalitat hagi rebaixat la seva aportació, perquè això es compensa amb la 
rebaixa en el contracte de concessió amb l’empresa, sinó que el problema és que ha 
estat l’Ajuntament qui ha deixat d’aportar diners i per això les quotes són les que són. 
També agraeixen l’explicació del senyor alcalde quan ha dit que si la Generalitat no 
assumeix el seu tant per cent de cost del servei, l’Ajuntament se’n faria responsable. 
Com que han vist dos canvis d’actitud importants, el seu grup municipal s’absté en 
aquest assumpte. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que ara fa un any que aquest govern 
ha pres les regnes de l’Ajuntament i sempre s’ha dit des d’aquest govern que el 
consistori ha d’assumir allò que pot assumir i s’ha estat treballant en aquesta línia. 
Aquesta mesura no és un rectificació, ja que si no s’haguessin rebut aquests diners 
que l’Estat devia a l’Ajuntament no s’hauria pogut fer aquesta modificació. Reitera que 
cal fer sostenible un servei que fins ara no ho era, per no haver d’arribar a casos tan 
dramàtics com el de Vilassar de Dalt, amb un govern d’esquerres, que tancarà una de 
les seves llars d’infants. 
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10.- RESOLUCIÓ RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER SUARA SERVEIS, 
SCCL DAVANT L’ACORD DEL PLE D’APROVACIÓ DEL COMPTE D’EXPLOTACIÓ 
DEL SERVEI 2010-2011 
 
Atès que aquest Ajuntament va encarregar, per compte del concessionari, un informe 
extern de revisió del compte d’explotació del curs 2010-2011 de l’escola bressol El 
Palauet, per a la fiscalització dels comptes segon allò que disposa la clàusula 7.2 del 
plec, mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 1029/2011, de 16 de novembre, a l’empresa 
Efial Consultores. 
 
Atès que el Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 29 de març de 2012, 
adoptà els següents acords: 
 

“PRIMER.- Aprovar els comptes d’explotació del servei públic d’Escola Bressol Municipal 
El Palauet, corresponent al curs escolar 2010-2011, presentat per l’empresa 
concessionària Suara Serveis SCCL, introduint les rectificacions resultants de la revisió 
efectuada per EFIAL CONSULTORIA, SL, en data 7 de febrer de 2012, amb un benefici 
després d’ajustaments de 98.914,96 euros. 
 
SEGON.- Reinvertir en el servei l’import total acumulat de la provisió constituïda per la 
concessionària del servei en concepte d’indemnització del personal de 71.776,81 € en 
virtut d’allò establert a l’art. 44 de l’ET. 
 
TERCER.- Aprovar la factura per import de 165.174,12 euros, corresponent a la 
liquidació final pendent de liquidar per part de l’Ajuntament de Canet de Mar 
corresponent al curs escolar 2010-2011. 
 
QUART.- Requerir a la concessionària del servei (Suara Serveis SCCL) l’ingrés a 
l’Ajuntament de la totalitat dels excedents acumulats corresponents als cursos escolars 
2008-2009, 2009-2010 i 2010-2011, això és 230.022,33 euros. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a la concessionària del servei i a la Tresoreria municipal 
per tal que en prenguin coneixement.” 

 
Atès que els anteriors acords van ser comunicats a l’empresa concessionària del 
servei en data 12 d’abril de 2012, tal i com consta a l’expedient. 
 
Atès que l’empresa esmentada ha interposat, dins el termini legalment establert, recurs 
de reposició per considerar que no s’ajusten a dret i que els mateixos els generen 
perjudicis perquè “... s’introdueixen rectificacions, establint uns ajustos, respecte 
exercicis anteriors, així com manifestacions que posen en dubte algunes de les 
partides...” 
 
Vist i trobat conforme l’informe, emès en data 23 de maig d’enguany, de Secretaria i 
Intervenció, el qual es transcriu a continuació: 
 

Informe núm. 4 de Secretaria i Intervenció, sobre e l recurs de reposició interposat 
per l’empresa “Suara Serveis, SCCL”, contra l’acord  del Ple de l’Ajuntament, 
adoptat en sessió del dia 29 de març de 2012. 
 
Núria Mompel i Tusell, Secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar, i Daniel Martín 
Enrique, interventor municipal emeten el següent: 
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INFORME 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
I.- El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 29 de març de 2012, adoptà 
els següents acords: 
 
“PRIMER.- Aprovar els comptes d’explotació del servei públic d’Escola Bressol Municipal 
El Palauet, corresponent al curs escolar 2010-2011, presentat per l’empresa 
concessionària Suara Serveis SCCL, introduint les rectificacions resultants de la revisió 
efectuada per EFIAL CONSULTORIA, SL, en data 7 de febrer de 2012, amb un benefici 
després d’ajustaments de 98.914,96 euros. 
 
SEGON.- Reinvertir en el servei l’import total acumulat de la provisió constituïda per la 
concessionària del servei en concepte d’indemnització del personal de 71.776,81 € en 
virtut d’allò establert a l’art. 44 de l’ET. 
 
TERCER.- Aprovar la factura per import de 165.174,12 euros, corresponent a la 
liquidació final pendent de liquidar per part de l’Ajuntament de Canet de Mar 
corresponent al curs escolar 2010-2011. 
 
QUART.- Requerir a la concessionària del servei (Suara Serveis SCCL) l’ingrés a 
l’Ajuntament de la totalitat dels excedents acumulats corresponents als cursos escolars 
2008-2009, 2009-2010 i 2010-2011, això és 230.022,33 euros. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a la concessionària del servei i a la Tresoreria municipal 
per tal que en prenguin coneixement.” 
 
II.- Els anteriors acords van ser comunicats a l’empresa concessionària del servei en 
data 12 d’abril de 2012, tal i com consta a l’expedient. 
 
Davant d’aquests acords, l’empresa esmentada ha interposat, dins el termini legalment 
establert, recurs de reposició per considerar que no s’ajusten a dret i que els mateixos 
els generen perjudicis perquè “... s’introdueixen rectificacions, establint uns ajustos, 
respecte exercicis anteriors, així com manifestacions que posen en dubte algunes de les 
partides...” 
 
OBJECTE D’AQUEST INFORME 
 
La finalitat d’aquest informe és fer un anàlisi de les diferents al·legacions exposades com 
a fonaments de dret de l’esmentat recurs de reposició i proposar-ne la seva estimació o 
desestimació per tal que, l’òrgan competent, en aquest cas el plenari, resolgui el que 
estimi convenient. 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
La legislació aplicable ve determinada per la següent: 
 
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC). 
 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL). 
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- Llei 30/1992, de 26 de novembre, Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú 
(LRJ-PAC). 
 
- Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes de les Administracions Públiques (TRLCAP). 
 
- Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte d’explotació 
per la concessió del servei públic municipal d’Escola Bressol, “El Palauet” (PCAP). 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
Primer.- Al·legació primera: Sobre la contractació de l’auditoria anual dels comptes 
de l’empresa. 
 
L’empresa Suara Serveis, SCCL al·lega, en primer lloc, que l’Ajuntament no els ha 
concedit un tràmit previ d’audiència ni per la contractació de l’empresa que havia 
d’elaborar l’auditoria dels seus comptes, ni audiència sobre les conclusions de l’informe 
que ha resultat de dita auditoria. 
 
A) Respecte del tràmit d’audiència per a la contractació anual de l’auditoria dels 
comptes. 
 
De conformitat a la clàusula 7.2 i 14.c) del Plec de clàusules administratives particulars 
que regeixen el contracte d’explotació per la concessió del servei públic municipal 
d’Escola Bressol, “El Palauet” es configura com una potestat de l’Ajuntament contractar, 
a càrrec del concessionari, un informe anual d’auditoria per a poder fiscalitzar els 
comptes d’explotació de l’empresa. Així, la clàusula 7.2 disposa que: 
 
“2. L’Ajuntament de Canet de Mar encarregarà, a compte del concessionari, una 
auditoria anyal del compte d’explotació presentat per a la seva aprovació.” 
 
I, segons l’apartat c) de la clàusula 14 de l’anterior Plec, es preveu que: 
 
“c) ... L’Ajuntament podrà, en exercici d’aquesta facultat, exigir al concessionari la 
realització i assumpció del cost de les auditories (financeres, de compliment i d’eficàcia), 
amb el límit d’una per exercici econòmic.” 
 
Per tant, va ser en ús d’aquesta facultat que, en data 16 de novembre de 2011 
l’Ajuntament va contractar a l’empresa Efial Consultoria, SL a través del decret d’alcaldia 
núm. 1029/2011, per tal que elaboressin un informe d’auditoria del compte d’explotació 
del curs 2010-2011, presentat per l’empresa Suara Serveis, SCCL per un import total de 
3.481,00 € (IVA inclòs), per ser aquesta, la consultoria que va presentar l’oferta 
econòmicament més avantatjosa de les quatre que es van sol·licitar. 
 
La contractació d’aquests treballs cal entendre-la com un exercici de la potestat de 
fiscalització de la concessió que ostenta l’Ajuntament en tant que titular del servei. 
Aquesta potestat, pel que fa a la fiscalització dels comptes d’explotació anuals, els PCAP 
van preveure que s’exercís externament, i que el cost que generessin aquests treballs, 
haurien de córrer a càrrec del concessionari. Es configura per tant aquesta, com una 
obligació de l’empresa que es limita a assumir el cost d’aquests treballs, doncs no tindria 
cap sentit que el concessionari pogués participar de l’elecció de l’empresa que ha 
d’auditar els seus comptes. 
 
Vist que el PCAP, que és la llei del contracte, no regula cap procés concret per a 
contractar l’empresa auditora és pel que no es pot admetre que s’hagi omès cap tràmit 
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essencial (l’audiència prèvia) i que això sigui causa de nul·litat de ple dret, ni tan sols 
d’anul·labilitat de l’acord adoptat. Això és així perquè, aquest fet no representa cap 
infracció de l’art. 62 LRJ-PAC ni de l’art. 63 LRJ-PAC. 
 
Tenint en compte l’anterior, i atès que el PCAP configura com una obligació del 
concessionari assumir directament les despeses que generi la contractació d’un auditor 
extern és pel que l’Ajuntament no va realitzar cap tràmit d’audiència prèvia a la 
contractació. I és que, segons disposa l’article 79.1 del Decret legislatiu 2/2000, de 16 de 
juny, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les Administracions 
Públiques (en endavant TRLCAP), aplicable al present cas per raons temporals, la  
presentació de la proposició pressuposa l’acceptació incondicionada per l’empresari del 
contingut de la totalitat de les clàusules del PCAP, sense cap excepció. Per tant, tenint 
en compte l’anterior i el fet que l’empresa Suara no presentés cap al•legació al PCAP 
aprovat, evidencia que va acceptar aquesta obligació contractual consistent en fer-se 
càrrec del cost de contractació de l’auditoria anual, amb la qual cosa, no es pot 
considerar el fet que l’Ajuntament no li donés audiència en la contractació dels auditors 
com una causa de nul·litat de ple dret, ni tan sols, d’anul·labilitat. 
 
Per tot això, es proposa desestimar l’anterior al·legació. 
 
B) Respecte del tràmit d’audiència de l’informe d’auditoria dels comptes. 
 
Dit informe d’auditoria, contractat per l’Ajuntament en data 16 de novembre de 2011 
finalment va ser redactat pel Sr. Xavier Termens Girona, de l’empresa Efial Consultoria, 
SL en data 7 de febrer de 2012, i el mateix consta incorporat a l’expedient. 
 
Abans però de tenir la versió definitiva del mateix, i per tal de tractar les conclusions 
provisionals del mateix, l’Ajuntament va mantenir diverses reunions amb l’empresa Suara 
Serveis, SCCL, a les dependències de l’Ajuntament. Concretament aquestes reunions 
van tenir lloc els dies:  
 
- 20 de desembre de 2011 
- 17 de gener de 2012 
- 15 de febrer de 2012 
 
Així mateix, tal i com consta en el document aportat per l’empresa Efial Consultoria, SL, 
de data 23 de maig de 2012, l’auditor i representants de la concessionària van mantenir 
una reunió a les oficines de l’empresa consultora durant la qual, es cita textualment “... 
hem discutit i aclarit diversos aspectes de l’informe i arran de la qual n’hem modificat 
alguns apartats, atenent a la seves justificacions”. 
 
Durant totes aquestes reunions l’empresa concessionària va poder conèixer quin era el 
contingut de l’estudi alhora que van intercanviar un seguit d’informacions i documents 
que posteriorment van servir per completar les conclusions de l’informe d’autoria.  
 
A més, consten en l’expedient un seguit de correus electrònics que demostren que la 
concessionària va participar en l’elaboració del treball d’auditoria. A tall d’exemple es 
poden citar els següents: 
 
- de data 16 de desembre de 2011, on per part de l’ajuntament es donava trasllat a la 
concessionària de l’informe d’auditoria provisional a fi i efecte que poguessin aportar els 
comentaris que consideressin adients. 
- de data 31 de gener de 2012; on la concessionària fa uns comentaris en relació a un 
aspecte que també s’al·lega en el present recurs, relacionat amb les despeses de 
menjador. 
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- de data 22 de març de 2012; donant trasllat de la versió definitiva de l’informe 
d’auditoria i de la proposta d’acord que s’aprovaria abans de la sessió plenària. 
 
Per tant, si bé no consta a l’expedient una comunicació formal de l’informe d’auditoria 
definitiu, no es pot admetre que el seu contingut no fos conegut per la concessionària, 
doncs l’empresa va participar durant la seva elaboració i fins i tot va tenir coneixement de 
la versió definitiva abans de l’aprovació per part del Ple de l’Ajuntament, tal i com 
s’acredita en l’expedient. 
 
Cal posar de manifest, a més a més, que en l’al·legació segona del recurs de reposició, 
referent a l’empresa de neteja, la concessionària fa una afirmació sobre el contingut de 
l’informe d’auditoria que demostra que coneix perfectament el seu redactat. Això és així 
quan assegura que l’informe “... es contradiu quan després es manifesta que sí s’ha 
pogut verificar el correcte cobrament en la liquidació per famílies...” Tenint en compte 
l’anterior, cal concloure, en contra del que argumenta la concessionària, que sí ha 
conegut l’informe d’auditoria abans de l’aprovació del Ple. 
 
Davant de tot això no es pot admetre aquesta al·legació, en primer lloc per no respondre 
a la realitat dels fets, i en segon lloc perquè en cap moment aquesta actuació municipal 
els hi ha suposat cap tipus d’indefensió. Per últim, cal dir que la presentació del recurs 
que és objecte del present informe s’ha de considerar un mitjà, adient en dret, per a 
reaccionar contra una hipotètica actuació contrària a dret, amb la qual cosa, tampoc 
representaria indefensió cap a la concessionària. 
 
Segon.- Sobre la suspensió de l’executivitat de l’a cord adoptat pel Ple. 
 
Tenint en compte el què s’ha dit en el fonament jurídic segon d’aquest informe, és a dir, 
que en el present cas no es donen cap de les causes de nul·litat de ple dret recollides a 
l’art. 62.1 LRJ-PAC. 
 
De conformitat a l’art. 111 LRJ-PAC cal ponderar, de forma raonada, els perjudicis que 
es causarien a l’interès públic i a l’interessat per tal d’acordar la suspensió d’aquest acte. 
Al respecte cal dir que en cas que s’acordés la suspensió esmentada l’Ajuntament 
deixaria d’ingressar 230.022,33 euros, en un moment econòmic de difícils tensions de 
tresoreria. Per altra banda, la concessionària  no acredita quins perjudicis d’impossible o 
difícil reparació causaria l’executivitat de l’acord que es recorre, més enllà de fer efectiva 
la quantitat esmentada, que d’altra banda, ja hauria d’haver ingressat a la caixa 
municipal per correspondre a excedents d’exercicis anteriors. 
 
Dit això, és pel que es proposa al Ple desestimar la sol·licitud de suspensió de l’acord 
plenari recorregut una vegada ponderats els perjudicis que es causarien a l’interès 
públic. 
 
Tercer.- Sobre la provisió d’acomiadaments del pers onal.  
 
La concessionària al·lega que l’auditoria en base a la qual s’adopta l’acord plenari ha 
canviat el criteri que s’havia anat mantenint fins aquell moment, a l’hora d’aprovar els 
comptes d’explotació del servei, concretament, pel que fa a la provisió comptable 
anomenada “Provisió per acomiadaments”. 
 
L’auditoria va posar de manifest que, pel curs 2010-2011, l’esmentada provisió 
acumulava ja un import que ascendia a 71.776,81 euros. Dita provisió, des de l’inici de la 
concessió del servei s’ha considerat com una reserva comptable per cobrir un hipotètic 
risc, concretament, fer efectives les indemnitzacions per acomiadaments de personal. En 
el darrer informe d’auditoria es considera que la provisió per acomiadaments, no cobreix 
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un risc real del concessionari, ja que una vegada finalitzat el termini de la concessió, el 
servei haurà de revertir a l’Ajuntament, sense que el concessionari hagi de fer efectiu cap 
cost per acomiadament derivat del personal que va haver de subrogar, d’acord amb el 
que estableix l’article 44 de la Llei de l’Estatut dels Treballadors (RDL 1/1995, de 24 de 
març). 
 
La concessionària al·lega, invocant algunes sentències (cap d’elles senten 
jurisprudència), que aquesta no és una qüestió clara doncs en certes ocasions els 
tribunals han considerat que no existeix successió d’empreses al finalitzar un determinat 
servei. 
 
En primer lloc cal dir que no es tracta de cap provisió legal, és a dir, no existeix cap 
obligació de proveir aquesta hipotètica despesa. D’acord amb el Pla General de 
Comptabilitat, l’esmentada provisió no hauria de dotar-se comptablement  atès que no 
respon a un risc probable, doncs tal i com reconeix la pròpia concessionària, la 
jurisprudència no és unànime en aquesta qüestió. I malgrat que per un criteri de 
periodificació de la despesa la concessionària la vulgui mantenir, aquest fet aniria en 
contra del principi de meritament que estableix que la citada despesa s’ha d’enregistrar 
en el moment en què es produeixi l’hipotètic acomiadament. Per tant, haurà de ser en 
aquest moment quan s’analitzi la procedència o no d’imputar aquest cost dins el compte 
de resultats de la concessió. Per tant, tenint en compte que aquesta provisió no es 
considera justificable en el compte de resultats de l’explotació és pel que procediria 
reinvertir l’import de la mateixa, és a dir 71.776,81 euros, en el servei. 
 
Dit això, aquest plantejament no es pot considerar en cap cas un canvi de criteri respecte 
del que s’ha vingut realitzant fins ara per part de la Corporació, doncs tal i com ja es va 
manifestar per acord plenari de data 29 de juliol de 2010, “aquesta provisió només es 
podria considerar com una despesa justificable únicament en cas que finalitzes el 
contracte sense subrogació del personal del servei”. En conseqüència, serà en la 
liquidació del curs 2012 – 2013, últim any de la concessió, quan en el cas hipotètic que la 
concessionària hagi d’assumir l’indemnització dels treballadors subrogats, quan seria 
admissible l’enregistrament comptable de la despesa per indemnitzacions, atès 
l’esmentat principi de meritament. 
 
En segon lloc, es considera del tot inadmissible la petició de la concessionària referent a 
que l’Ajuntament assumeixi, al marge de les seves obligacions legals, compromisos 
econòmics per sobre dels que li corresponen. Pretén la concessionària que, l’Ajuntament 
assumeixi les indemnitzacions per acomiadaments produïts per ajustos de personal 
durant la vigència del contracte, i fins i tot en cas que, una vegada finalitzat el servei una 
sentència judicial condemnés a aquella empresa a assumir determinades despeses, es 
demana que l’Ajuntament declarés expressament que serà aquesta Corporació qui se’n 
farà càrrec de forma íntegra. Al respecte cal dir que l'execució del contracte es realitza a 
risc i ventura del concessionari, que assumeix la responsabilitat civil, laboral i tributària 
que es derivi de la gestió del servei, per tant, aquest principi impedeix que l’ajuntament 
assumeixi unes despeses derivades de la gestió si no existeixen factors que justifiquin 
reequilibrar l’economia de la concessió, que no es donen en el present cas. 
 
Per últim, una declaració municipal per la que s’assumeixin responsabilitats fins i tot 
existint sentències judicials que diguin el contrari no es pot admetre de cap de les 
maneres, en primer lloc perquè els poders públics no poden fer altra cosa que acatar les 
decisions del poder judicial; i en segon lloc, perquè una declaració d’aquest tipus és 
manifestament contrària a l’interès públic.  
 
Per tot això es proposa l’estimació parcial d’aquest al·legació únicament en el sentit 
d’entendre que la subrogació del personal del servei procedirà depenent la forma en que 
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finalment reverteixi el servei a l’Administració, admetent que aquesta no és una 
interpretació unànime, desestimant la resta d’extrems.  
 
Quart.- Al·legació segona: Contractació de l’empres a “El Garbet SCCL” 
 
Primerament destacar que aquest punt no es recull en la part resolutiva de la resolució 
tal i com ja manifesta la concessionària, atès que aquest aspecte s’ha tractat més com 
una recomanació o millora a tenir en compte, que no pas com un aspecte significatiu a 
tenir present de cara a la liquidació del curs 2010 - 11. 
 
En aquest sentit, s’emplaçava la revisió d’aquest tema a la liquidació de la concessió, 
atès que el mateix no afectava únicament a un exercici, sinó a tots els exercicis de la 
concessió, entenen que si tal com ells manifesten és “fàcilment constatable amb els 
preus de mercat, i fins i tot s’hauria constatat, en relació a altres empreses, un preu 
inferior en el nostre cas”, no ha de ser aquest un aspecte que els hagi de preocupar 
alhora d’efectuar l’esmentada liquidació definitiva de la concessió. 
 
Així mateix, l’informe emès, en data 7 de febrer de 2012, per Efial Consultoria, SL, diu, 
entre d’altres aspectes en les seves conclusions el següent: 
 
“L’empresa “El Garbet, SCCL” ha facturat durant l’exercici 2010-11 en concepte de 
neteja i manteniment de les instal·lacions de l’escola un import de 50.814,53 euros, i en 
concepte d’inversions realitzades amb els excedents dels exercicis 2008-09 i 2009-10 un 
import de 29.765,94 euros. Atès que aquesta empresa pertany al mateix grup 
empresarial que Suara Serveis, SCCL, caldria verificar que els preus de transferència 
corresponen a preus de mercat, verificació que queda fora de l’objecte del present 
treball” 
 
Atès que l’informe emès estableix amb claredat que “caldria verificar que els preus de 
transferència corresponen a preus de mercat, verificació que queda fora de l’objecte del 
present treball”, entenem que no s’ha pogut verificar per Efial Consultoria, SL els preus 
de transferència, atès que de lo contrari no s’entendria en cap cas la manifestació 
anterior, fet que també manifesten novament en l’escrit que hi figura en l’expedient amb 
data 23 de maig de 2012. En conseqüència, i atès que els sotasignants no han pogut 
constatar tampoc aquest aspecte, esdevé poc raonable la manifestació que fa  Suara 
Serveis, SCCL en relació a que ells han entregat tota la documentació en relació a 
aquesta qüestió. 
 
Cinquè.- Millora dels circuits de control intern 
 

També sobre aquesta qüestió cal dir que no es recull, en la part resolutiva de l’acord. 
Aquest aspecte s’ha tractat més com una recomanació o millora a tenir en compte, que 
no pas com un aspecte significatiu a tenir present de cara a la liquidació del curs 2010 - 
11. 
 
En aquest sentit, reafirmar tal i com ja es manifestava en l’informe de la intervenció 
municipal de data 9 de març de 2012 “esdevé recomanable de cara a exercicis futurs, 
millorar els circuits de control intern dels ingressos implantats per la concessionària amb 
la finalitat de poder comprovar l’integritat dels mateixos”, atès que el fet d’haver pogut 
contrastar que de tots els ingressos enregistrats a la comptabilitat s’ha pogut verificar el 
seu cobrament, no vol dir que no existeixen d’altres ingressos no verificables, mitjançant 
l’anàlisi dels cobraments bancaris, que no hi figurin a la comptabilitat de la concessió. 
 
Es a dir, els mecanismes de control instaurats per Suara Serveis, SCCL per 
l’enregistrament comptable d’aquests ingressos, no permeten comprovar, que tothom 
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que ha utilitzat els serveis d’hores extres, menús i berenats hi figuren realment 
enregistrats comptablement. 
 
Sisè.- Al·legació tercera:  Imputació costos de despesa de personal dins dels serveis 
complementaris 
 
En relació a aquest punt, esdevé també aquest un fet sorprenent atès que és la pròpia 
concessionària qui sempre ha presentat els comptes a aquest Ajuntament per separat, i 
en conseqüència, no es pot dir que en aquesta liquidació s’hagi practicat un canvi de 
criteri per a la seva fiscalització. 
 
Així mateix, també esdevé raonable, l’anàlisi del compte de resultats dels serveis 
complementaris d’aquesta forma separada quan, d’acord amb la clàusula 6.1.c) del 
PCAP s’estableix clarament “que totes les activitats accessòries com a mínim s’han 
d’autofinançar”. Aquest aspecte, segons el PCAP s’havia de verificar en la fiscalització, i 
a la vista dels números presentats per Suara Serveis, SCCL, això no s’està acomplint. 
 

CONCLUSIONS 
 
Per tot el què s’ha exposat, i a criteri dels sotasignats, procediria estimar parcialment el 
recurs de reposició, interposat per l’empresa “Suara Serveis, SCCL”, concessionària del 
servei municipal d’Escola Bressol “El Palauet”, contra l’acord del Ple, adoptat en sessió 
ordinària del dia 29 de març de 2012, pel qual es van aprovar els comptes d’explotació 
del servei públic d’Escola Bressol Municipal “El Palauet”, corresponent al curs escolar 
2010-2011, únicament en el sentit d’entendre que la subrogació del personal del servei 
procedirà depenent de la forma en que finalment reverteixi el servei a l’Administració, 
admetent que aquesta no és una interpretació unànime, desestimant la resta d’extrems 
que inclou la denegació de la sol·licitud de suspensió de l’executivitat de l’acord plenari 
esmentat, pels motius que consten en aquest informe.  
 
Aquest és l’informe que emeten els qui subscriuen a Canet de Mar, a 23 de maig de 
2012. 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per catorze vots a 
favor dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Cati Forcano Isern, Toni Romero 
Carbonell, Laureà Gregori Fraxedas, Albert Lamana Grau, Manel Almellones Conesa, 
M. Assumpció Sánchez Salbanyà, Josep M. Masvidal Serra, Àngel López Solà, Pere 
Xirau Espàrrech, Blanca Arbell Brugarola, Ivan Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer i Coia 
Tenas Martínez, i tres abstencions dels regidors Sílvia Tamayo Mata, Jordi Planet 
Rovira i Víctor Cerveto Hernández: : 
 
PRIMER.- Estimar parcialment el recurs de reposició, interposat per l’empresa “Suara 
Serveis, SCCL”, concessionària del servei municipal d’Escola Bressol “El Palauet”, 
contra l’acord del Ple, adoptat en sessió ordinària del dia 29 de març de 2012, pel qual 
es van aprovar els comptes d’explotació d’aquest servei, corresponent al curs escolar 
2010-2011, únicament en el sentit d’entendre que la subrogació del personal del servei 
procedirà depenent de la forma en què finalment reverteixi el servei a l’Administració, 
admetent que aquesta no és una interpretació unànime. 
  
SEGON.- Desestimar la resta d’extrems que inclou la denegació de la sol·licitud de 
suspensió de l’executivitat de l’acord plenari esmentat, pels motius que consten en 
l’informe emès per la Secretaria i la Intervenció municipals. 
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TERCER.- Notificar aquest acord a l’empresa “Suara Serveis, SCCL”, concessionària 
del servei municipal d’Escola Bressol “El Palauet”, pel seu coneixement i als efectes 
oportuns. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que l’empresa Suara va presentar un 
recurs de reposició a termini, per considerar que aquests acords no s’ajusten a dret. 
Suara manifesta que l’Ajuntament no els va concedir tràmit d’audiència per a la 
contractació de la redacció d’una auditoria, quan realment en el contracte d’explotació 
del servei s’especifica clarament que aquesta és una potestat de l’Ajuntament. El 
govern no admet aquesta al·legació per no respondre ni a la realitat dels fets ni perquè 
tampoc no ha suposat cap tipus d’indefensió de l’empresa davant l’Ajuntament. Sobre 
la provisió de l’acomiadament del personal, és evident que hi ha dos punts de vista 
ben diferents. El de la concessionària, que defensa que la provisió de 71.000 euros 
aproximadament s’ha de tenir per fer front a un hipotètic acomiadament de personal i 
el punt de vista de l’Ajuntament que considera que aquesta aportació s’ha de poder 
reinvertir en el servei i que en cap cas l’ha de tenir la concessionària. Arribat el cas 
d’haver-hi acomiadaments, probablement ho marcaria la justícia qui hauria de fer front 
a aquesta despesa. A més a més, no hi ha cap indici, ni hi serà, que indiqui el 
cessament del servei després del venciment de la concessió. També, la 
concessionària pretén que l’Ajuntament assumeixi les indemnitzacions per 
acomiadaments produïts dins la vigència del contracte. Aquesta al·legació de 
l’acomiadament del personal s’estima en part, en el sentit que la subrogació del 
personal escaurà depenent de la forma en què finalment el servei reverteixi a 
l’Ajuntament. És evident i clar que es desestimen la resta d’al·legacions en el sentit de 
suspendre el caràcter executiu de l’acord de Ple de 29 de març de 2012. La 
concessionària no acredita quins perjudicis tindria l’execució de l’acord del Ple 
esmentat. Acaba la seva intervenció explicant que amb l’empresa suara han mantingut 
i continuaran mantenint múltiples reunions de treball en tots els sentits i en l’expedient 
consten documents que demostren que l’empresa ha tingut accés a l’auditoria 
definitiva del compte d’explotació. Per tant, no es pot admetre desconeixement de la 
concessionària del procés d’auditoria dels comptes d’explotació. De la mateixa manera 
que també coneixen la professionalitat i el rigor de les persones de l’Ajuntament que 
estan gestionant aquest assumpte. 
 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual explica que el Ple del dia 29 de març van entendre que s’havia negociat amb la 
concessionària tots aquests assumptes i els han sobtat aquestes al·legacions. 
Constaten que el fet que no se’ls enviés l’auditoria de manera formal és el motiu que 
utilitzen per manifestar que no han tingut la informació, però sí que es demostra que hi 
ha hagut una feina prèvia. Pregunta si és cert que no se’ls ha enviat l’auditoria de 
manera formal. El seu vot, tant en aquest punt com en el següent serà d’abstenció, pel 
fet que els hauria agradat que s’hagués arribat a un acord amb l’empresa sobre 
aquests assumptes que ara estan sobre la taula. Pel que fa a la provisió, comenta que 
arribat el punt que el servei retorni a l’Ajuntament, amb altres condicions, com per 
exemple que en comptes de 164 places se n’ofereixin 80, la qual cosa significa 
acomiadament de personal, pregunta qui n’assumirà el cost, l’empresa o l’Ajuntament. 
Considera que aquesta provisió és necessària arribat el cas d’haver de fer 
acomiadaments. 
 
Pren la paraula el senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, el qual 
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explica que el seu punt de vista és bastant similar al que ha exposat la portaveu del 
grup municipal del PSC. Quan van rebre el primer document provisional, es 
desestimaven totes les al·legacions; ara sembla que es desestimen parcialment. Quan 
van veure aquest canvi van pensar que hi havia aspectes que no acabaven de 
quadrar. El seu grup, de tota manera, estan en el mateix punt, en la provisió, si ha 
d’estar en mans de l’Ajuntament o de l’empresa. Sembla que aquest any, la 
preinscripció serà més baixa i, per tant, si s’ha d’acomiadar personal, a compte de qui 
anirà, de l’Ajuntament o de l’empresa. Per altra banda, sempre que hi ha un conflicte 
entre l’Ajuntament i una empresa privada, s’ha de tenir en compte que hi ha les 
aportacions fonamentades de la secretària i l’interventor municipals. El seu grup 
donarà suport a la postura del govern municipal, encara que els agradaria que 
expliquessin millor l’assumpte de la provisió. 
 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim 
Intern, el qual explica que tota empresa ha de cenyir-se pel principi de continuïtat i, si 
no hi ha res que indiqui el contrari, no cal tenir una provisió per acomiadaments. En 
aquest cas, si es produís una necessitat de reducció de personal, l’Ajuntament 
assumiria la indemnització, perquè ja tindria els fons de la concessionària i no 
suposaria cap problema. 
 
11.- DESESTIMACIÓ RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER SUARA 
SERVEIS, SCCL DAVANT L’ACORD DEL PLE D’APROVACIÓ DE  LA 
MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
Atès que el Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 29 de març de 2012, 
adoptà els següents acords: 

 
“PRIMER.- Aprovar la modificació del contracte de gestió del servei públic de l’escola 
bressol “El Palauet”, consistent en la modificació del plec de clàusules administratives i 
tècniques particulars que el regeixen en els termes següents: 
 
• Clàusula 6.1.a) ha de quedar redactada de la manera següent: 
 
a) una aportació de l’Ajuntament de Canet de Mar, per un màxim de 2.876.- euros per 
plaça i curs, excloent d’aquest cost l’amortització de l’immoble i equipament lliurat per 
l’Ajuntament i les despeses derivades d’activitats accessòries, però no les despeses 
d’entreteniment i conservació de l’immoble, instal•lacions, mobiliari i utillatge. Aquesta 
aportació es finançarà amb l’aportació de la Generalitat de Catalunya, amb fons propis 
de l’Ajuntament i amb ajudes d’altres administracions que pugui rebre l’Ajuntament.  
 
• Clàusula 6.1.b) ha de quedar redactada de la manera següent: 
 
b) les tarifes proposades pel concessionari i aprovades per l’Ajuntament, que 
satisfaran els usuaris directament al concessionari, excloent d’aquest cost l’amortització 
de l’immobilitzat, però no les despeses d’entreteniment i conservació de l’immoble, 
instal•lacions, mobiliari i utillatge. 
 
• Es suprimeix la clàusula 11.l). 
 
SEGON.- Establir que aquesta modificació tindrà efectes a partir del setembre de 2012, 
data en la que s’iniciarà el curs 2012-2013. 
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TERCER.- Que es formalitzi aquesta modificació contractual en document administratiu, 
en els termes de l’article 101.2 del TRLCAP. 
 
QUART.- Que es notifiquin aquests acords a l’empresa concessionària del servei.” 

 
Atès que els anteriors acords van ser comunicats a l’empresa concessionària del 
servei en data 12 d’abril de 2012, tal i com consta a l’expedient. 
 
Atès que davant d’aquests acords, l’empresa esmentada ha interposat, dins el termini 
legalment establert, recurs de reposició per considerar que no s’ajusten a dret. 
 
Vist i trobat conforme l’informe, emès en data 23 de maig d’enguany, de Secretaria i 
Intervenció, el qual es transcriu a continuació: 
 

Informe núm. 5 de Secretaria i Intervenció, sobre el recurs de reposició interposat per 
l’empresa “Suara Serveis, SCCL”, contra l’acord del Ple de l’Ajuntament, adoptat en 
sessió del dia 29 de març de 2012. 
 
Núria Mompel i Tusell, Secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar, i Daniel Martín 
Enrique, interventor municipal emeten el següent: 
 

INFORME 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
I.- El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 29 de març de 2012, adoptà 
els següents acords: 
 
“PRIMER.- Aprovar la modificació del contracte de gestió del servei públic de l’escola 
bressol “El Palauet”, consistent en la modificació del plec de clàusules administratives i 
tècniques particulars que el regeixen en els termes següents: 
 
• Clàusula 6.1.a) ha de quedar redactada de la manera següent: 
 
a) una aportació de l’Ajuntament de Canet de Mar, per un màxim de 2.876.- euros per 
plaça i curs, excloent d’aquest cost l’amortització de l’immoble i equipament lliurat per 
l’Ajuntament i les despeses derivades d’activitats accessòries, però no les despeses 
d’entreteniment i conservació de l’immoble, instal•lacions, mobiliari i utillatge. Aquesta 
aportació es finançarà amb l’aportació de la Generalitat de Catalunya, amb fons propis 
de l’Ajuntament i amb ajudes d’altres administracions que pugui rebre l’Ajuntament.  
 
• Clàusula 6.1.b) ha de quedar redactada de la manera següent: 
 
b) les tarifes proposades pel concessionari i aprovades per l’Ajuntament, que 
satisfaran els usuaris directament al concessionari, excloent d’aquest cost l’amortització 
de l’immobilitzat, però no les despeses d’entreteniment i conservació de l’immoble, 
instal•lacions, mobiliari i utillatge. 
 
• Es suprimeix la clàusula 11.l). 
 
SEGON.- Establir que aquesta modificació tindrà efectes a partir del setembre de 2012, 
data en la que s’iniciarà el curs 2012-2013. 
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TERCER.- Que es formalitzi aquesta modificació contractual en document administratiu, 
en els termes de l’article 101.2 del TRLCAP. 
 
QUART.- Que es notifiquin aquests acords a l’empresa concessionària del servei.” 
 
II.- Els anteriors acords van ser comunicats a l’empresa concessionària del servei en 
data 12 d’abril de 2012, tal i com consta a l’expedient. 
 
Davant d’aquests acords, l’empresa esmentada ha interposat, dins el termini legalment 
establert, recurs de reposició per considerar que no s’ajusten a dret. 
 
OBJECTE D’AQUEST INFORME 
 
La finalitat d’aquest informe és fer un anàlisi de l’ al•legació que s’exposa com a 
fonament de dret de l’esmentat recurs de reposició i proposar-ne la seva estimació o 
desestimació per tal que, l’òrgan competent, en aquest cas el Ple municipal, resolgui el 
que estimi convenient. 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
La legislació aplicable ve determinada per la següent: 
 
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC). 
 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL). 
 
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú 
(LRJ-PAC). 
 
- Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes de les Administracions Públiques (TRLCAP). 
 
- Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte d’explotació 
per la concessió del servei públic municipal d’Escola Bressol, “El Palauet” (PCAP). 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
En síntesi, la concessionària sol·licita que l’acord d’aprovació de la modificació del 
contracte inclogui, de forma expressa, l’aprovació dels ajustos i mesures de contenció 
proposades per l’empresa concessionària en el pressupost presentat, fet que segons 
aquesta, modifica les obligacions previstes en el PCAP. 
 
En primer lloc cal dir que, més enllà dels estrictes termes en que s’aprovà la modificació 
d’aquest contracte, que en essència es resumeixen en: una redistribució del 
cofinançament del servei (entre Ajuntament, Generalitat i Famílies); i eliminar l’obligació 
del concessionari de costejar un mínim de 600 € per alumne i any per material didàctic i 
700 € per alumne i any per material fungible, la modificació no comporta cap més canvi 
respecte de les obligacions de l’empresa concessionària del servei inicialment previstes 
en el PCAP. 
 
Dit això, l’acord de Ple no pot contemplar altres canvis que els que estrictament es van 
aprovar. 
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I en segon lloc, demana la concessionària que l’acord plenari reconegui de forma 
expressa el pressupost presentat per l’empresa pel curs 2012-2013. Al respecte cal dir 
que el citat pressupost cal entendre’l acceptat, de forma expressa, però no precisament 
per aquest acord, sinó pel que adoptà el mateix òrgan, en la mateixa sessió, de data 29 
de març de 2012, relatiu a l’aprovació de les tarifes d’aquest servei pel curs 2012-2013. I 
és que, l’import de les tarifes aprovades té com a base el pressupost presentat per 
l’empresa amb la qual cosa, tenint en compte que s’aproven en els mateixos termes que 
els proposats per l’empresa és pel que cal concloure que dit pressupost s’ha acceptat en 
la seva integritat. 
 
CONCLUSIONS 
 
Per tot el què s’ha exposat, i a criteri dels sotasignats, procediria desestimar el recurs de 
reposició, interposat per l’empresa “Suara Serveis, SCCL”, concessionària del servei 
municipal d’Escola Bressol “El Palauet”, contra l’acord del Ple, adoptat en sessió 
ordinària del dia 29 de març de 2012, pel qual es va aprovar la modificació del contracte 
de gestió de servei públic d’Escola Bressol Municipal “El Palauet”, pels motius que 
conten en aquest informe, fent avinent a l’empresa que el pressupost presentat per 
aquesta, pel curs escolar 2012-2013, cal entendre’l acceptat per l’acord adoptat en la 
mateixa sessió plenària del dia 29 de març de 2012, pel qual s’aprovaren les tarifes 
d’aquest servei. 
 
Aquest és l’informe que emeten els qui subscriuen a Canet de Mar, a 23 de maig de 
2012. 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per catorze vots 
Jesús Marín i Hernàndez, Cati Forcano Isern, Toni Romero Carbonell, Laureà Gregori 
Fraxedas, Albert Lamana Grau, Manel Almellones Conesa, M. Assumpció Sánchez 
Salbanyà, Josep M. Masvidal Serra, Àngel López Solà, Pere Xirau Espàrrech, Blanca 
Arbell Brugarola, Ivan Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer i Coia Tenas Martínez, i tres 
abstencions dels regidors Sílvia Tamayo Mata, Jordi Planet Rovira i Víctor Cerveto 
Hernández: 
 
PRIMER.- Desestimar el recurs de reposició, interposat per l’empresa “Suara Serveis, 
SCCL”, concessionària del servei municipal d’Escola Bressol “El Palauet”, contra 
l’acord del Ple, adoptat en sessió ordinària del dia 29 de març de 2012, pel qual es va 
aprovar la modificació del contracte de gestió de servei públic d’Escola Bressol 
Municipal “El Palauet”, pels motius que conten en aquest informe, fent avinent a 
l’empresa que el pressupost presentat per aquesta, pel curs escolar 2012-2013, cal 
entendre’l acceptat per l’acord adoptat en la mateixa sessió plenària del dia 29 de 
març de 2012, pel qual s’aprovaren les tarifes d’aquest servei. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a l’empresa “Suara Serveis, SCCL”, concessionària 
del servei municipal d’Escola Bressol “El Palauet”, pel seu coneixement i als efectes 
oportuns. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que en la sessió de data 29 de març, 
el Ple municipal va aprovar una modificació del contracte de la concessió del servei 
d’escola bressol en dos aspectes. Un era sobre el repartiment del cost del servei en 
terços entre l’Ajuntament, la Generalitat i les famílies usuàries, ja que l’Ajuntament no 
pot assumir aquesta despesa, tenint en compte que la Generalitat també ha rebaixat la 
seva aportació. Per aquesta raó, es va modificar la clàusula d’aquest repartiment. 
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L’altre aspecte que es va modificar fou l’eliminació de la clàusula sobre la despesa de 
600 euros en material didàctic i de 700 en material fungible per alumne i any que havia 
de fer la concessionària. Entén que l’empresa demana un reconeixement per part de 
l’Ajuntament de l’esforç que han fet per ajustar i rebaixar costos, la qual cosa ha fet 
públicament en més d’una ocasió. Per aquest motiu, el govern considera la 
desestimació d’aquestes al·legacions. 
 
Pren la paraula la senyora Blanca Arbell Brugarola, portaveu del grup municipal 
d’ERC, la qual explica que la seva intervenció serà genèrica sobre la tasca 
d’investigació que s’està fent sobre qualsevol contracte o conveni que l’Ajuntament 
hagi firmat. Creuen que aquest exemple s’hauria d’estendre a totes les àrees i 
regidories. Analitzar, fiscalitzar i millorar la tasca feta per equips de govern anteriors és 
un acte obligatori i de responsabilitat. L’equip de govern sempre trobarà el grup 
municipal d’ERC al costat si és per encoratjar els tècnics a l’hora de treballar per als 
interessos del poble. 
 
12.- MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT 
DE CANET DE MAR  

 
La relació de llocs de treball és l’expressió ordenada del conjunt de llocs de treball que 
pertanyen a una administració pública, incloent la  totalitat dels existents a 
l’organització i correspon tan a funcionaris com al personal laboral 
 
Atès que mitjançant la relació de llocs de treball s’assignen les funcions, atribucions i 
comeses que ha de realitzar el personal que ocupa els respectius llocs de treball, i es 
determinen, en el cas del personal funcionari, l’escala, la subescala, la classe i la 
categoria a què ha de pertànyer la persona que ocupa cada lloc de treball. 
 
Atès que el Ple Municipal de 28 de gener de 2011, va aprovar la darrera modificació  
Relació de Llocs de Treball de l’ajuntament de Canet de Mar,  
 
Vist l’informe emès pel cap accidental de la Policia Local, que es transcriu a 
continuació: 
 

Jesús Martínez Sarrión, Sergent Cap Acctal. de la Policia Local, en relació a la petició 
d’informe justificatiu de la necessitat de crear una nova fitxa descriptiva de lloc de treball 
assignant-li jornada contínua en tor de tarda, de dilluns a divendres de 14.30 a 22 hores, 
emet el següent:  
 
INFORME 
 
Actualment al cos de la policia local de Canet de Mar hi ha adscrits tres llocs de treball 
d’auxiliar administratiu en el mateix horari de dilluns a divendres de 7 a 14.30 hores.  
 
Que d’aquests tres llocs de treball només un d’ells té assignades específicament tasques 
tècniques consistents en la gestió i tràmit de tota mena d’expedients sancionadors, 
quadrants de servei i recursos humans, oficina de suport a prefectura, relació amb totes 
les àrees de l’Ajuntament, els jutjats i la resta d’administracions públiques, etc. Els altres 
dos llocs de treball bàsicament tenen la funció de tasques de sala i gestió d’incidències i 
donen suport a l’auxiliar administratiu amb responsabilitats tècniques.  
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Que pel volum de feina de caire administratiu que des de fa dos anys té el cos de la 
Policia Local no és necessari que aquests tres llocs de treball estiguin enquadrats al 
mateix torn de mati. 
 
Per altra banda, es ve constatant que al torn de tarda seria necessari que hi hagués un 
d’aquests auxiliars administratius en horari de 14.30 a 22 hores per tal de donar una 
millor i més especialitzada atenció al ciutadà en la gestió i els tràmits administratius, i no 
haver de derivar-los posteriorment al matí.  
 
A més a més, amb la prestació d’aquest servei administratiu d’un auxiliar al torn de tarda 
milloraria el servei policial en el seu conjunt donat què, al poder dur a terme tasques de 
sala i gestió de les incidències, augmentaria la presència policial al carrer amb un major 
nombre d’efectius.  

 

Atès que  organitzativament s’ha detectat la necessitat que a la Policia Local hi hagi un 
auxiliar administratiu que presti el seus serveis en torn de tarda, per donar una millor 
atenció al ciutadà, cal crear un nova fitxa descriptiva de lloc de treball assignant-li 
jornada contínua en torn de tarda, de dilluns a divendres de 14.30 a 22 hores, per això 
s’ha creat una nova fitxa descriptiva, la SEG 07. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, que es transcriu a 
continuació: 
 

Montserrat Carbonell Vila, tècnica de Recursos Humans de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, en relació amb la modificació de la Relació de Llocs de Treball, emet el següent: 
 
INFORME 
 
Primer.-  Quan l’Ajuntament de Canet de Mar va dur a terme totes les tasques prèvies a 
l’elaboració de la Relació de Llocs de Treball, consistents en l’elaboració de les fitxes 
descriptives dels llocs de treball i les valoracions de lloc de treball que es va fer amb el 
suport de la Diputació de Barcelona,  el servei de jardineria estava subroga a una 
empresa externa, per aquest motiu no es va incloure a la Relació de Llocs de Treball que 
es va aprovar. 
 
Segon.-  Posteriorment quan l’Ajuntament va recuperar el servei i dos treballadors van 
retornar a l’administració i es va fer una convocatòria per proveir interninament les altres 
dues places, tot i que a les bases es va fer una descripció de tasques i funcions que 
havien de desenvolupar aquests treballadors i a efectes econòmics se’ls va equipar amb 
la resta de treballadors de l’Ajuntament de categoria similars no es va formalitzar la fitxa 
descriptiva dels llocs de treball ni es van donar d’alta a la RLT. 
 
Tercer.-  El Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel que s’adopten mesures 
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, en el seu article 1.dos, donava una 
nova redacció a l’apartat Dos de l’article 22 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre de 
Pressupostos Generals de l’Estat per al 2010 i establia a l’apartat Dos.b.2  que sobre la 
resta de retribucions es practicaria una reducció de manera que resultés una minoració 
del 5 per cent del conjunt de les retribucions, és a dir, que corresponia aplicar aquesta 
minoració del 5% a les retribucions complementàries que es percebien. Atès que 
aquesta minoració no s’ha fet en l’anterior modificació de la RLT aprovada a l’any 2011, 
correspon adequar els imports que hi consten als imports reals que s’estan aplicant.  
 
Quart.-   A la RLT encara hi consten els llocs de treball d’arquitecte tècnic de territori, 
amb la fitxa descriptiva de lloc de treball ST9 i el del tècnic de Participació i Ciutadania, 
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amb la fitxa SP27. Atès que aquests dos llocs de treball es van amortitzar de la plantilla 
de personal de l’Ajuntament, correspon donar-los de baixa de la RLT.  

 
Atès que quan es va crear la RLT, el servei de jardineria estava subrogat a una 
empresa externa i actualment l’Ajuntament ha recuperat aquest servei, cal crear les 
fitxes descriptives dels llocs de treball d’oficial primera de jardineria i d’operari de 
jardineria (ST 32 i ST 31, respectivament) i reflectir aquest llocs de treball a la Relació 
de Llocs de Treballs.  
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, va amortitzar els llocs de treball d’arquitecte 
tècnic de territori i el de tècnic de Participació i Ciutadania, associats a les fitxes 
descriptives de lloc  de treball ST9  i SP27, cal donar de baixar les fitxes  i els llocs de 
treball de la Relació de Llocs de Treball. 
 
Així mateix, s’ha detectat que l’import del Complement Específic que es reflecteix a la 
RLT correspon a l’anterior a l’aplicació del rebaix del 5% establerta pel Reial Decret llei 
8/2010, de 20 de maig, pel que s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció 
del dèficit públic, correspon adequar aquests imports als reals.  
 
Atès que en una reunió celebrada el passat dia 15 de maig, es va comunicar al Comitè 
d’empresa de l’Ajuntament les modificacions que consten en el present acord, en 
compliment del deure d’informació, previst a l’Acord de condicions de treball del 
personal funcionari i al Conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de 
Canet de Mar.  
 
Vist l’article 32 RPEL, segons el qual l’òrgan competent per aprovar les modificacions 
que es produeixin a la RLT és el Ple Municipal.  
 
Vist l’article 52.2.j del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text  
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,  de conformitat amb la 
proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Règim Intern, s’acorda per unanimitat 
dels disset membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal: 
 
PRIMER: Crear les següents fitxes descriptives de llocs de treball, associades als llocs 
que s’indiquen: 

- Fitxa SEG 07, associada al lloc de treball d’auxiliar administratiu de la 
Policia Local, en torn de tarda 

- Fitxa ST 31, associada al lloc de treball d’operari de jardineria 
- Fitxa ST 32, associada al lloc de treball d’oficial 1a de jardineria 

 
SEGON: Donar de baixa les fitxes descriptives de lloc de treball ST9 i SP27, 
associades als llocs de treball d’arquitecte tècnic de territori i al de tècnic de 
Participació i Ciutadana, respectivament. 
 
TERCER: Adequar els imports del complement d’específic als valors corresponents a 
l’aplicació del Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel que s’adopten mesures 
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic.  
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QUART: Aprovar  la relació de llocs de treball, modificada, de l’Ajuntament de Canet 
de Mar i de l’Organisme Autònom de Ràdio Canet, que consta com annex a aquest 
acord. 
 
CINQUE: Publicar la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de 
Canet de Mar,  aprovada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la 
seva efectivitat. 
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 RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL                  

                    

Descripció del lloc de treball Grup Règim Escala/ F uncions Nivell Forma  Nivell 
 
Complement  Tipus 

  d'accés Jurídic subescala  
(núm. 
Fitxa) Català provisió  C.Destí  Específic  Jornada  

ÀREA DE SERVEIS INTERNS                   

Secretari/ària A1 F HE SG 1 C COHE 30 36.684,73 N 

TAG/Cap unitat administrativa A1 F AG SG 3 C COP 22 12.082,61 N 

Responsable de RH A1 F AE SG 6 C COP 22 12.082,39 N 

Tècnic/a mitjà/na informàtica A2 L - SG 8 C COP 20 6.088,19 N 

Administratiu/va de SG C1 F AG SG 4 C COP 18 7.674,84 N 

Recepcionista de SG AP F AG SG 10 A COP 14 5.770,31 N 

Conserge SG AP L - SG 9 A COP 12 4.292,24 N 

                    

ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS                   

Interventor/a A1 F HE HIS 1 C COHE 30 36.684,73 N 

Tresorer/a (accidental) A1 F HE HIS 3 C COHE 30 17.431,25 N 

Administratiu/va d'Hisenda C1 F AG HIS 4 C COP 18 8.079,57 N 

Auxiliar Adm. d'Hisenda C2 L - HIS 5 C COP 14 3.888,04 N 

Auxiliar Adm. de tresoreria C2 F AG HIS 6 C COP 14 7.853,73 N 

                    

GABINET D'ALCALDIA                    

Administratiu/va d'Alcaldia C1 F AG ALC 1 C COP 18 11.295,29 N 
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Responsable de Ràdio C1 L - ALC 2 C COP 20 6.911,00 N 

Locutor/a de ràdio C2 L - ALC 3 C COP 14 6.663,27 I 

Auxiliar tècnic/a de ràdio C2  L - ALC 4 C COP 12 6.301,23 I 

                    

ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA                   

Inspector/Cap policia local A2 F AE SEG 01 C COP 26 30.053,46 N 

Sergent C1 F AG SEG 02 C COP 18 27.428,17 N 

Caporal  C2 F AG SEG 03 B COP 14 19.278,43 T 

Agent C2 F AG SEG 04 B COP 12 12.284,85 T 

Administratiu/va de policia C1 L - SEG 05 C COP 14 9.623,93 N 

Auxiliar Adm. de policia C2 L - SEG 06 C COP 12 3.888,04 N 

Auxiliar Adm. de policia C2 L - SEG 07 C COP 12 3.888,04 TARDA 

                    

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS                   

Cap d'àrea ST i sostenibilitat-Arquitecte/a A1 F AE ST 1 C COP 26 19.460,91 N 

TAG de ST A1 F AG ST 2 C COP 22 12.078,48 N 

Enginyer/a de serveis de T.i S. A1 F AE ST 14 C COP 22 15.558,74 N 

Tècnic/a de medi ambient A1 F AE ST 12 C COP 26 9.998,25 N 

Arquitecte/a tèc. Oficina habitat.i accesibilitat A2 F AE ST 8 C COP 20 12.278,05 N 

Arquitecte/a tèc . cap de la BOiS A2 L   ST 16 C COP 20 16.351,95 N 

Delineant C1 L - ST 11 C COP 18 7.363,28 N 

Inspector/a de via pública C1 F AE ST 3 C COP 18 8.930,26 N 

Auxiliar tècnic/a de via pública C2 L - ST 4 C COP 12 3.797,83 N 

Cap unitat adm. ST C1 F AG ST 5 C COP 18 10.829,60 N 
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Administ. de territori i sosten. C1 F AG ST 6 C COP 18 8.078,24 N 

Aux. Adm. de territori i sost. C2 L - ST 7 C COP 12 5.795,65 N 

Auxiliar d'informació ambiental C2 L - ST 13 C COP 12 6.402,35 N 

Encarregat/da d'Enllumenat C2 L - ST 20 C COP 14 11.886,25 N 

Oficial 1a. Especialista C2 L - ST 21 B COP 14 8.682,14 N 

Oficial 1a. manteniment d'obres/ C2 L - ST 18 B COP 14 9.002,02 N 

Oficial 1a. Deixalleria C2 L - ST 26 B COP 14 11.212,32 P 

Oficial 1a. Jardineria C2 L - ST 32 B COP 14 8.681,82 N 

Oficial 2a. Manteniment elèctric AP L   ST 22 B COP 12 7.570,79 N 

Oficial 2a. Especialista AP L - ST 29 B COP 12 8.051,43 N 

Oficial 2a. Polivalent AP L - ST 12 B COP 12 8.090,38 N 

Vigilant de mercat AP L - ST 25 B COP 12 6.232,26 N 

Operari/ària de brigada d'obres AP L - ST 24 A COP 12 5.990,68 N 

Operari/ària de Cementiri AP L - ST 23 A COP 12 6.115,14 T 

Operari de jardineria AP L - ST 31 A COP 12 6.241,90 N 

Operari/Vigilant d'instal.acions  AP L - ST 28 A COP 12 5.697,73 N 

Operari/Vigilant d'instal.acions (torns rotatius) AP L - ST 27 A COP 12 3.640,85 T 

                    

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS                   
Coordinador/a Benestar social-Treballador/a 
social A2 L - SP 2 C COP 18 7.520,77 N 

Coordinador/a cultura-Tècnic/a cultura A1 L - SP 12 C COP 22 6.623,59 N 

Tècnic/a Promoció econòmica A1 L - SP 24 C COP 22 6.580,84 N 

Treballador/a social A2 L - SP 3 C COP 18 6.066,58 N 
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Educador/a social A2 L - SP 4 C COP 18 4.831,97 N 

Tècnic/a de comunicació A1 F AE SP 29 C COP 22 6.481,11 N 

Tècnic/a de joventut A2 L - SP 7 C COP 20 6.347,12 N 

Tècnic/a d'educació A2 L - SP 9 C COP 20 6.347,12 N 

Tècnic/a d'Esports A2 L - SP 21 C COP 20 6.347,12 N 

Arxiver/a A1 L - SP 13 C COP 22 5.477,22 N 

Mestre/a escola d'adults A2 L - SP 10 C COP 18 5.768,70 N 

Informador/a turístic A2 L - SP 22 C COP 18 6.802,32 N 

Tècnic d'autoempresa A2 L - SP31 C COP 18 6.802,28 N 

Director/a Escola Taller C2 L - SP 26 C COP 14 13.992,22 N 

Tècnic/a auxiliar biblioteca C1 F AE SP 14 C COP 18 7.274,64 N 

Tècnic/a Auxiliar de Festes C1 L - SP 19 C COP 18 8.307,29 N 

Tècnic/a auxiliar de promoció econòmica C1 L - SP 25 C COP 11 8.040,62 N 

Administratiu/va SP/Cultura C1 F AG SP 18 C COP 18 8.078,24 N 

Treballador/a familiar C2 L - SP 5 B COP 12 4.803,82 N 

Auxiliar punt d'informació C2 L - SP 8 C COP 12 4.614,43 N 

Auxiliar adm de Benestar social C2 L - SP 6 C COP 14 5.095,57 N 

Auxiliar administrat. de Comunicació C2 L - SP 30 C COP 12 3.862,16 N 

Auxiliar Tècnic/a Casa museu C2 L - SP 16 C COP 12 4.830,38 N 

Auxiliar tècnic/a de Turisme C2 L - SP 23 C COP 12 4.549,26 I 

Auxiliar de biblioteca C2 L - SP 15 C COP 12 4.794,22 N 

Conserge Escola pública AP F AE SP 11 A COP 12 5.423,34 N 

Concerge Serveis a la persones AP L - SP 17 A COP 12 5.049,42 N 

Règim Jurídic: Forma de Provisió: 



S/iu 

65 
 

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

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

F: Funcionari COHE: Concurs oposició d'habilitats estatals 

L: Laboral COP: Concurs oposició 

Escala: Tipus de jornada: 

HE: Habilitat estatal 
N: 
normal P: jornada partida 

AG: Administració General I: Inferior a 'habitual Tarda:horari de tarda 

AE: Administracció Especial T: Treball a torns 
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Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim 
Intern, el qual explica que aquesta modificació de la relació de llocs de treball té 
diferents motius. Per una millora organitzativa dins la Policia Local es creu convenient 
que hi hagi un auxiliar administratiu en el torn de tarda. En segon lloc, es creen les 
fitxes descriptives dels llocs de treball d’oficial primera de jardineria i d’operari de 
jardineria, perquè aquest servei estava subrogat a una empresa externa que ara ha 
recuperat l’Ajuntament. En tercer lloc, i a causa que l’Ajuntament va amortitzar la plaça 
d’arquitecte tècnic de Territori i de tècnic de Participació Ciutadana, cal donar de baixa 
les fitxes i els llocs de treball de la relació de llocs de treball. Per altra banda, s’ha 
detectat que l’import del complement específic de les retribucions del personal que es 
reflecteix en la relació de llocs de treball correspon a l’anterior de l’aplicació de la 
rebaixa del 5% establert pel Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig. Per tant, cal 
reflectir-hi els imports actuals. El passat 15 de maig, i en compliment del deure 
d’informació previst en el conveni col·lectiu del personal de l’Ajuntament, es va 
comunicar al comitè d’empresa les modificacions que consten en aquest acord. 
 
Pren la paraula la senyora Coia Tenas Martínez, regidora del grup municipal d’ERC, la 
qual explica que aquest punt és merament administratiu, per poder posar de manera 
correcta allò que estava malament, per dir-ho d’alguna manera. Hi ha aspectes que 
troben molt encertats, com començar a posar ordre a la Policia Local amb una 
administrativa en horari de tarda, però hi tenen una sèrie de reserves. Concretament, 
tenen reserves en les tasques que farà aquesta administrativa, que seran unes 
tasques de sala que normalment s’assignen a un agent de la policia, ja que per fer 
aquesta feina cal poder accedir al programa informàtic de la Policia Local, per al qual 
es necessiten unes claus. A més a més, ha de poder fer tasques organitzatives en 
moments d’emergència, coordinant els equips de fora. No tenen clar que una 
administrativa estigui prou preparada per dur a terme aquesta feina. 
 
Pren la paraula el senyor Toni Romero Carbonell, tinent d’alcalde de Seguretat 
Ciutadana, el qual explica que sí que és cert que l’accés al SIM només el poden 
aconseguir els agents de carrera. En aquest sentit, des de l’Ajuntament i des d’altres 
municipis, i dins l’entorn econòmic en què es troben, han demanat que aquestes 
administratives també puguin accedir a aquest programa. Pel que fa a les tasques de 
coordinació, és evident que aquesta persona amb tasques administratives no farà les 
de coordinació, sinó que actuarà com a transmissora de les dades a les patrulles. 
 
13.- CREACIÓ DEL REGISTRE MUNICIPAL DE PARELLES EST ABLES I 
APROVACIÓ DEL SEU REGLAMENT 
 
La Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la 
persona i la família, no contempla la necessitat d’inscripció en cap registre per tal que 
dues persones siguin considerades parella estable, sinó que en el seu art. 234.1 
disposa que tindran aquesta condició dues persones que convisquin en una comunitat 
de vida anàloga a la matrimonial quan la convivència duri més de dos anys 
ininterromputs, si durant la convivència tenen un fill en comú i si formalitzen la relació 
en escriptura pública. 
 
Tot i que segons la legislació catalana no és necessària la inscripció de les parelles 
estables en cap registre, la realitat és que la legislació estatal, en diverses ocasions, 
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exigeix com a requisit per tal de ser considerats com a parella de fet la inscripció en el 
corresponent registre, així per exemple, segons disposa l’article 173.3 del Reial decret 
legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel que s’aprova el Text refós de la Llei General de la 
Seguretat Social, per tal de tenir dret a la pensió de viudetat, cal que s’acrediti 
l’existència de parella de fet mitjançant certificació de la seva inscripció en algun dels 
registres específics existents en les comunitats autònomes o ajuntaments del lloc de 
residència. El mateix succeeix per a l’adquisició de la tarja de residència, així, l’article 
2.b) del Reial decret 240/2007, de 16 de febrer, pel que es regula l’entrada, lliure 
circulació i residència a Espanya de ciutadans membres de la Unió Europea, disposa 
com a requisit per entrar dins del seu àmbit d’aplicació, la inscripció de la parella en un 
registre públic d’algun dels estats de la Unió Europea.  
 
Donada aquesta situació, és voluntat de l’Ajuntament de Canet de Mar oferir als seus 
ciutadans la possibilitat de realitzar aquesta inscripció a la nostra població evitant-los 
així que s’hagin de desplaçar per tal de fer la inscripció al Registre de parelles estables 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que és necessari disposar d’un Reglament que reguli el funcionament del 
Registre de parelles estables. 
 
Atès que el procediment legal d’aprovació de les ordenances i reglaments municipals i 
de les modificacions que puguin produir-se implica, per imperatiu de l’article 62 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 
13 de juny, l’adopció d’una resolució per la qual s’iniciï l’expedient de formació de 
l’ordenança corresponent i la designació d’una comissió d’estudi encarregada de 
redactar el text de l’avantprojecte de la norma o les seves modificacions. 
 
Atès que per redactar aquest Reglament es va constituir una Comissió d’Estudi, 
integrada per la cap d’Àrea d’Estadística, la tècnica d’Administració general i la 
secretària de l’Ajuntament, la qual estava presidida per l’alcalde president de la 
corporació. 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria d’aquest Ajuntament, el qual es transcriu a 
continuació: 
 

“Núria Mompel Tusell, secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar, vist 
l’esborrany de Reglament regulador del registre municipal de parelles estables, 
per encàrrec de l’Alcaldia i de conformitat amb el que disposa l’article 179 del 
TRLMC, emet el següent 
Informe 
 
La proposta de reglament regulador del registre municipal de parelles estables, 
s’haurà de tramitar conforme al procediment establert a l’article 49 del a Llei 
7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local (LBRL): 
 
a) Aprovació inicial pel ple de la corporació 
b) Informació pública amb audiència als interessats per 30 dies 
c) Resolució de reclamacions 
d) Aprovació definitiva pel ple de la corporació 
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En cas que no es presentés cap reclamació o suggeriment s’entendrà 
definitivament adoptat l’acord fins aleshores provisional. Una vegada aprovada 
definitivament el Reglament, caldrà que sigui publicat íntegrament i que se’n 
remeti còpia a l’Administració de l’Estat i a la de la Comunitat Autònoma. La 
remissió s’ha de fer prèviament a la publicació i s’ha de deixar transcórrer el 
termini de 15 dies hàbils a què es refereix l’article 65.2 de la LBRL. Si en aquest 
termini no es formula cap requeriment, la publicació ulterior ha de ser íntegra i en 
el BOP, amb el benentès que aquest Reglament no entra en vigor fins que no 
s’hagi publicat completament el seu text conforme estableix l’article 70.2 de la 
LBRL, modificat per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la 
modernització del govern local i hagi transcorregut l’al·ludit termini de 15 dies 
(65.2 LBRL).” 
 

Vist el text resultant, redactat per aquesta comissió d’estudi abans esmentada, el qual 
es transcriu a continuació: 
 
REGLAMENT REGULADOR DEL REGISTRE MUNICIPAL DE PAREL LES 
ESTABLES 
 

 
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Creació, naturalesa i objecte 
 
El Registre Municipal de parelles estables té caràcter administratiu i en ell 
s'inscriuran les parelles estables d'aquelles persones que ho sol·licitin 
expressament. 
 
Article 2. Concepte de parella estable 
 
Es considerarà parella estable a l'efecte d'aquest Reglament, a aquelles persones 
que convisquin en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial, si la convivència 
dura més de dos anys ininterromputs. No és necessari el transcurs del període de 
dos anys indicat quan els dos membres de la parella tinguin descendència en comú 
o bé formalitzin la relació en escriptura pública. 
 
Article 3. Àmbit d’aplicació 
 
Tindran accés al Registre de l'ajuntament aquelles parelles estables que compleixin 
amb els requisits establerts en el present Reglament i estigui empadronat en el 
Municipi. 
 
Article 4. Requisits personals 
 
La inscripció en el Registre de parelles estables, és voluntària i constitutiva. 
 
No poden constituir en parella estable si concorren alguna de les següents 
condicions: 
 
- Ser menor d'edat, no emancipat. 
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- Les persones relacionades per parentiu en línia recta, o en línia col·lateral dins del 
segon grau. 
 
- Les persones casades i no separades de fet. 
 
- Les persones que convisquin en parella amb una tercera persona. 
 
Article 5. Adscripció del registre 
 
El Registre de parelles estables de L'Ajuntament de Canet de Mar es troba adscrit a 
l’Alcaldia, corresponent a aquest òrgan dictar les resolucions administratives 
pròpies dels diferents procediments. La persona titular de l'Alcaldia designarà en  
cada moment la unitat administrativa encarregada del Registre. 
 
CAPÍTOL II. INSCRIPCIÓ DE LES UNIONS ESTABLES DE PA RELLA 
 
Article 6. Classes d’inscripció 
 
Les inscripcions en el Llibre Registre es produiran sempre a instància dels 
interessats i podran ser: 
 
a) Inscripcions bàsiques 
 
b) Inscripcions complementàries 
 
c) Inscripcions de cancel·lació 
 
d) Notes marginals.  
 
Article 7. Inscripcions Bàsiques 
 
Les inscripcions bàsiques tenen per objecte fer constar l'existència de la parella 
estable en els termes establerts a l'article 1 del present reglament i recolliran les 
dades personals suficients per a la correcta identificació dels seus membres, el 
domicili, la data de la resolució en la qual s'acorda la inscripció, així com la 
referència a l'expedient administratiu tramitat per a cada unió. 
 
Article 8. Inscripcions complementàries 
 
1. Serà objecte d'inscripció complementària l'esment de l'existència de pactes 
reguladors de les relacions entre els membres de la unió estable de parella i les 
seves ulteriors modificacions. 
 
2. La inscripció dels pactes als quals es refereix el número anterior precisarà 
l'aportació per part dels membres de la unió de l'original o còpia simple de 
l'escriptura notarial que els contingui i es practicarà fent referència a aquest 
document públic i a l'expedient administratiu de la unió. 
 
Article 9. Inscripcions de cancel·lació 
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1. La inscripció de cancel·lació en el Registre procedirà quan s'extingeixi la unió per 
alguna de les següents causes: 
 
- Cessament de la convivència amb trencament de la comunitat de vida. 
 
- Mort o declaració de mort d'un dels convivents. 
 
- Matrimoni de qualsevol dels convivents.  
 
- Comú acord dels convivents formalitzat en una escriptura pública. 
 
- Voluntat d'un dels convivents notificada fefaentment a l'altre. 
 
2. La inscripció de cancel·lació de la parella estable farà constar la causa que la 
motiva i comportarà la cancel·lació tant de la inscripció bàsica com la de les 
complementàries i notes marginals. 
 
3. La cancel·lació de la inscripció de la unió podrà efectuar-se a instància de 
qualsevol dels seus membres. En aquest cas l'administració comunicarà a l'altra 
part aquesta cancel·lació. 
 
4. Quan es produeixi alguna de les causes de la extinció de la unió enumerades en 
el present article, els seus integrants tenen l'obligació de promoure la inscripció de 
la seva extinció mitjançant un assentament registral de cancel·lació. 
 
5. La cancel·lació de la inscripció de la unió, per regla general, no tindrà lloc d'ofici. 
Ara bé, si es té constància oficial i documental de matrimoni o de mort d'un dels dos 
conjugues, es podrà fer la cancel·lació d'ofici. 
 
Article 10. Notes marginals 
 
Seran objecte de nota marginal aquelles modificacions que, sense extingir la unió 
estable de parella, afectin a les dades de la inscripció bàsica. 
 
Article 11. Inscripcions secretes 
 
En cada llibre, existirà una separata destinada a la inscripció de les parelles 
estables, els integrants de les quals n'hagi demanat expressament el caràcter 
secret. El contingut dels assentaments serà idèntic al de les inscripcions del 
Registre Ordinari. 
 
Seran d'aplicació a les inscripcions secretes totes les normes recollides en aquest 
reglament, tret de les referents al dret d'informació i la presentació de les sol·licituds 
al Registre d'entrada de la Corporació. 
 
L'obtenció de certificacions d'aquest tipus d'inscripcions es limitarà als propis 
membres de la parella, als seus causahavents i a les ordres judicials. 
 
Article 12. Efecte de les inscripcions 
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1. Les inscripcions en el Registre Municipal de parelles estables de l'Ajuntament de 
Canet de Mar tindrà efectes merament declaratius sobre el fet que els integrants de 
la parella estable han declarat haver constituït aquesta i han promogut la seva 
inscripció al Registre.  
 
2. Pel que fa als pactes reguladors de les relacions entre els membres de la parella 
estable, el Registre es limita a deixar constància de la seva existència segons les 
declaracions dels interessats i sense perjudici que la validesa jurídica i els efectes 
dels esmentats pactes es produeixin al marge de la seva inscripció al Registre. 
 
Article 13. Sol·licitud de les inscripcions bàsique s, complementàries i notes 
marginals 
 
1. La sol·licitud de la inscripció bàsica es presentarà personalment i conjunta pels 
membres de la parella estable davant el Registre d'unions estables de parella de 
l'Ajuntament de Canet de Mar. A l'imprès de sol·licitud d'inscripció de la unió hi 
haurà un espai per recollir mitjançant diligència de la persona a qui es lliuri la 
documentació, que la petició l'han formulada de manera conjunta i presencials els 
dos interessats. 
 
2. La sol·licitud d'inscripció bàsica haurà d'anar acompanyada de l'original o 
fotocòpia compulsada de la següent documentació: 
 
a) DNI, passaport o targeta de residència dels sol·licitants. Els documents aportats 
hauran de trobar-se vigents. 
 
b) Acreditació, en el seu cas, de l'emancipació. 
 
c) Certificació de l'estat civil. En cas de persones estrangeres, aquest requisit podrà 
acreditar-se mitjançant l'aportació d'alguns dels següents documents: 

 
-  Documents del consultat, degudament traduït al castellà per un intèrpret jurat, 

que acrediti l'estat civil. 
 
- Certificat de l'estat civil expedit per l'autoritat competent al seu país, legalitzat 

amb la postil·la del conveni de l'Haia i traduït al castellà per un intèrpret jurat. 
 
-  Certificat de l'estat civil dels anomenats plurilingües. 

 
d) Certificat del padró d'habitants que acrediti que, si més no, un dels sol·licitants té 
la condició de resident al municipi de Canet de Mar. 
 
e) Declaració expressa responsable de no tenir entre si relació de parentiu en línia 
recta o col·lateral fins al tercer grau, per consanguinitat o adopció. 
 
f) Declaració de no formar unió estable de parella amb una altra persona. 
 
g) Declaració de no trobar-se la unió estable de parella registrada en cap altre 
Registre. 
 
3. La sol·licitud d'inscripció complementària, que podrà realitzar-se de manera 
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simultània o posteriorment a la inscripció bàsica, haurà de subscriure's per ambdós 
membres de la parella estable conjuntament, com en el cas de la inscripció bàsica, i 
haurà d'anar acompanyada de l'original o còpia simple de l'escriptura en la qual 
s'estableixin els pactes reguladors de les relacions entre els membres de la unió. 
 
Com a alternativa a la presentació mitjançant compareixença personal s'estableix la 
possibilitat que aquelles s'efectuïn per part d'un representant amb poder especial, 
llevat que a l'escriptura pública consti la voluntat d'ambdues parts de procedir a la 
seva inscripció al Registre de parelles estables de l'Ajuntament de Canet de Mar, 
supòsit en el qual podrà presentar-se per una tercera persona. 
 
4. La sol·licitud d'inscripció de nota marginal es presentarà acompanyada de la 
documentació, en original o fotocòpia compulsada, que acrediti la variació de les 
dades personals o el canvi de domicili. N'hi haurà prou, en aquest cas, amb la 
sol·licitud subscrita pel membre de la unió a qui afectin les variacions. 
 
Article 14. Tramitació i resolució de les inscripci ons 
 
1. S'obrirà un expedient administratiu per cada sol·licitud d'inscripció bàsica que es 
presenti, integrat per la pròpia sol·licitud i la justificació documental corresponent 
que s'aporti. Les sol·licituds d'inscripció complementària i nota marginal juntament 
amb la seva documentació s'uniran a l'expedient principal. 
 
2. Si la sol·licitud d'inscripció no anés documentada en la forma prevista a l'article 
anterior es requerirà els interessats per tal que, en un termini de deu dies hàbils, 
esmenin la mancança o el defecte o aportin la documentació preceptiva amb la 
indicació que, si no ho fan se'ls tindrà per desistits de la seva petició. 
 
3. En el termini màxim d'un mes a comptar des de l'inici de l'expedient es notificarà 
als interessats la corresponent resolució administrativa. Quan s'hagi sol·licitat la 
inscripció de nota marginal per variació de dades personals o de domicili, 
s'acordarà sense més tràmit la seva inscripció, sempre que la variació es consideri 
acreditada. 
 
4. Les resolucions acordant o denegant les corresponents inscripcions podran ser 
objecte dels recursos administratius i judicials previstos a la legislació vigent en 
matèria de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú i a la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Article 15. Sol·licitud i tramitació de les inscrip cions de cancel·lació 
 
1. Els membres de la unió tenen l'obligació de comunicar al Registre els fets que, 
de conformitat amb l'article 9 del present reglament, suposin extinció de la unió. 
 
2. Extingida la unió de parella estable, la inscripció de la cancel·lació se sol·licitarà, 
conjuntament o separada, pels interessats, mitjançant compareixença personal o 
per representant amb poder notarial especial per fer-ho. En el termini màxim d'un 
mes es notificarà als interessats la inscripció de cancel·lació o la seva denegació. 
 
Article 16. Data de les inscripcions i cancel·lacio ns 
 



S/iu 

74 
 

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 considerarà com a data de la inscripció la de la resolució d'Alcaldia. 
 
Tanmateix, a les inscripcions de cancel·lació aquesta produirà els seus efectes: 
 
a) Quan tinguin lloc la extinció de la unió per mutu acord: des de la data en què els 
membres de la unió declarin a l'Ajuntament haver tingut lloc la seva extinció. 
 
b) Quan es produeixi la extinció de la unió per decisió unilateral d'un dels seus 
membres: des de la data de la notificació d'un dels membres de la unió a l'altre per 
qualsevol de les formes admeses en dret. 
 
c) Quan es produeixi la extinció de la unió de fet per mort o declaració de defunció 
d'un dels seus membres: des de la data en què va tenir lloc la mort o la data 
d'efectes de la declaració de defunció. 
 
d) Quan es produeixi la extinció de la unió per matrimoni d'un dels seus membres: 
des de la data de celebració del matrimoni. 
 
Article 17. Contingut dels assentaments 
 
Als assentaments figuraran les dades personals i les circumstàncies del lloc i temps 
manifestades pels compareixents, la constància de les quals sigui rellevant per a la 
unió no matrimonial. 
 
Els assentaments es realitzaran en fulls mòbils, prèviament numerats, segellats i/o 
diligenciats, que s'enquadernaran posteriorment en un llibre principal que contindrà 
els assentaments corresponents a un període mínim d'un any. Es podran crear els 
llibres auxiliars o complementaris que siguin adients per al millor funcionament del 
Registre. 
 
CAPÍTOL III. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL REGIST RE 
 
Article 18. Estructura del Registre 
 
El Registre ordenarà i integrarà la seva documentació i suports d'informació de la 
següent manera: 
 
- Llibre d'inscripcions. 
- Arxiu d'expedients. 

 
Article 19. Llibres 
 
1. En el Registre de parelles estables de l'Ajuntament de Canet de Mar es portaran 
els següents llibres: 
 
a) Llibre principal, en el que es practicaran els assentaments d'inscripció regulats al 
present reglament. 
 
b) Llibre auxiliar, en el qual figuraran ordenants individualment i de forma alfabètica 
pels seus cognoms, els inscrits en el llibre principal. La inscripció en el llibre auxiliar 
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farà referència a l'expedient administratiu i a les pàgines del llibre principal a les quals 
s'hagin practicat les inscripcions. 
 
2. El llibre principal i el llibre auxiliar es portaran en suport informàtic i les dades que 
continguin seran recollides, tractades i custodiades en els termes previstos a l'article 
5 del present reglament. 
 
Article 20. Arxiu dels expedients 
 
Conformaran l'arxiu dels expedients aquells documents que hagin de ser presentats 
per realitzar les diferents inscripcions. 
 
Hi haurà un expedient per cada sol·licitud d'inscripció bàsica que s'hagi de dur a 
terme al qual se li assignarà el número correlatiu que li correspongui que figurarà 
anotat al llibre principal i al llibre auxiliar. 
 
Article 21. Certificacions 
 
1. Correspondrà al secretari de la Corporació l'expedició de certificacions del 
Registre. 
 
2. La consulta del contingut del llibre principal i auxiliar únicament es podrà efectuar 
mitjançant l'expedició de certificacions. 
 
3. Únicament podran expedir-se certificacions del contingut dels llibres i dels 
expedients, a sol·licitud de qualsevol dels membres de la unió estable de parella, 
dels seus causahavents i dels jutges i tribunals de justícia, o bé en altres casos 
expressament establerts per Llei. 
 
Article 22. Gratuïtat 
 
Tant les inscripcions que es practiquin, com les certificacions que s'expedeixin, seran 
totalment gratuïtes. 
 
Article 23. Custòdia del Registre 
 
El Registre Municipal d'unions estables de parelles de estables restarà adscrit a 
Secretaria de l'Ajuntament. La seva custòdia i gestió correspondrà a la Secretaria de 
l'Ajuntament o funcionari en qui delegui. En cap cas els llibres del Registre podran 
sortir de les dependències de la Secretaria d'aquest Ajuntament, ni podran ésser 
consultades sense la corresponent autorització. 
 
Article 24. Publicitat del Registre 
 
El Registre es públic per a qui justifiqui el seu interès en conèixer els assentaments. 
No obstant això, qualsevol integrant de la unió no matrimonial pot demanar que les 
inscripcions siguin secretes. 
 
El dret d'accedir al Registre no comporta el dret d'obtenir fotocòpies. 
 
Es podran lliurar certificacions dels assentaments del Registre a instància dels 
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membres de l'esmentada unió, dels seus ascendents, descendents, causahavents o 
per manament judicial. 
 
El tractament automatitzat de les dades del Registre, així com les actuacions de 
l'administració s'hauran d'ajustar a les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i normativa que la 
desenvolupa. 
  
Disposició Addicional 
 
En tot allò no expressament previst en aquest Reglament, serà d'aplicació el text 
íntegre de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya 
que substitueix íntegrament la Llei 10/1998, de 15 de juliol, d'unions estables de 
parella. 
 
Disposició transitòria 
 
Les disposicions contingudes en aquest Reglament seran d'aplicació a totes les 
parelles estables, independentment de la seva orientació sexual, amb les 
característiques pròpies de les ja existents, desprès de la seva entrada en vigor.  
 
Disposició final 
 
Aquest Reglament entrarà en vigor l'endemà de la seva completa publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, previ compliment d’allò establert a 
l’article 70.2 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local.  
 

Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte allò que es disposa als 
articles 20, 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei de bases de règim local, de conformitat amb la 
proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels disset membres presents dels 
disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Crear el Registre municipal de parelles estables, que constitueix un fitxer 
parcialment automatitzat d’utilitat pública, al que li serà d'aplicació el que disposa la 
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal. 
 
SEGON.- Aprovar els models normalitzats adjunts: 
 

• Sol·licitud d’inscripció bàsica. 
• Sol·licitud d’inscripció marginal 
• Sol·licitud d’inscripció de cancel·lació. 

 
TERCER.- El registre quedarà automàticament sense efectes si la legislació preveu la 
inscripció de les unions estables de parella en el Registre Civil o altres registres 
diferents. 
 
QUART.- Aprovar inicialment el Reglament regulador del Registre municipal de 
parelles estables, que es transcriu en el cos d’aquest acord. 
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CINQUÈ.- Sotmetre l’aprovació d’aquest Reglament a informació pública i audiència 
als interessats per un termini de 30 dies, a efectes de reclamacions i suggeriments, 
mitjançant la inserció del corresponent edicte en el BOP, el DOGC, el Punt Avui, el 
tauler d’anuncis d’aquesta corporació i el web municipal, transcorregut el qual sense 
haver-se presentat reclamació ni suggeriment, s’entendrà aprovat  definitivament 
sense necessitat de nou acord. El termini començarà a comptar a partir de l’endemà 
de la publicació al BOP. 
 
SISÈ.- Aprovat definitivament, el Reglament es publicarà íntegrament en el BOP i 
entrarà en vigor l’endemà d’aquesta publicació. Així mateix, s’inserirà l’anunci en el 
tauler de la corporació i en el DOGC, on s’anunciarà la referència al BOP en el qual 
s’hagués publicat íntegrament el text. 
 
SETÈ.- Comunicar aquest acord a l’Administració de l’Estat i a la de la comunitat 
autònoma, dins del termini dels 15 dies següents a la seva aprovació definitiva. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que tot i que la legislació catalana no 
obliga a tenir un registre d’aquestes característiques, sí que ho fa la legislació estatal. 
Fins ara, l’Ajuntament ja ho estava fent, però sense cap mena de regulació. Per aquest 
motiu, amb l’aprovació d’aquest Reglament, l’Ajuntament s’adapta a la nova normativa 
del codi civil català i, a més a més, es continua amb la línia que es va encetar ara fa 
gairebé un any de modernització de l’Administració local per fer-la més propera al 
ciutadà. 
 
Pren la paraula el senyor Víctor Cerveto Hernández, regidor del grup municipal del 
PSC, el qual explica que el seu grup municipal considera necessari i convenient 
disposar d’un registre de parelles estables per facilitar els tràmits als ciutadans i les 
ciutadanes de Canet. Consideren que és un avenç i una cosa positiva que s’adequa a 
les necessitats de la població en evitar-los desplaçaments per fer els tràmits. El vot del 
seu grup serà a favor, però pregunta si l’Ajuntament té la capacitat suficient quant a 
infraestructura per poder tenir aquests fitxers. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que l’Ajuntament està preparat i 
disposa dels mitjans necessaris per poder dur a terme aquest servei. De fet, amb el 
punt següent, s’amplien aquests serveis. 
 
14.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE L’ANNEX 1 DE L’ORDENA NÇA MUNICIPAL 
DE CREACIÓ DE FITXERS DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀ CTER 
PERSONAL 
 
Atès que el Ple municipal de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 24 de novembre 
de 2011, va aprovar inicialment l’Ordenança municipal de creació dels fitxers de 
protecció de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Atès que el text íntegre d’aquesta Ordenança es va publicar al BOP del dia 10 de 
febrer de 2012 i va entrar en vigor, d’acord amb la seva Disposició final, l’endemà 
d’aquesta publicació. 
 
Atès que l’Annex 1 d’aquesta Ordenança contenen els diferents fitxers de dades 
personals de nova creació que operen a l’Ajuntament. 
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Atès que d’aleshores ençà cal fer una modificació d’aquest Annex per incloure fitxers 
de dades personals de nova creació i, d’aquesta manera, registrar-los en el Registre 
de Protecció de Dades de Catalunya de l’Agència Catalana de Protecció de Dades. 
 
Vista i trobada conforme la modificació de l’Annex 1 de l’Ordenança de creació dels 
fitxers de protecció de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Canet de Mar, la 
qual es transcriu a continuació: 
 

4. Fitxer videovigilància a la biblioteca municipal: 
 

a) Denominació, finalitat i usos previstos: 
Denominació: videovigilància a la biblioteca municipal. 
Finalitat i usos previstos: Garantir la seguretat dels béns i les persones així com el 
control d’accés a la biblioteca municipal. Es preveu la possibilitat d’exercici d’accions 
legals que corresponguin en cas d’alguna incidència relacionades amb la seguretat 
pública i actuacions penals. 
   
b) Procedència de les dades i procediment de recollida: 
Procedència de les dades: Les dades que seran recollides provenen de les persones 
que accedeixin a la biblioteca municipal. 
Procediment de recollida de dades: les dades seran recollides mitjançant sistema de 
vídeo per captura d’imatges. 
 
c) Persones o col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades: el personal 
que presta els seus serveis a la biblioteca municipal i els usuaris que hi accedeixin. 
  
d) Estructura bàsica del fitxer: Dades identificatives: imatge de les persones 
que accedeixin a la biblioteca municipal. En tots els casos no hi ha veu. 
 
Sistema de tractament: automatitzat. 
 
e) Cessió de dades previstes: No hi ha prevista cap cessió. 
 
f) Transferència internacional de dades: No hi ha prevista cap transferència. 
 
g) Òrgans responsables del fitxer: Ajuntament de Canet de Mar. 
 
h) Serveis o unitats davant els quals es poden exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició: Oficina de registre i informació de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 
i) Mesures de seguretat: nivell bàsic. 

 
5. Fitxer de control horari. 
 

a) Denominació, finalitat i usos previstos: 
Denominació: Control horari. 
Finalitat i usos previstos: Control horari, gestió de vacances, permisos i llicències del 
personal al servei de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
   
b) Procedència de les dades i procediment de recollida: 
Procedència de les dades: Les dades que seran recollides provenen del propi 
interessat. 
Procediment de recollida de dades: les dades seran recollides mitjançant formularis 
complimentats pel propi interessat, en suport paper o informàtic, o via telemàtica en el 
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cas de vacances, permisos i llicències, així com lectors biomètrics de l’empremta 
personal. 
 
c) Persones o col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades: el personal 
al servei de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
  
d) Estructura bàsica del fitxer: El fitxer inclou dades identificatives: com els 
cognoms, nom, DNI i minúcia de l’empremta; Dades de característiques personals:  
edat o sexe i antiguitat a l’empresa; Dades d’ocupació laboral:  cos, escala, categoria, 
grau, lloc de treball, altres; Dades especialment protegides: situacions d’IT o accident; 
Altres dades: codi, vacances, permisos i llicències. 
 
Sistema de tractament: parcialment automatitzat. 
 
e) Cessió de les dades previstes: Es preveu la cessió de les dades a l’empresa 
que gestioni el sistema de control de presència. 
 
f) Transferència internacional de dades: No hi ha prevista cap transferència. 
 
g) Òrgans responsables del fitxer: Ajuntament de Canet de Mar. 
 
h) Serveis o unitats davant els quals es poden exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició: Oficina de registre i informació de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 
i) Mesures de seguretat: nivell mitjà. 

 
6. Registre d’entitats 
 

a) Denominació, finalitat i usos previstos: 
Denominació: Registre d’entitats. 
Finalitat i usos previstos: Tenir un registre de les entitats de Canet de Mar per tal que 
puguin accedir a subvencions, per convidar-les a actes públics organitzats per 
l’Ajuntament de Canet de Mar, així com per informar als ciutadans, i altres parts 
interessades, de les entitats que existeixen al poble. 
   
b) Procedència de les dades i procediment de recollida: 
Procedència de les dades: Les dades que seran recollides provenen dels propis 
interessats. 
Procediment de recollida de dades: Les dades seran recollides mitjançant formularis 
complimentats pel propi interessat en suport paper. 
 
c) Persones o col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades: persones 
que representen les entitats de Canet de Mar. 
  
d) Estructura bàsica del fitxer: El fitxer inclou dades identificatives dels 
representants de les entitats: cognoms, nom, adreça, telèfon de contacte i mail. 
 
Sistema de tractament: parcialment automatitzat. 
 
e) Cessió de les dades previstes: No hi ha prevista cap cessió. 
 
f) Transferència internacional de dades: No hi ha prevista cap cessió ni transferència. 
 
g) Òrgans responsables del fitxer: Ajuntament de Canet de Mar. 
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h) Serveis o unitats davant els quals es poden exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició: Oficina de registre i informació de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 
i) Mesures de seguretat: nivell bàsic. 

 
7. Registre de parelles estables: 
 

a) Denominació, finalitat i usos previstos: 
Denominació: Registre de parelles estables 
Finalitat i usos previstos: Recollir la inscripció, modificació i baixa de les parelles 
estables del municipi que ho sol·licitin expressament, amb la finalitat d’emetre les 
oportunes certificacions quan es sol·licitin. 
   
b) Procedència de les dades i procediment de recollida: 
Procedència de les dades: Les dades que seran recollides provenen dels propis 
interessats. 
Procediment de recollida de dades: les dades seran recollides mitjançant formularis 
complimentats pel propi interessat en suport paper. 
 
c) Persones o col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades: persones 
empadronades al municipi de Canet de Mar que sol·licitin la inscripció al registre. 
  
d) Estructura bàsica del fitxer: El fitxer inclou dades identificatives: cognoms, 
nom, DNI, passaport o NIE, adreça, telèfon de contacte; i dades de característiques 
personals: data i lloc de naixement, nacionalitat, estat civil, sexe i dades familiars. 
 
Sistema de tractament: parcialment automatitzat. 
 
e) Cessió de les dades previstes: No hi ha prevista cap cessió. 
 
f) Transferència internacional de dades: No hi ha prevista cap transferència. 
 
g) Òrgans responsables del fitxer: Ajuntament de Canet de Mar. 
 
h) Serveis o unitats davant els quals es poden exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició: Oficina de registre i informació de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 
i) Mesures de seguretat: nivell mitjà. 

 
8. Instàncies 
 

a) Denominació, finalitat i usos previstos: 
Denominació: Instàncies. 
Finalitat i usos previstos: Resoldre les sol·licituds presentades pels ciutadans. 
   
b) Procedència de les dades i procediment de recollida: 
Procedència de les dades: Les dades que seran recollides provenen dels propis 
interessats. 
Procediment de recollida de dades: les dades seran recollides mitjançant formularis 
complimentats pel propi interessat en suport paper. 
 
c) Persones o col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades: persones 
físiques que s’adrecin a l’Ajuntament. 
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d) Estructura bàsica del fitxer: El fitxer inclou dades identificatives dels 
sol·licitants com els cognoms, nom, DNI, passaport o NIE, adreça, telèfon de 
contacte, així com les que eventualment hi pugui haver en la petició que formulen. 
 
Sistema de tractament: parcialment automatitzat. 
 
e) Cessió de les dades previstes: No hi ha prevista cap cessió. 
 
f) Transferència internacional de dades: No hi ha prevista cap transferència. 
 
g) Òrgans responsables del fitxer: Ajuntament de Canet de Mar. 
 
h) Serveis o unitats davant els quals es poden exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició: Oficina de registre i informació de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 
i) Mesures de seguretat: nivell bàsic. 

 
9. Selecció de personal 
  

a) Denominació, finalitat i usos previstos: 
Denominació: Selecció de personal 
Finalitat i usos previstos: gestió de la selecció de personal. 
   
b) Procedència de les dades i procediment de recollida: 
Procedència de les dades: Les dades que seran recollides provenen dels propis 
interessats. 
Procediment de recollida de dades: les dades seran recollides mitjançant formularis 
complimentats pel propi interessat en suport paper. 
 
c) Persones o col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades: persones 
que es presenten a ofertes i convocatòries de feina promogudes per l’Ajuntament i 
que accedeixen a un procés de selecció. 
  
d) Estructura bàsica del fitxer: El fitxer inclou dades identificatives: cognoms, 
nom, DNI, passaport o NIE, adreça, telèfon de contacte, email; Dades de 
característiques personals: edat, estat civil, llengua materna, data i lloc de naixement; 
Dades acadèmiques i professionals: formació i titulacions, historial acadèmic, 
experiència professional, vida laboral. 
 
Sistema de tractament: parcialment automatitzat. 
 
e) Cessió de les dades previstes: No hi ha prevista cap cessió. 
 
f) Transferència internacional de dades: No hi ha prevista cap transferència. 
 
g) Òrgans responsables del fitxer: Ajuntament de Canet de Mar. 
 
h) Serveis o unitats davant els quals es poden exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició: Oficina de registre i informació de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 
i) Mesures de seguretat: nivell mitjà. 

 
10. OMIC 
 

a) Denominació, finalitat i usos previstos: 
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Denominació: OMIC 
Finalitat i usos previstos: Rebre, gestionar i resoldre les queixes i reclamacions de les 
persones consumidors empadronades a Canet de Mar. 
   
b) Procedència de les dades i procediment de recollida: 
Procedència de les dades: Les dades que seran recollides provenen dels propis 
interessats. 
Procediment de recollida de dades: les dades seran recollides mitjançant formularis 
complimentats pel propi interessat en suport paper, entrevista personal o transmissió 
telemàtica. 
 
c) Persones o col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades: persones 
que presenten les seves queixes consultes o peticions davant d’aquesta oficina 
municipal. 
  
d) Estructura bàsica del fitxer: El fitxer inclou dades identificatives dels 
sol·licitants com els cognoms, nom, DNI, passaport o NIE, adreça, telèfon de contacte 
o email i la petició que formulen. 
 
Sistema de tractament: parcialment automatitzat. 
 
e) Cessió de les dades previstes: A l’Agència Catalana de Consum (art. 21.2 
LOPD). 
 
f) Transferència internacional de dades: No hi ha prevista cap transferència. 
 
g) Òrgans responsables del fitxer: Ajuntament de Canet de Mar. 
 
h) Serveis o unitats davant els quals es poden exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició: Oficina de registre i informació de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 
i) Mesures de seguretat: nivell bàsic. 
 

11. Gravacions sessions del Ple de l’Ajuntament 
 

a) Denominació, finalitat i usos previstos: 
Denominació: Gravacions sessions del Ple de l’Ajuntament. 
Finalitat i usos previstos: L’enregistrament del so i la imatge de les sessions del ple de 
l’Ajuntament per la creació d’un arxiu històric i la seva reproducció, parcial o total, al 
web de l’Ajuntament de Canet de Mar per permetre el coneixement per part dels 
ciutadans de les sessions públiques del Ple. 
   
b) Procedència de les dades i procediment de recollida: 
Procedència de les dades: Les dades que seran recollides provenen de les persones 
que assisteixen a les sessions plenàries. 
Procediment de recollida de dades: les dades seran recollides mitjançant cintes de 
vídeo de qualsevol sistema, cintes de cassette, CD, DVD i les evolucions de futur en 
funció dels canvis tecnològics. 
 
c) Persones o col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades: regidors i 
persones que assisteixin a les sessions plenàries. 
  
d) Estructura bàsica del fitxer: El fitxer inclou les dades identificatives 
següents: imatge i veu. 
 
Sistema de tractament: automatitzat. 
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e) Cessió de les dades previstes: No hi ha prevista cap cessió. 
 
f) Transferència internacional de dades: No hi ha prevista cap  transferència. 
 
g) Òrgans responsables del fitxer: Ajuntament de Canet de Mar. 
 
h) Serveis o unitats davant els quals es poden exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició: Oficina de registre i informació de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 
i) Mesures de seguretat: nivell bàsic. 

 
12. Registre de licitadors 
 

a) Denominació, finalitat i usos previstos: 
Denominació: Registre de licitadors. 
Finalitat i usos previstos: Relacionar les dades de les persones físiques i dels 
representants de les persones jurídiques que s’hagin presentat en procediments de 
contractació promoguts per l’Ajuntament de Canet de Mar. 
   
b) Procedència de les dades i procediment de recollida: 
Procedència de les dades: documentació aportada per part dels interessats o els seus 
representants legals amb poders notarials. 
 
Procediment de recollida de dades: mitjançant documentació inclosa en els sobres 
aportats en els procediments oberts o negociats i els pressupostos en els contractes 
menors presentats en paper o via correu electrònic. 
 
c) Persones o col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades: totes les 
persones que participin en processos de licitació o presentació d’honoraris a 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 
  
d) Estructura bàsica del fitxer: El fitxer inclou les dades identificatives: nom, 
cognoms, NIF, adreça, telèfon, fax, mail, signatura electrònica o signatura manuscrita: 
Dades acadèmiques i professionals: formació i titulacions, experiència professional, 
historial acadèmic; Dades d’informació comercial: activitats i negocis, creacions 
artístiques, científiques; Dades d’assegurances. 
 
Sistema de tractament: parcialment automatitzat. 
 
e) Cessió de les dades previstes: No hi ha prevista cap cessió. 
 
f) Transferència internacional de dades: No hi ha prevista cap transferència. 
 
g) Òrgans responsables del fitxer: Ajuntament de Canet de Mar. 
 
h) Serveis o unitats davant els quals es poden exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició: Oficina de registre i informació de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 
i) Mesures de seguretat: nivell bàsic. 

 
13. Gestió econòmica i contractació 
 

a) Denominació, finalitat i usos previstos: 
Denominació: Gestió econòmica i contractació. 
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Finalitat i usos previstos: Gestionar les activitats econòmiques, comptables i de 
contractació administrativa en l’àmbit de les funcions pròpies de l’Ajuntament. 
   
b) Procedència de les dades i procediment de recollida: 
Procedència de les dades: documentació aportada per part dels interessats o els seus 
representants legals amb poders notarials. 
 
Procediment de recollida de dades: mitjançant documentació inclosa en els sobres 
aportats en els procediments oberts o negociats i els pressupostos en els contractes 
menors presentats en paper o via correu electrònic. 
 
c) Persones o col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades: contractistes 
i proveïdors de béns i serveis. 
  
d) Estructura bàsica del fitxer: El fitxer inclou les dades identificatives: nom, 
cognoms, NIF, adreça, telèfon, fax, mail, signatura electrònica o signatura manuscrita 
i dades d’ocupació laboral: càrrec. 
 
Sistema de tractament: parcialment automatitzat. 
 
e) Cessió de les dades previstes: A la Sindicatura de Comptes de Catalunya 
(art. 29 Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic)i a la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa de l’Estat (art. 30 del mateix text legal). 
 
f) Transferència internacional de dades: No hi ha prevista cap transferència. 
 
g) Òrgans responsables del fitxer: Ajuntament de Canet de Mar. 
 
h) Serveis o unitats davant els quals es poden exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició: Oficina de registre i informació de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 
i) Mesures de seguretat: nivell bàsic. 

 
14. Expedients Sancionadors 
 

a) Denominació, finalitat i usos previstos: 
Denominació: Expedients sancionadors. 
Finalitat i usos previstos: Gestió i tramitació dels expedients sancionadors de 
competència de l’Ajuntament de Canet de Mar incoats en virtut de les llicències, 
autoritzacions i concessions d’ocupació de béns de domini públic, l’Ordenança sobre 
neteja, tancament de terrenys i pavimentació, Ordenança sobre activitats i 
instal·lacions, Ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses, vetlladors i 
mobiliari auxiliar, Ordenança de subvencions, Ordenança de civisme i convivència, 
Ordenança reguladora de la tinença i protecció d’animals, i el Text refós pel qual 
s’aprova la Llei d’Urbanisme i Reglament que la desenvolupa. 
   
b) Procedència de les dades i procediment de recollida: 
Procedència de les dades: Les dades provenen del propi interessat o del seu 
representant legal i administracions públiques. 
 
Procediment de recollida de dades: mitjançant formularis, impresos i altres documents 
en suport paper o per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic. 
 
c) Persones o col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades: totes les 
persones físiques presumptament infractores, així com els seus representants legals. 
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d) Estructura bàsica del fitxer: El fitxer inclou les dades identificatives de les 
persones físiques i els seus representants legals, tals com nom, cognoms, NIF, 
adreça, telèfon, mail, signatura electrònica o signatura manuscrita i dades relatives a 
la comissió d’infraccions i sancions administratives. 
 
Sistema de tractament: parcialment automatitzat. 
 
e) Cessió de les dades previstes: No hi ha prevista cap cessió. 
 
 
f) Transferència internacional de dades: No hi ha prevista cap transferència. 
 
g) Òrgans responsables del fitxer: Ajuntament de Canet de Mar. 
 
h) Serveis o unitats davant els quals es poden exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició: Oficina de registre i informació de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 
i) Mesures de seguretat: nivell mitjà. 

 
15. Responsabilitat patrimonial 
 

a) Denominació, finalitat i usos previstos: 
Denominació: Responsabilitat patrimonial. 
Finalitat i usos previstos: Gestionar els expedients de responsabilitat patrimonial que 
afecten l’Ajuntament de Canet de Mar. 
   
b) Procedència de les dades i procediment de recollida: 
Procedència de les dades: Les dades que seran recollides provenen dels propis 
interessats o dels seus representants legals, de registres públics d’administracions 
públiques i de fonts accessibles al públic. 
Procediment de recollida de dades: les dades seran recollides mitjançant formularis o 
transmissió electrònica en format paper o suport magnètic o digital. 
 
c) Persones o col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades: persones 
que tinguin obert un expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial amb 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 
  
d) Estructura bàsica del fitxer: El fitxer inclou dades identificatives com els 
cognoms, nom, adreça, telèfon de contacte i mail i Dades especialment protegides 
com informes mèdics. 
 
Sistema de tractament: parcialment automatitzat. 
 
e) Cessió de les dades previstes: No hi ha prevista cap cessió. 
 
f) Transferència internacional de dades: No hi ha prevista cap transferència. 
 
g) Òrgans responsables del fitxer: Ajuntament de Canet de Mar. 
 
h) Serveis o unitats davant els quals es poden exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició: Oficina de registre i informació de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 
i) Mesures de seguretat: nivell alt. 

 



S/iu 

86 
 

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 

16. Cens d’animals domèstics 
 

a) Denominació, finalitat i usos previstos: 
Denominació: Cens d’animals domèstics. 
Finalitat i usos previstos: Registre i control dels animals censats al municipi. 
   
b) Procedència de les dades i procediment de recollida: 
Procedència de les dades: Les dades que seran recollides provenen dels propis 
interessats o dels seus representants legals. 
Procediment de recollida de dades: les dades seran recollides mitjançant formularis o 
transmissió electrònica en format paper o suport magnètic o digital. 
 
c) Persones o col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades: propietaris 
d’animals que visquin al municipi. 
  
d) Estructura bàsica del fitxer: El fitxer inclou dades identificatives com els 
cognoms, nom, adreça, telèfon de contacte i mail. 
 
Sistema de tractament: automatitzat. 
 
e) Cessió de les dades previstes: No hi ha prevista cap cessió. 
 
f) Transferència internacional de dades: No hi ha prevista cap transferència. 
 
g) Òrgans responsables del fitxer: Ajuntament de Canet de Mar. 
 
h) Serveis o unitats davant els quals es poden exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició: Oficina de registre i informació de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 
i) Mesures de seguretat: nivell bàsic. 

 
17. Cens de gossos perillosos 
 

a) Denominació, finalitat i usos previstos: 
Denominació: Cens d’animals perillosos. 
Finalitat i usos previstos: Registre i control dels gossos de races qualificades com a 
potencialment perilloses censats al municipi. 
   
b) Procedència de les dades i procediment de recollida: 
Procedència de les dades: Les dades que seran recollides provenen dels propis 
interessats o dels seus representants legals. 
Procediment de recollida de dades: les dades seran recollides mitjançant formularis o 
entrevista personal. 
 
c) Persones o col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades: propietaris 
de gossos de races qualificades com a potencialment perilloses que visquin al 
municipi. 
  
d) Estructura bàsica del fitxer: El fitxer inclou dades identificatives com: els 
cognoms, nom, adreça, telèfon de contacte i mail; Dades de característiques 
personals com: edat; Dades econòmicofinanceres i d’assegurances: assegurança de 
responsabilitat civil; Dades relatives a la comissió d’infraccions penals o 
administratives: antecedents penals i infraccions; Dades especialment protegides: 
certificats de bona conducta, certificat d’aptitud psicològica. 
 
Sistema de tractament: parcialment automatitzat. 
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e) Cessió de les dades previstes: No hi ha prevista cap cessió. 
 
f) Transferència internacional de dades: No hi ha prevista cap transferència. 
 
g) Òrgans responsables del fitxer: Ajuntament de Canet de Mar. 
 
h) Serveis o unitats davant els quals es poden exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició: Oficina de registre i informació de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 
i) Mesures de seguretat: nivell alt. 

 
18. Bústia de queixes i suggeriments 
 

a) Denominació, finalitat i usos previstos: 
Denominació:Bústia de queixes i suggeriments. 
Finalitat i usos previstos:Donar resposta i acusar rebuda de queixes i suggeriments a 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 
   
b) Procedència de les dades i procediment de recollida: 
Procedència de les dades: Les dades que seran recollides provenen dels propis 
interessats o dels seus representants legals. 
Procediment de recollida de dades: les dades seran recollides telemàticament a 
través de la seu electrònica o en paper dipositat en la bústia de queixes i 
suggeriments ubicada a l’entrada principal de l’Ajuntament. 
 
c) Persones o col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades: persones 
que fan arribar queixes o suggeriments a l’Ajuntament. 
  
d) Estructura bàsica del fitxer: El fitxer inclou dades identificatives com: els 
cognoms, nom, adreça, telèfon de contacte i mail, així com les que eventualment 
pugui haver-hi en la petició que formulen. 
 
Sistema de tractament: parcialment automatitzat. 
 
e) Cessió de les dades previstes: No hi ha prevista cap cessió. 
 
f) Transferència internacional de dades: No hi ha prevista cap transferència. 
 
g) Òrgans responsables del fitxer: Ajuntament de Canet de Mar. 
 
h) Serveis o unitats davant els quals es poden exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició: Oficina de registre i informació de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 
i) Mesures de seguretat: nivell bàsic. 

 
19. Cementiri 
 

a) Denominació, finalitat i usos previstos: 
Denominació: Cementiri. 
Finalitat i usos previstos: gestionar els drets sobres espais al cementiri municipal per 
a procedir a la recaptació tributària i la tramitació de procediments administratius com 
concessions, transmissions, etc. 
   
b) Procedència de les dades i procediment de recollida: 
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Procedència de les dades: Les dades que seran recollides provenen dels propis 
interessats o els seus representants legals. 
Procediment de recollida de dades: les dades seran recollides mitjançant formularis 
en paper i altres (documents lliures de conformitat amb el principi de llibertat de forma 
dels documents administratiu) i via telemàtica. 
 
c) Persones o col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades: de les 
persones que siguin propietàries de sepultures al cementiri municipal. 
  
d) Estructura bàsica del fitxer: El fitxer inclou dades identificatives com els 
cognoms, nom, NIF, adreça, telèfon de contacte o mail; Dades de característiques 
personals com: edat; Dades econòmicofinanceres com: núm. de compte per al 
cobrament de la taxa i altres dades com: testament, escriptures de compravenda o de 
donació. 
 
Sistema de tractament: parcialment automatitzat. 
 
e) Cessió de les dades previstes: A l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona en virtut de la delegació de competències en matèria de 
gestió tributària efectuada pel ple de la Corporació. 
 
f) Transferència internacional de dades: No hi ha prevista cap transferència. 
 
g) Òrgans responsables del fitxer: Ajuntament de Canet de Mar. 
 
h) Serveis o unitats davant els quals es poden exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició: Oficina de registre i informació de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 
i) Mesures de seguretat: nivell mitjà. 

 
20. Servei de psicologia i logopèdia 
 

a) Denominació, finalitat i usos previstos: 
Denominació: Servei de psicologia i logopèdia 
Finalitat i usos previstos: gestió i manteniment de les dades d’alumnes, professors i 
familiars de les persones que precisen d’un servei especial de psicologia i logopèdia.   
 
b) Procedència de les dades i procediment de recollida: 
Procedència de les dades: Les dades que seran recollides provenen dels propis 
interessats o els seus representants legals així com d’entitats públiques o privades. 
Procediment de recollida de dades: les dades seran recollides mitjançant formularis, 
transmissió electrònica de dades, qualsevol tipus de suport informàtic i suport paper. 
 
c) Persones o col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades: de les 
alumnes usuaris del servei i familiars i professors. 
  
d) Estructura bàsica del fitxer: El fitxer inclou dades identificatives com els 
cognoms, nom, NIF, adreça, telèfon de contacte o mail; Dades de característiques 
personals com: data i lloc de naixement i edat; Dades acadèmiques; Dades de 
circumstàncies socials i dades especialment protegides: de salut. 
 
Sistema de tractament: parcialment automatitzat. 
 
e) Cessió de les dades previstes: No hi ha prevista cap cessió. 
 
f) Transferència internacional de dades: No hi ha prevista cap transferència. 
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g) Òrgans responsables del fitxer: Ajuntament de Canet de Mar. 
 
h) Serveis o unitats davant els quals es poden exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició: Oficina de registre i informació de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 
i) Mesures de seguretat: nivell alt. 

 
21. Llicències d’ocupació de via pública 
 

a) Denominació, finalitat i usos previstos: 
Denominació: Llicències d’ocupació de via pública. 
Finalitat i usos previstos: Tramitació de les sol·licituds i autoritzacions d’ocupació de la 
via pública que no estiguin sotmeses a concessions, la gestió tributària per a la 
liquidació de les taxes i la tramitació dels corresponents expedients sancionadors en 
cas d’incompliment de les prescripcions de la llicència i la gestió tributària. 
   
b) Procedència de les dades i procediment de recollida: 
Procedència de les dades: Les dades que seran recollides provenen dels propis 
interessats o els seus representants legals. 
Procediment de recollida de dades: les dades seran recollides mitjançant formularis 
en paper i altres (documents lliures de conformitat amb el principi de llibertat de forma 
dels documents administratiu) i via telemàtica. 
 
c) Persones o col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades: les persones 
que sol·licitin llicència per a l’ocupació de la via pública. 
  
d) Estructura bàsica del fitxer: El fitxer inclou dades identificatives com els 
cognoms, nom, NIF, adreça, telèfon de contacte o mail; Dades econòmicofinanceres 
com el núm. de compte per al cobrament de la taxa i Dades relatives a la comissió 
d’infraccions administratives. 
 
Sistema de tractament: parcialment automatitzat. 
 
e) Cessió de les dades previstes: No hi ha prevista cap cessió. 
 
f) Transferència internacional de dades: No hi ha prevista cap transferència. 
 
g) Òrgans responsables del fitxer: Ajuntament de Canet de Mar. 
 
h) Serveis o unitats davant els quals es poden exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició: Oficina de registre i informació de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 
i) Mesures de seguretat: nivell mitjà. 

 
22. Llicències de guals 
 

a) Denominació, finalitat i usos previstos: 
Denominació: Llicències de guals. 
Finalitat i usos previstos: Gestionar les llicències de guals del municipi, així com 
efectuar la corresponent gestió tributària. 
   
b) Procedència de les dades i procediment de recollida: 
Procedència de les dades: Les dades que seran recollides provenen dels propis 
interessats o els seus representants legals. 
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Procediment de recollida de dades: les dades seran recollides mitjançant formularis 
en paper i altres (documents lliures de conformitat amb el principi de llibertat de forma 
dels documents administratiu) i via telemàtica. 
 
c) Persones o col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades: les persones 
que sol·licitin llicència de guals per a l’entrada i sortida de vehicles. 
  
d) Estructura bàsica del fitxer: El fitxer inclou dades identificatives com els 
cognoms, nom, NIF, adreça, telèfon de contacte o mail i dades econòmicofinanceres 
com és el núm. de compte per al cobrament de la taxa. 
 
Sistema de tractament: parcialment automatitzat. 
 
e) Cessió de les dades previstes: A l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona en virtut de la delegació de competències en matèria de 
gestió tributària efectuada pel ple de la Corporació.. 
 
f) Transferència internacional de dades: No hi ha prevista cap transferència. 
 
g) Òrgans responsables del fitxer: Ajuntament de Canet de Mar. 
 
h) Serveis o unitats davant els quals es poden exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició: Oficina de registre i informació de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 
i) Mesures de seguretat: nivell mitjà. 

 
23. Membres dels consells municipals 
 

a) Denominació, finalitat i usos previstos: 
Denominació: Membres dels consells municipals 
Finalitat i usos previstos: Convocar els membres dels consells municipals a les 
sessions ordinàries i extraordinàries que s’hagin de celebrar. 
   
b) Procedència de les dades i procediment de recollida: 
Procedència de les dades: Les dades que seran recollides provenen dels propis 
interessats. 
Procediment de recollida de dades: les dades seran recollides mitjançant formularis 
en paper i altres (documents lliures de conformitat amb el principi de llibertat de forma 
dels documents administratiu) i via telemàtica. 
 
c) Persones o col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades: les persones 
físiques que hagin estat nomenades membres dels consells municipals així com 
personal de l’Ajuntament. 
  
d) Estructura bàsica del fitxer: El fitxer inclou dades identificatives com els 
cognoms, nom, NIF, adreça, telèfon de contacte o mail. 
 
Sistema de tractament: parcialment automatitzat. 
 
e) Cessió de les dades previstes: No hi ha prevista cap cessió. 
 
f) Transferència internacional de dades: No hi ha prevista cap transferència. 
 
g) Òrgans responsables del fitxer: Ajuntament de Canet de Mar. 
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h) Serveis o unitats davant els quals es poden exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició: Oficina de registre i informació de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 
i) Mesures de seguretat: nivell baix. 

 
24. Membres de comissions de seguiment 
 

a) Denominació, finalitat i usos previstos: 
Denominació: Membres de comissions de seguiment 
Finalitat i usos previstos: Convocar els membres de les comissions de seguiment de 
diferents contractes d’activitat en les reunions que s’hagin de celebrar. 
   
b) Procedència de les dades i procediment de recollida: 
Procedència de les dades: Les dades que seran recollides provenen dels propis 
interessats. 
Procediment de recollida de dades: les dades seran recollides mitjançant formularis 
en paper i altres (documents lliures de conformitat amb el principi de llibertat de forma 
dels documents administratiu) i via telemàtica. 
 
c) Persones o col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades: les persones 
físiques que hagin estat nomenades membres de les comissions de seguiment així 
com personal de l’Ajuntament. 
  
d) Estructura bàsica del fitxer: El fitxer inclou dades identificatives com els 
cognoms, nom, NIF, adreça, telèfon de contacte o mail. 
 
Sistema de tractament: parcialment automatitzat. 
 
e) Cessió de les dades previstes: No hi ha prevista cap cessió. 
 
f) Transferència internacional de dades: No hi ha prevista cap transferència. 
 
g) Òrgans responsables del fitxer: Ajuntament de Canet de Mar. 
 
h) Serveis o unitats davant els quals es poden exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició: Oficina de registre i informació de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 
i) Mesures de seguretat: nivell baix. 

 
25. Membres Consell de Govern de l’Organisme Autònom de Ràdio Canet 
 

a) Denominació, finalitat i usos previstos: 
Denominació: Membres del Consell de Govern de l’Organisme Autònom de Ràdio 
Canet. 
Finalitat i usos previstos: Convocar els membres del consell de govern de l’Organisme 
Autònom de Ràdio Canet a les sessions ordinàries i extraordinàries que s’hagin de 
celebrar. 
   
b) Procedència de les dades i procediment de recollida: 
Procedència de les dades: Les dades que seran recollides provenen dels propis 
interessats. 
Procediment de recollida de dades: les dades seran recollides mitjançant formularis 
en paper i altres (documents lliures de conformitat amb el principi de llibertat de forma 
dels documents administratiu) i via telemàtica. 
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c) Persones o col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades: les persones 
físiques que hagin estat nomenades membres del Consell de Govern de l’Organisme 
Autònom de Ràdio Canet així com personal de l’Ajuntament. 
  
d) Estructura bàsica del fitxer: El fitxer inclou dades identificatives com els 
cognoms, nom, NIF, adreça, telèfon de contacte o mail. 
 
Sistema de tractament: parcialment automatitzat. 
 
e) Cessió de les dades previstes: No hi ha prevista cap cessió. 
 
f) Transferència internacional de dades: No hi ha prevista cap transferència. 
 
g) Òrgans responsables del fitxer: Ajuntament de Canet de Mar. 
 
h) Serveis o unitats davant els quals es poden exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició: Oficina de registre i informació de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 
i) Mesures de seguretat: nivell baix. 

 
26. Llicències de taxi 
 

a) Denominació, finalitat i usos previstos: 
Denominació: Llicències de taxi. 
Finalitat i usos previstos: Gestionar les llicències de taxi assignades al  municipi. 
   
b) Procedència de les dades i procediment de recollida: 
Procedència de les dades: Les dades que seran recollides provenen dels propis 
interessats o els seus representants legals. 
Procediment de recollida de dades: les dades seran recollides mitjançant formularis 
en paper i altres (documents lliures de conformitat amb el principi de llibertat de forma 
dels documents administratiu) i via telemàtica. 
 
c) Persones o col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades: les persones 
físiques que tenen llicència de taxi o que la volen aconseguir. 
  
d) Estructura bàsica del fitxer: El fitxer inclou dades identificatives com els 
cognoms, nom, NIF, adreça, telèfon de contacte o mail i dades econòmicofinanceres 
com és el núm. de compte per al cobrament de la taxa. 
 
Sistema de tractament: parcialment automatitzat. 
 
e) Cessió de les dades previstes: No hi ha prevista cap cessió. 
 
f) Transferència internacional de dades: No hi ha prevista cap transferència. 
 
g) Òrgans responsables del fitxer: Ajuntament de Canet de Mar. 
 
h) Serveis o unitats davant els quals es poden exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició: Oficina de registre i informació de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 
i) Mesures de seguretat: nivell baix. 

 
27. Targetes d’aparcament per a discapacitats 
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a) Denominació, finalitat i usos previstos: 
Denominació: Targetes d’aparcament per a discapacitats. 
Finalitat i usos previstos: Gestió i control de les targetes d’aparcament individual o 
col·lectiva per a persones amb alguna minusvalidesa. 
   
b) Procedència de les dades i procediment de recollida: 
Procedència de les dades: Les dades que seran recollides provenen dels propis 
interessats o els seus representants legals. 
Procediment de recollida de dades: les dades seran recollides mitjançant formularis 
en paper i altres (documents lliures de conformitat amb el principi de llibertat de forma 
dels documents administratiu) i via telemàtica. 
 
c) Persones o col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades: les persones 
amb alguna minusvalidesa que sol·liciten una targeta d’aparcament 
  
d) Estructura bàsica del fitxer: El fitxer inclou dades identificatives com els 
cognoms, nom, NIF, adreça, telèfon de contacte o mail i dades especialment 
protegides com és el grau de discapacitat. 
 
Sistema de tractament: parcialment automatitzat. 
 
e) Cessió de les dades previstes: No hi ha prevista cap cessió. 
 
f) Transferència internacional de dades: No hi ha prevista cap transferència. 
 
g) Òrgans responsables del fitxer: Ajuntament de Canet de Mar. 
 
h) Serveis o unitats davant els quals es poden exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició: Oficina de registre i informació de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 
i) Mesures de seguretat: nivell alt. 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels 
disset membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’annex 1 de l’ordenança de creació 
dels fitxers de protecció de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, que es transcriu en el cos d’aquest acord. 
 
SEGON.- Sotmetre l’aprovació d’aquesta modificació a informació pública i audiència 
als interessats per un termini de 30 dies, a efectes de reclamacions i suggeriments, 
mitjançant la inserció del corresponent edicte en el BOP, el DOGC, el Punt Avui, el 
tauler d’anuncis d’aquesta corporació i el web municipal, transcorregut el qual sense 
haver-se presentat reclamació ni suggeriment, s’entendrà aprovada  definitivament 
sense necessitat de nou acord. El termini començarà a comptar a partir de l’endemà 
de la publicació al BOP. 
 
TERCER.- Aprovada definitivament, aquesta modificació es publicarà íntegrament en 
el BOP i entrarà en vigor l’endemà d’aquesta publicació. Així mateix, s’inserirà l’anunci 
en el tauler de la corporació i en el DOGC, on s’anunciarà la referència al BOP en el 
qual s’hagués publicat íntegrament el text. 
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QUART.- Comunicar aquest acord a l’Administració de l’Estat i a la de la comunitat 
autònoma. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que en el Ple ordinari del 24 de 
novembre de 2011 es va aprovar l’Ordenança municipal de creació dels fitxers de 
protecció de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
Concretament, en aquell Ple municipal se’n van aprovar tres. Amb aquest punt, el que 
es fa es posar al dia l’Administració, modernitzar-la i donar la seguretat al ciutadà que 
les seves dades estan ben segures. Amb aquest instrument també es dóna seguretat 
als treballadors de la corporació. Un cop fets, aquests fitxers s’hauran d’inscriure a 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Els que es creen amb aquesta modificació 
d’avui són un fitxer de videovigilància de la Biblioteca municipal, un fitxer de control 
horari, un de registre d’entitats, de parelles estables, d’instàncies, de selecció de 
personal, de l’OMIC, d’enregistraments de sessions del Ple de l’Ajuntament, de 
registre de licitadors, de gestió econòmica i contractació, expedients sancionadors, 
responsabilitat patrimonial, cens d’animals domèstics, cens de gossos perillosos, 
bústia de queixes i suggeriments, cementiri, servei de psicologia i logopèdia de l’Àrea 
d’Educació, llicències d’ocupació de via pública, llicències de guals, membres dels 
consells municipals, membres de les comissions de seguiment, membres del Consell 
de Govern de l’Organisme Autònom de Ràdio Canet, llicències de taxi i, finalment, 
targetes d’aparcament per a persones discapacitades. 
 
Pren la paraula la senyora Blanca Arbell Brugarola, portaveu del grup municipal 
d’ERC, la qual explica que tant en aquest punt com en l’anterior es veu l’esperit de 
posar ordre en la burocràcia de l’Administració. Una de les demandes més repetides 
pel seu grup municipal ha estat la de modernitzar i reorganitzar l’Ajuntament.  Només 
amb la maquinària a punt es pot arribar a assolir l’objectiu d’un projecte. ERC, 
conscients de la necessitat d’implantar noves tecnologies que agilitzin i facilitin la 
gestió diària de tota la paperassa, hi estarà a favor. Sempre estaran d’acord amb 
qualsevol acció que apunti a ser més efectius i transparents. 
 
15.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJU NTAMENT DE 
CANET DE MAR I EL BISBAT DE GIRONA SOBRE L’ÚS DELS FONS 
DIGITALITZATS DE L’ARXIU PARROQUIAL DE CANET DE MAR  
 
Atès que a la parròquia de Canet de Mar, la qual pertany al Bisbat de Girona, té un 
fons documental fruit de la seva vida parroquial.  
 
Atès que, per disposició diocesana, bona part dels seus fons documentals històrics 
han estat dipositats a l'Arxiu Diocesà de Girona. 
 
Atès que el Bisbat desitja poder atendre l’interès que genera la consulta d’aquests fons 
documentals per part dels investigadors locals i ciutadans de Canet de Mar. 
 
Atès que una de les maneres per les quals es pot accedir a aquest fons és per mitjà de 
la reproducció digital dels citats documents, tant dels documents dipositats a l’Arxiu 
Diocesà de Girona com dels fons històrics que romanen a l’Arxiu parroquial de Canet. 
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament de Canet 
de Mar i el Bisbat de Girona, el qual es transcriu a continuació: 
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Conveni entre l’Ajuntament de Canet de Mar i el Bis bat de Girona sobre I’ús dels 
fons digitalitzats de I'Arxiu Parroquial de Canet d e Mar. 
 
A Canet de Mar, el dia ........ 
 
REUNITS: 
 
D’una part, el Sr. Jesús Marín i Hernández , en la seva qualitat d’Alcalde President de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, assistit de la senyora Núria Mompel i Tusell , secretària 
de la Corporació.  
 
D’altra part, mossèn Joaquim Giol i Aymerich , Provicari general del Bisbat de Girona;  
 
i 
 
Mossèn Salvador Juanola i Cadena  rector de la Parròquia de Canet de Mar. 
 
OBREN:  
 
El senyor Jesús Marín i Hernández, en nom i representació de l’Ajuntament de Canet 
de Mar , per la seva condició d’Alcalde President, en representació de la Corporació 
municipal, d’acord amb el que preveu l’article 53.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
El senyor Joaquim Giol i Aymerich, en nom i representació del Bisbat de Girona , per la 
seva condició de Provicari General segons nomenament episcopal del 9 de gener de 
2009. 
 
El senyor Salvador Juanola i Cadena, en la seva qualitat de rector de la Parròquia de 
Canet de Mar , segons nomenament episcopal del ........ de .....  
 
Ambdues parts es reconeixen mútua capacitat legal per obligar-se, i 
 
 
DECLAREN 
 
I.- Que a la parròquia de Canet de Mar (Bisbat de Girona) existeix un fons documental 
fruit de la seva vida parroquial.  
 
II.- Que per disposició diocesana, bona part dels seus fons documentals històrics han 
estat dipositats a l'Arxiu Diocesà de Girona. Tanmateix, el Bisbat desitja poder atendre 
d’interès que genera la consulta d’aquests fons documentals per part dels investigadors 
locals i ciutadans de Canet de Mar, per mitjà de la reproducció digital dels citats 
documents, tant dels documents dipositats a l’Arxiu Diocesà de Girona com dels fons 
històrics que romanen a l’Arxiu parroquial de Canet. 
 
III.- Ambdues parts convenen, amb la intenció de posar-la a l’abast dels investigadors i 
dels ciutadans en general que consulten documentació a l'Arxiu Municipal de Canet de 
Mar, el següent: 
 
CONVENEN: 
 
PRIMER.- La Parròquia de Canet de Mar, Bisbat i Diòcesi de Girona, autoritzen a 
l’Ajuntament de Canet de Mar, per a una sola vegada, a la captació de la imatge dels 
béns indicats en l’apartat I i II d’aquest conveni, que podrà fer-se amb mitjans propis o de 
tercers, reservant-se en tot cas la Parròquia de Canet de Mar, Bisbat i Diòcesi de Girona, 



S/iu 

96 
 

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 

la propietat i la titularitat dels esmentats béns sobre els que es fa la captació de les 
imatges. 
 
SEGON.- L’ajuntament de Canet de Mar s’obliga a destinar les imatges obtingudes a 
l’exclusiva finalitat de la seva consulta en les dependències de l'Arxiu Municipal de Canet 
de Mar. 
 
Es declara, de forma expressa, que quan sigui procedent la reproducció d’alguns dels 
documents que integren els fons, dita reproducció estarà exempta de qualsevol 
pagament de taxes o tarifes que poguessin estar aprovades en aquell moment. 
 
TERCER.- L'Ajuntament de Canet de Mar s’obliga a no utilitzar el material obtingut per a 
cap altra finalitat diferent de la que aquí es pacta. Especialment s’obliga a no realitzar 
còpies i a no cedir-la sota cap concepte o títol a terceres persones o institucions, sense 
el permís exprés i per escrit del Bisbat de Girona. 
 
QUART.- L'Ajuntament de Canet de Mar lliurarà al Bisbat de Girona una còpia de les 
imatges digitalitzades a efectes de dipositar-la a l'Arxiu Diocesà de Girona. 
 
CINQUE.- La cessió del dret de captació i reproducció de les imatges aquí establert, es 
realitzarà per una vegada i a resultes de l’estricta finalitat pactada, sense perjudici dels 
drets d’utilització de les imatges del fons documental, els quals pertanyen, en qualsevol 
cas, a la Parròquia de Canet de Mar, Bisbat de Girona.  
 
La Parròquia de Canet de Mar, Bisbat de Girona, es reserva la possibilitat, i així ho 
consent l'Ajuntament de Canet de Mar, de poder explotar lliure i gratuïtament  les 
imatges facilitades per l’Ajuntament de Canet de Mar per a qualsevol altra finalitat 
diferent de la que s'autoritza aquí a la Corporació Municipal.  
 
La parròquia de Canet de Mar i el Bisbat de Girona, faran constar en tots els casos que 
la digitalització s’ha realitzat amb el suport de l’Ajuntament de Canet de Mar 
 
SISÈ.- Per a qualsevol litigi que pugui seguir-se relatiu a la interpretació, compliment o 
execució del present contracte, ambdues parts es sotmeten, de forma expressa, a la 
competència i jurisdicció dels Jutjats i Tribunals corresponents a la Ciutat de Girona. 
 
I ambdues parts s’afirmen i es ratifiquen en tot això exposat. S’obliguen expressament i 
signen el present document per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i en la data abans 
esmentats, davant meu, la Secretària de la Corporació, en qualitat de fedatària pública. 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Cultura, 
s’acorda per unanimitat dels disset membres presents dels disset que integren el 
nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet 
de Mar i el Bisbat de Girona sobre l’ús dels fons digitalitzats de l’Arxiu Parroquial de 
Canet de Mar. 
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
TERCER.- Notificar aquests acords a les persones interessades, a tots els efectes. 
 
Pren la paraula el senyor Pere Xirau Espàrrech, regidor delegat de Cultura, el qual 
explica que per arribar a aquest punt d’acord amb el Bisbat, el camí ha estat llarg, ja 
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que s’ha hagut de reconduir una situació complicada. No fa massa, Ajuntament i 
Bisbat encara anaven pel camí dels tribunals, però per sort, aquesta situació, gràcies 
al diàleg, s’ha pogut capgirar. Explica que les aportacions fetes per l’arxivera 
municipal, Iolanda Serrano, i la secretària de la corporació han estat decisives. També 
s’ha de tenir en compte la bona disposició del Bisbat i, fins i tot, en última instància, 
l’aportació dels Centre d’Estudis Canetencs. Per acabar la seva intervenció, demana 
que la votació es faci en clau de poble i no en clau política. 
 
Pren la paraula el senyor Jordi Planet Rovira, regidor del grup municipal del PSC, el 
qual explica que el seu grup hi donarà suport. Explica que el senyor Pere Xirau els ha 
tingut informats en tot moment de com han anat les negociacions i creuen que han fet 
molt bona feina. Ara bé, consideren que hi ha alguna clàusula que és una mica massa 
estricta i que amb el temps s’hauria d’anar treballant. Creuen que aquest conveni ha 
de ser el començament d’alguna cosa més important. 
 
Pren la paraula el senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, el qual 
explica que des del primer moment, quan el Bisbat es va emportar els documents de la 
parròquia, tots els grups municipals van fer un front comú. Ara, però, a l’inici de les 
negociacions, les posicions entre el govern actual i l’oposició estaven bastant 
enfrontades, però el senyor Pere Xirau ha ajudat en la tasca d’acostament d’aquestes 
posicions. El seu grup tenia la intenció que tota aquesta documentació es pogués 
quedar a Canet, però entenent que la documentació de l’arxiu parroquial pertany al 
Bisbat i, per tant, és el Bisbat qui decideix la ubicació d’aquest arxiu, creuen que 
aquest conveni és digne i que permetrà la digitalització d’aquesta documentació i la 
consulta per part dels ciutadans de Canet es podrà fer de manera àgil. Agraeixen la 
tasca feta pel regidor de Cultura, per l’arxivera i pel Centre d’Estudis Canetencs. 
 
16.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJU NTAMENT DE 
CANET DE MAR I EL BISBAT DE GIRONA PER A LA CONSERV ACIÓ I 
L’EXHIBICIÓ PÚBLICA DEL FONS MUSICAL DE LA PARRÒQUI A DE SANT PERE 
I SANT PAU DE CANET DE MAR 
 
Atès que la Parròquia de Canet de Mar és titular d’un extens fons documental fruit de 
la seva vida parroquial des del segle XV. 
 
Atès que aquest fons conté documentació musical de gran importància dins el domini 
de la música hispànica del barroc, que abraça des del S. XVII i que arriba fins a 
principis del passat S. XX. 
 
Atesa la importància i el valor artístic del conjunt de les composicions, el dit fons es 
troba catalogat en els Inventaris dels fons musicals de Catalunya amb la denominació 
“Volum 2/1 i 2/2: Fons de l’Església parroquial de Sant Pere i Sant Pau de Canet de 
Mar”. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar i el Bisbat de Girona, totes dues institucions es 
comprometen a preservar i conservar en condicions adequades aquest fons, per 
assegurar-ne la plena integritat del seu valor cultural. 
 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i 
el Bisbat de Girona per a la conservació i l’exhibició del fons musical de la parròquia de 
sant Pere i sant Pau, el qual es transcriu a continuació: 
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Conveni entre l’Ajuntament de Canet de Mar i el Bis bat de Girona per a la 
conservació i exhibició pública del fons musical de  la Parròquia de Sant Pere i 
Sant Pau de Canet de Mar. 
 
A Canet de Mar, ....... 
 
REUNITS: 
 
D’una part, el Sr. Jesús Marín i Hernández , en la seva qualitat d’Alcalde President de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, assistit de la senyora Núria Mompel i Tusell , secretària 
de la Corporació.  
 
D’altra part, mossèn Joaquim Giol i Aymerich , Provicari general del Bisbat de Girona; i 
 
Mossèn. Salvador Juanola i Cadena  rector de la Parròquia de Canet de Mar. 
 
OBREN:  
 
El senyor Jesus Marín i Hernández, en nom i representació de l’Ajuntament de Canet 
de Mar , per la seva condició d’Alcalde President, en representació de la Corporació 
municipal, d’acord amb el que preveu l’article 53.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
El senyor Joaquim Giol i Aymerich, en nom i representació del Bisbat de Girona , per la 
seva condició de Provicari General segons nomenament episcopal del 9 de gener de 
2009. 
 
El senyor Salvador Juanola i Cadena, en la seva qualitat de rector de la Parròquia de 
Canet de Mar , segons nomenament episcopal del ........ de .....  
 
EXPOSEN: 
 
I.- Que la Parròquia de Canet de Mar és titular d’un extens fons documental fruit de la 
seva vida parroquial des del segle XV, i dins d’aquest fons s’hi troba documentació 
musical de gran importància dins el domini de la música hispànica del barroc, que abraça 
des del S. XVII i arriba fins a principis del passat S. XX. 
 
II.- Que atesa la importància i valor artístic del conjunt de les composicions, el dit fons es 
troba catalogat en els Inventaris dels fons musicals de Catalunya amb la denominació 
“Volum 2/1 i 2/2: Fons de l’Església parroquial de Sant Pere i Sant Pau de Canet de 
Mar”. 
 
III.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar i el Bisbat de Girona han assolit un seguit 
d’acords de voluntats en relació al dipòsit, consulta i difusió del fons musical de la 
Parròquia de Canet de Mar, i en virtut del mateix formalitzen el present conveni en base i 
subjecció als següents  
 
PACTES: 
 
Primer.- DIPÒSIT DEL FONS MUSICAL DE LA PARRÒQUIA DE CANET DE MAR 
 
La Parròquia de Canet de Mar i el Bisbat de Girona, titulars del ple domini del fons 
musical de la Parròquia de Canet de Mar, es comprometen a preservar i conservar, en 
adequades condicions, el fons musical de l’església parroquial de Sant Pere i Sant Pau 
de Canet de Mar, i a assegurar-ne la plena integritat del seu valor cultural. 
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A tal fi, d’acord amb el criteri de proximitat a la seva ubicació original, el Bisbat de Girona 
i la Parròquia adequaran la sala “museu-arxiu” del complex parroquial de Canet de Mar, 
situat a la Plaça de l’Església del dit municipi, com a lloc d’ubicació, arxiu i conservació 
de l’esmentat fons. 
 
Per la seva banda, l’Ajuntament de Canet de Mar es compromet a fer-se càrrec, de 
forma exclusiva, del canvi de “camises” on desar els documents. 
 
La Parròquia de Canet de Mar i el Bisbat de Girona s’obliguen a no comprometre la 
conservació del fons musical, i a servar-lo en adequades condicions de seguretat en la 
mateixa Església parroquial. 
 
Segon.- ACCÉS AL FONS MUSICAL 
 
La Parròquia de Canet de Mar permetrà l’accés al fons musical per part de musics, 
historiadors, investigadors i musicòlegs. Aquest accés es portarà a terme en les 
següents condicions i règim de funcionament: 
 
- La Parròquia de Canet de Mar posarà a disposició de l’arxiver/a municipal de Canet 

de Mar una còpia de les claus d’accés a la sala on es trobi dipositat el fons musical 
parroquial; les quals tan sols podran ser utilitzades per l’arxiver/a, o aquell personal 
de l’Ajuntament a qui es delegui aquesta funció. 

 
- L’especialista haurà de presentar una instància a l’Ajuntament de Canet de Mar, 

especificant les seves dades personals i sol·licitant dia i hora de consulta del fons. 
La visita haurà de ser concertada amb una antelació mínima d’una setmana, previ 
avís al Rector i caldrà especificar-ne el motiu i/o objecte d’estudi. 

 
- L’horari de consulta serà de 10 a 13 hores, de dilluns a divendres, sens perjudici de 

que, de comú acord amb el Rector, l’Ajuntament pugui convenir altes dies i hores 
per efectuar aquesta consulta. 

 
- En cap cas es podran realitzar reproduccions i/o còpies del fons musical, ni treure 

cap documentació de la sala de consulta. 
 
- Totes les consultes hauran de ser amb la presència de l’Arxiver/a municipal de 

Canet de Mar. 
 
- Tan sols es permetran les consultes del fons quan el motiu de la mateixa no pugui 

portar-se a terme mitjançant la versió digitalitzada del mateix; i sempre que l’interès 
o objecte d’estudi ho justifiqui suficientment, prèvia valoració tècnica de l’Arxiu 
Municipal. 

 
- Prèviament a la consulta del fons, l’especialista haurà de signar un albarà on 

s’especifiquin el nom, la data i les composicions que seran objecte d’estudi i/o 
consulta. 

 
- La consulta dels documents digitalitzats del fons es farà a l’espai de consulta de 

l’Arxiu Municipal que disposarà d’una còpia digitalitzada del fons. Aquesta còpia 
digitalitzada, a disposició de l’Ajuntament de Canet de Mar, tan sols podrà ser 
utilitzada per als fins de consulta establerts en el present Conveni. 

 
- Si l’usuari de l’Arxiu Municipal sol·licités una reproducció, aquesta petició s’adreçarà 

al Bisbat de Girona que haurà d’autoritzar la mateixa. 
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Es declara, de forma expressa, que quan sigui procedent la reproducció d’alguns dels 
documents que integren els fons, dita reproducció estarà exempta de qualsevol 
pagament de taxes o tarifes que poguessin estar aprovades en aquell moment. 
 
Tercer.- Exhibició pública del fons musical 
 
3.1.- L’Ajuntament de Canet de Mar, amb la voluntat de difondre l’important valor cultural 
i artístic de les composicions del fons musical de la Parròquia de Canet de Mar, està 
interessat en l’organització d’exposicions temporals on es porti a terme la comunicació 
pública, de forma progressiva i successiva, del mateix. A tal fi podrà exposar 
successivament, per períodes temporals i sempre d’una en una, les obres o 
composicions que integren el dit fons.  
 
En qualsevol cas, les composicions hauran de ser retornades a l’arxiu parroquial en un 
termini màxim d’una setmana a comptar des de la data de finalització de l’exposició. 
 
3.2.- En l’hipotètic cas que no hi hagués acord entre l’Ajuntament i la Parròquia a l’hora 
de determinar si una obra pot ser exposada, l’Ajuntament haurà de comunicar per escrit 
al Bisbat de Girona, amb una antelació de dues (2) setmanes, la voluntat d’exhibir 
públicament la partitura o composició en qüestió. El Bisbat de Girona podrà oposar-se a 
l’exhibició del fons per raons justificades (estat de conservació, etc). 
 
3.3.- Les exhibicions de les obres o composicions s’hauran de realitzar en la casa museu 
“Lluís Domènech i Montaner” del municipi de Canet de Mar, i, dins d’aquesta, en un 
espai o ubicació que disposi de les mesures de seguretat idònies per preservar-ne l’estat 
de conservació i seguretat; essent de càrrec exclusiu de l’Ajuntament qualsevol 
desperfecte i/o deteriorament que puguin afectar les composicions durant l’exposició i/o 
trasllat.  
 
L’Ajuntament de Canet de Mar haurà de signar un albarà on es detallin minuciosament la 
composició o partitura lliurada per a cada  exposició. 
 
3.4.- L’Ajuntament de Canet de Mar contractarà la pòlissa d’assegurança necessària per 
cobrir els desperfectes que es puguin produir durant el transcurs de l’exhibició de les 
obres o composicions del fons; així com pel trasllat de les mateixes des de l’arxiu 
parroquial fins a la sala d’exposicions i la seva posterior devolució. 
 
El trasllat de les composicions s’haurà de realitzar en les condicions de seguretat i 
preservació adients; essent de compte i càrrec de l’Ajuntament de Canet de Mar totes les 
despeses que es meritin per raó del dit trasllat i muntatge. 
 
3.5.- La Parròquia de Canet de Mar i el Bisbat de Girona podran portar a terme, en 
qualsevol moment, les inspeccions i comprovacions que considerin necessàries respecte 
el lloc, forma i condicions d’exhibició de les composicions. 
 
3.6.- La Parròquia i el Bisbat de Girona tindran dret a quedar-se, gratuïtament, un 5% 
dels catàlegs eventualment publicats en motiu de les exposicions. 
 
3.7.- La realització d’una exposició tan sols comportarà la cessió del dret de comunicació 
pública mitjançant la seva exhibició en l’espai o sala on es celebri la mateixa.  
 
Per a qualsevol altra classe d’exhibició, reproducció, comunicació pública o cessió de 
l’obra, així com per realitzar qualsevol altre tipus de modalitat d’explotació, caldrà 
l’autorització expressa i escrita del Bisbat de Girona. 
 
3.8.- Amb la celebració de les exposicions, les parts pretenen divulgar el patrimoni 
musical i obrir-lo a l’estudi per part d’especialistes. Les composicions o obres exposades 
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s’integraran en un repertori musical que serà interpretat en públic un cop l’any. Les 
despeses que es derivin d’aquest concert, seran de compte i càrrec exclusiu de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
3.9.- L’Ajuntament de Canet de Mar s’obliga a no utilitzar el fons musical de la Parròquia 
de Canet de Mar per a cap altra finalitat diferent de les aquí pactades. Així mateix, 
s’obliga a no realitzar-ne còpies i a no cedir-les a tercers ni institucions, sense el permís 
exprés i escrit del Bisbat de Girona. 
 
Quart.-  Col·laboració entre les parts 
 
La Parròquia de Canet de Mar, el Bisbat de Girona i l’Ajuntament de Canet de Mar es 
comprometen a col·laborar en la digitalització gradual del fons musical de la Parròquia de 
Canet de Mar.  
 
En aquest sentit, i amb la finalitat de procedir a la digitalització gradual del fons, la 
parròquia de Canet de Mar i Bisbat de Girona autoritzen a l’Ajuntament de Canet de Mar, 
per a una sola vegada, a la captació de la imatge d’aquest fons documental. 
 
La cessió del dret de captació i reproducció de les imatges es realitzarà per una vegada i 
a resultes de l’estricta finalitat de consulta pactada, sense perjudici dels drets d’utilització 
i publicació i reproducció de les imatges del fons documental, els quals pertanyen, en 
qualsevol cas, de forma exclusiva a la Parròquia de Canet de Mar i el Bisbat de Girona. 
 
Un cop realitzada la digitalització del fons, tant l’Ajuntament de Canet de Mar com el 
Bisbat de Girona conservaran, cadascun d’ells, una còpia digitalitzada del dit fons. 
 
L’Ajuntament de Canet podrà posar a disposició de la consulta d’investigadors i dels 
ciutadans en general la còpia digitalitzada a través de la consulta presencial a l'Arxiu 
Municipal de Canet de Mar. 
 
L'Ajuntament de Canet de Mar s’obliga a no utilitzar el material obtingut per a cap altra 
finalitat diferent de la que aquí es pacta. 
 
D’altra banda, les parts s’emplacen a col·laborar en la promoció i organització de 
concerts musicals, seminaris i altres activitats, tant a la ciutat de Canet de Mar com a la 
de Girona, per quin mitjà es porti a terme l’audició pública de les composicions i 
partitures que integren el fons musical de la Parròquia de Canet de Mar. 
 
Cinquè.-  Drets del Bisbat i la Parròquia de Canet de Mar 
 
La signatura del present Conveni no comporta la cessió del dret de captació ni 
reproducció del fons musical més enllà dels estrictes termes d’aquest conveni; mantenint 
la Parròquia de Canet de Mar i el Bisbat de Girona, de forma exclusiva, tots els drets 
inherents a la propietat del mateix (reproducció, captació, explotació, publicació, etc). 
 
Sisè.- Vigència del present Conveni 
 
S’estableix que la vigència d’aquest conveni té caràcter indefinit. No obstant, seran 
causa de finalització o resolució de la vigència del present conveni; les següents: 
 
- El mutu acord entre les parts;  

 
- L’incompliment de les obligacions assumides per qualsevol d’ambdues parts. 

 
Ambdues parts declaren expressament que les normes de funcionament establertes en 
el text d’aquest conveni podran ser revisables si es demostra la bona praxis de 
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l’Ajuntament de Canet de Mar en l’accés i el tractament de la documentació objecte 
d’aquest conveni, amb la finalitat de millorar o flexibilitzar el sistema d’accés i utilització 
de la documentació d’aquest arxiu. Tanmateix, la redefinició dels acords del conveni 
necessitaran del consentiment exprés i escrit de les parts. 
 
Així ho diuen i atorguen i, perquè consti, les parts signen al capdavall per triplicat 
exemplar a un sol efecte, numerat de l'un (1) al vuit (8), en el lloc i data indicats en 
l’encapçalament, de tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe. 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Cultura, 
s’acorda per unanimitat dels disset membres presents dels disset que integren el 
nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet 
de Mar i el Bisbat de Girona per a la conservació i l’exhibició pública del fons musical 
de la parròquia de sant Pere i sant Pau de Canet de Mar. 
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde perquè signi els documents que siguin necessaris 
per dur a terme aquests acords. 
 
TERCER.- Notificar aquests acords a les persones interessades, a tots els efectes. 
 
Pren la paraula el senyor Pere Xirau Espàrrech, regidor delegat de Cultura, el qual 
explica que en aquest cas, el Bisbat ha fet una excepció, ja que no traslladaran la 
documentació del fons musical i deixaran que es quedi a Canet. A més a més, 
possibilitarà que l’arxiu es traslladi a la Casa museu Lluís Domènech i Montaner i 
l’Ajuntament el podrà explotar i fer conèixer. Per últim, també explica que aquest 
conveni es podrà revisar més endavant si es demostra la bona praxis de l’Ajuntament 
en el tractament de la documentació, per poder flexibilitzar el sistema d’accés i ús 
d’aquest fons. Dóna les gràcies a tots els grups municipals per donar el suport que ha 
calgut a aquestes negociacions i considera que avui és un gran dia que s’han 
aconseguit dos convenis molt profitosos per Canet. 
 
Pren la paraula el senyor Jordi Planet Rovira, regidor del grup municipal del PSC, el 
qual explica que una cosa important que es reflecteix en aquest conveni és que s’està 
parlant d’una propietat compartida, cosa que fins ara era molt discutit. Explica que, tal i 
com ha dit el regidor, aquest fons musical s’ha de fer conèixer i explotar. 
 
Pren la paraula el senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, el qual 
explica que aquesta no és la proposta que al seu grup municipal li agradaria, i això el 
senyor Xirau ho sap perfectament. Al seu grup els hauria agradat que l’Ajuntament no 
hagués entrat en l’assumpte de la titularitat, perquè creuen que l’Ajuntament no és qui 
ha de decidir de qui és la titularitat d’aquests documents. El Bisbat ha tingut com a 
dipositari aquests documents, però això no vol dir que siguin propietat del Bisbat. 
Malgrat això, sí que és cert que s’han aconseguit millores importants, s’ha aconseguit 
que el Bisbat hagi d’adequar una sala, que l’Ajuntament tingui una clau d’accés, s’ha 
aconseguit que les reproduccions no tinguin taxa, que l'Ajuntament exposi una sèrie de 
documents que fins ara havien estat tancats en una sala del Bisbat i que pugui 
digitalitzar-lo. Malgrat que aquesta no és la proposta del grup municipal d’ERC, 
esperen que això sigui un camí per fer conèixer un fons molt important.  
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual comenta que si en algun moment apareix 
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algun document que especifica que la titularitat d’aquest fons és del poble de Canet,  
és evident que l’Ajuntament de Canet de Mar lluitarà perquè es respecti. Si no ho han 
fet fins ara és perquè aquesta titularitat no està tan clara. També agraeix als grups 
municipals de l’oposició el seu suport en aquests dos assumptes. 
 
17.- CREACIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL SOBRE PLANEJAM ENT URBANÍSTIC 
 
Atès que és una prioritat d’aquest govern iniciar la redacció del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Canet de Mar (en endavant POUM), durant aquest mandat. 
 
Atès que, per tractar-se d’un assumpte d’interès general, es considera necessari i 
convenient que tots els grups municipals que integren el Ple puguin estar ben 
informats i puguin participar de l’estudi i el debat de la redacció del POUM. 
 
Atès que per dur a terme aquest estudi i debat sobre la redacció del POUM cal crear 
una comissió de seguiment destinada a aquest objectiu. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposa el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el 
Reglament orgànic municipal, correspon al Ple de cada corporació determinar el 
nombre i la denominació de les comissions informatives, tant si es constitueixen amb 
vocació de permanència per obeir a l’estructura de l’àmbit competencial de 
l’Ajuntament, com si neixen amb caràcter temporal a l’objecte de tractar temes 
específics. 
 
Atès que de conformitat amb la normativa esmentada, aquestes comissions estaran 
integrades pels membres que designin els diferents grups polítics que formen part de 
la corporació, en proporció a la seva representativitat en aquest Ajuntament, tenint tots 
ells dret a participar-hi, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat dels disset membres presents dels disset que 
integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Crear la Comissió de Seguiment de Planejament Urbanístic amb l’objectiu 
de dur a terme l’estudi i el debat sobre la redacció del POUM i altres temes de 
planejament relacionats amb el municipi. 
 
SEGON.- L’esmentada Comissió de Seguiment de Planejament Urbanístic estarà 
integrada pels membres nats següents: 
 
President: l’alcalde o regidor/a en qui delegui 
 
Vocals: 
 

• Un representant titular i un de suplent, del Grup Municipal de Convergència i 
Unió 

• Un representant titular i un de suplent del Grup Municipal d’Esquerra 
republicana de Catalunya 

• Un representant titular i un de suplent del Grup Municipal d’Unió Municipal de 
Catalunya 

• Un representant titular i un de suplent del Grup Municipal del Partit dels 
Socialistes de Catalunya 
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• Un representant titular i un de suplent del Grup Municipal del Partit Popular de 
Catalunya 

 
Tècnic assessor: arquitecte municipal 
 
Secretari: la secretària general de l’Ajuntament o funcionari/ària en qui delegui. 
 
S’estableix la possibilitat de que cada grup municipal pugui nomenar a una persona, 
que sempre haurà de ser la mateixa i que podrà assistir a les sessions de les 
comissions, amb veu però sense vot, amb funcions d’assessorament al regidor del 
grup que el designi, en matèria de planejament. 
 
TERCER.- Les funcions d’aquest Comissió de Seguiment de caràcter especial seran 
les previstes a l’article 60 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i s’hauran de sotmetre al 
seu preceptiu i previ dictamen els assumptes que se sotmetin a la decisió del Ple o de 
la Junta de Govern Local i de l’Alcaldia, en aquests dos últims supòsits quan aquests 
òrgans actuïn per delegació d’aquell en aquesta matèria. 
 
QUART.- El funcionament d’aquesta Comissió s’ajustarà al que es preveu al 
Reglament orgànic municipal i al capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, en la seva redacció actual, en tots aquells aspectes no declarats 
inconstitucionals per la Sentència del Tribunal Constitucional 50/99, de 6 d’abril, i, 
supletòriament, pel que preveuen els articles 134 a 138 del Reial decret 2568/1986, de 
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals. 
 
CINQUÈ.- Establir que el règim de funcionament s’ajustarà a l’establert per a les 
comissions informatives permanents excepte la periodicitat que quedarà determinada 
en reunions trimestrals que tindran lloc el darrer divendres de cada trimestre. Aquesta 
Comissió podrà fer sessions extraordinàries quan hi hagi assumptes rellevants que així 
ho exigeixin. La primera sessió que durà a terme aquesta Comissió queda fixada a les 
10.00 hores. 
 
SISÈ.- Facultar aquesta Comissió Especial per determinar l’hora de les sessions 
ordinàries. 
 
SETÈ.- Comunicar aquest acord als diferents grups polítics municipals, fent-los constar 
que hauran de designar els seus representants, titular i assessor,  en la Comissió. Ho 
hauran de notificar a la Secretaria d’aquesta corporació dins del termini de deu dies 
hàbils a comptar des de l’endemà de l’adopció d’aquest acord. 
 
VUITÈ.- Facultar el senyor alcalde perquè, mitjançant decret, pugui nomenar els 
representants dels grups municipals en aquesta Comissió. 
 
Pren la paraula el senyor Josep M. Masvidal Serra, regidor delegat d’Urbanisme, el 
qual explica que la creació d’aquesta comissió és el tret de sortida per a una cursa de 
fons, per a la redacció del pla general, un assumpte que tots els partits polítics duien 
en el seu programa electoral. En la Comissió Assessora es va acordar que hi hagués 
un assessor per a cada regidor que formés part d’aquesta comissió i que sempre fos el 



S/iu 

105 
 

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 

mateix i també es va acordar fixar un dia per dur a terme les reunions de la comissió. 
Per acabar, explica que hi ha hagut un prec d’última hora demanant el canvi d’hora 
d’aquesta comissió, la qual cosa es farà si és possible. 
 
El senyor alcalde dóna la paraula a la senyora secretària, la qual explica que no hi ha 
cap inconvenient a fer aquests canvis i votar la proposta rectificada. 
 
Pren la paraula el senyor Jordi Planet Rovira, regidor del grup municipal del PSC, el 
qual explica que creuen que aquest tema és el més important que deixaran del seu 
mandat, ja que es tracta de com quedarà el poble d’aquí a quaranta o cinquanta anys. 
Creuen que el poble no entendria que no fos una cosa discutida i parlada entre tots, és 
a dir, que el POUM ha de ser molt consensuat entre tots els grups municipals. Hi 
votaran a favor. 
 
Pren la paraula el senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, el qual 
explica que estan molt satisfets del fet que es creï la Comissió de Seguiment de 
Planejament Urbanístic. Fa cinc o sis anys, ERC era l’únic grup municipal que estava 
en contra de fer un POUM, perquè era un moment de gran creixement immobiliari i 
consideraven que precisament per aquest motiu no era el moment de fer-lo. Amb els 
anys, aquest creixement s’ha apaivagat i consideren que ara és el moment idoni per 
fer aquesta tasca, sense tantes pressions de promotors immobiliaris. Puntualitza, però, 
tres coses. La primera és la cessió dels terrenys per a la construcció del nou institut, ja 
que no els semblaria correcte que es comencessin els tràmits per fer el POUM i es 
bloquegessin les possibilitats de modificar les normes subsidiàries, ja que pensa que 
això podria passar, mentre s’està elaborant un POUM, es bloquegen les possibilitats 
de canviar les normes. En segon lloc, demana si seria possible que fos la mateixa 
comissió qui decidís l’horari de les reunions. Considera que les 10 del matí no és una 
bona hora, ja que és a mig matí. Creu que es podrien fer a les 9 o a les 12, ja que 
d’aquesta manera és més còmode de cara a l’organització de les persones que 
treballen. En tercer lloc, es demana el nom d’un titular i un assessor i comenta si no 
seria necessari també nomenar un substitut. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que és tan important el POUM com la 
construcció del segon institut i que són dos assumptes que es treballaran en paral·lel. 
Això vol dir que si quan s’hagi cedit el terreny per a l’institut, el POUM no està acabat, 
segurament s’optarà per una cessió provisional, sempre essent molt curosos. Pel que 
fa als dos suggeriments del senyor Llovet de la Comissió d’Urbanisme, explica que no 
hi ha cap problema per adaptar-los. Per tant, si no hi ha cap inconvenient, donarà pas 
a la votació de la proposta amb els canvis demanats pels regidors, incorporats ja en el 
text que consta en aquesta acta. 
 
18.- APROVACIÓ ACTUALITZACIÓ DE L’INVENTARI MUNICIP AL A 31 DE 
DESEMBRE DE 2011 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar durant l’any 2011 es va adherir al programa de 
gestió patrimonial que va oferir per la Diputació de Barcelona per tal d’actualitzar la 
base de dades de l’Inventari municipal de béns. 
 
Atès que per realitzar aquests treballs que han consistit en fer un seguiment acurat de 
totes les inscripcions que contenia l’Inventari de béns, que tot i que l’Inventari s’ha anat 
rectificant anualment, calia fer una actualització, revisió i comprovació de totes elles, 
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es van aprofitar la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya per plans 
ocupacionals, a través del  projecte impuls 2010-2011. 
 
Atès que alhora també s’ha aprofitat per fer noves valoracions dels edificis municipals 
des del departament dels Serveis Tècnics. 
 
Atès que la corporació està obligada a practicar actualitzacions i rectificacions de 
l’Inventari Municipal de Béns,  per tal de recollir i valorar, dins dels períodes indicats, 
els béns i drets que permetin conèixer l’estat actual i real del seu patrimoni. 
 
Vistos els articles 222 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMC); articles 100  a 118 del 
Reglament del patrimoni els ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 336/1988, de 
17 d’octubre (RPEL); article 86 del Text refós de règim local, aprovat per RDL 
781/1986, de 18 d’abril (TRRL);  articles 32 a 35 de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, 
del patrimoni de les Administracions Públiques (LPAP) i els articles 17 a 35 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprovat per RD 1372/1986, de 13 de 
juny (RBEL) i, respecte de l’inventari dels organismes autònoms, l’article 204.2 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 
13 de juny (ROAS), així com l’informe emès pel secretari de la Corporació, de 
conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels disset membres 
presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Aprovar l’actualització de l’inventari de béns i drets d’aquest Ajuntament 
referida a 31 de desembre de 2011, el qual queda fixat en 36.334.811,07 € de la 
següent manera: 
 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR:

Descripció

Valor Brut

Comptable Dotació Fons Amortització Valor Net Comptable

Import

Líquid Total

LIBRO A: BÉNS, DRETS I OBLIGACIONS DE L'ENS LOCAL 45.752.170,74 € 665.961,33 € 7.756.188,50 €       37.995.982,24 €           37.995.982,24 € 

LIBRO B: PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÓL 5.631.730,43 €    -  €                -  €                          5.631.730,43 €             600.775,20 € 6.232.505,63 €    

LIBRO C: PATRIMONI HISTÒRIC - ARTÍSTIC 531.911,43 €       -  €                -  €                          531.911,43 €                 531.911,43 €       

LIBRO E: DRETS CEDITS REVERTIBLES A L'ADMINISTRACIÓ 2.151.917,12 €    -  €                -  €                          2.151.917,12 €             2.151.917,12 €    

TOTAL 54.067.729,72 € 665.961,33 € 7.756.188,50 €       46.311.541,22 €           600.775,20 € 46.912.316,42 € 

ORGANISME AUTÒNOM RÀDIO CANET:

Descripció

Valor Brut

Comptable Dotació Fons Amortització Valor Net Comptable

Import

Líquid Total

LIBRO A: BÉNS, DRETS I OBLIGACIONS DE L'ENS LOCAL 37.930,89 €          5.069,78 €      25.790,19 €             12.140,70 €                   12.140,70 €          

TOTAL 37.930,89 €          5.069,78 €      25.790,19 €             12.140,70 €                   -  €                12.140,70 €           
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PRÉSTEC DESCRIPCIÓ

CAPITAL

PENDENT

2003 / 1 / 000010 CESPA, SA 89.883,24

2003 / 1 / 000013 CAIXA CATALUNYA 2404 9.807,58

2003 / 1 / 000014 CAIXA DE PENSIONS LA CAIXA 494.73 254.674,96

2003 / 1 / 000015 CAIXA DE PENSIONS LA CAIXA 227.87 11.580,10

2003 / 1 / 000016 B.S.C.H. 5994 50.000,00

2003 / 1 / 000018 DBP- CAIXA CRÈDIT BALMES 2A FASE 12.000,00

2003 / 1 / 000021 CAIXA DE CATALUNYA 4839 31.672,13

2003 / 1 / 000022 DBP-CAIXA CRÈDIT ESCOLA BRESSOL 3A FASE 26.708,35

2003 / 1 / 000024 EROSKI CONSUM, SCV 606.020,44

2004 / 1 / 000002 BANC CREDIT LOCAL PRESTEC 40744-1400.000,- 800.000,00

2005 / 1 / 000003 BSCH  PRESTEC 891.062Eur. OBRES PLA SAN. 9921 445.531,12

2006 / 1 / 000002 DIPUTACIO DE BARCELONA - PRESTEC125.000,- CUARTEL 62.500,00

2007 / 1 / 000001 CAIXA CRÈDIT LOCAL DIBA- 125.000,-¿ CARRERS 2007 87.500,00

2007 / 1 / 000003 INSTITUT CATALA DE FIANCES 571.200¿ ODEON 366.916,58

2008 / 1 / 000002 BANC DE SABADELL NUM. PRESTEC 80728005336-HALLI SL 392.562,37

2010 / 1 / 000001 BANC SABADELL ATLANTIC, PRESTEC 9583-2.218.000 2.218.000,00

2010 / 1 / 000002 CAJA MADRID - PRESTEC 1192298635 - 788.909,-¿ 769.869,94

2010 / 1 / 000003 CAIXA CATALUNYA- PRESTEC NUM.04033- 1.693.000.- 1.693.000,00

2010 / 1 / PIEO8 PRÉSTEC ASSUMIT DEVOLUCIÓ NEGATIVA PIE 2008 207.036,25

2011 / 1 / 000001 PRESTEC PLA DE SANEJAMENT 2011-2014 - BANKIA 974.413,03

2011 / 1 / 000002 PRESTEC PLA DE SANEJAMENT 2011-2014 - BANC SABADELL 500.000,00

2011 / 1 / 000003 PRESTEC PLA DE SANEJAMENT 2011-2014 - ICO 483.535,25

2011 / 1 / PIE 09 PRÉSTEC ASSUMIT DEVOLUCIÓ NEGATIVA PIE 2009 496.434,71

10.589.646,05 €  
 
 

Descripció Import

AJUNTAMENT DE CANET DE MAR (Valor Net Comptable) 46.912.316,42 € 

AJUNTAMENT DE CANET DE MAR (Préstecs termini superior a 1 any) 10.589.646,05 €- 

ORGANISME AUTÒNOM RÀDIO CANET: 12.140,70 €          

TOTAL 36.334.811,07 €  
 
SEGON.- Remetre una còpia de la rectificació de l’inventari anteriorment aprovada, 
autoritzada per la Secretària de la Corporació i amb el vistiplau de l’Alcalde, al 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.  
 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim 
Intern, el qual explica que en compliment de la normativa vigent que estableix que s’ha 
d’actualitzar anualment l’inventari municipal, tant des de Serveis Tècnics com de 
Secretaria s’ha dut a terme un treball molt acurat, tant en el sentit d’identificació i 
comprovació dels béns propietat de l’Ajuntament com de l’aspecte de la valoració. Les 
noves valoracions dels edificis municipals han suposat un procés laboriós en què els 
tècnics municipals han posat tota la seva experiència i coneixements. Per altra banda, 
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des de Secretaria s’ha tingut la cura de reflectir aquest treball, quant a control i 
actualització a través del programa de gestió patrimonial de la Diputació que permetrà, 
entre altres avantatges, que els registres de l’inventari municipal coincideixin 
exactament amb els registres comptables. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que abans de continuar amb els 
assumptes de l’ordre del dia se n’hauria d’incloure un per via d’urgència. Dóna la 
paraula al senyor Manel Almellones Conesa, regidor delegat de Sanitat perquè expliqui 
el motiu de la urgència d’aprovació d’aquest assumpte. 
 
Pren la paraula el senyor Manel Almellones Conesa, regidor delegat de Sanitat, el qual 
explica que aquest assumpte tracta de recuperar la competència en matèria de 
recollida, atenció i acollida d’animals abandonats a la via pública que fins ara estava 
delegada al Consell Comarcal del Maresme. A la Comissió Assessora ja es va 
comentar amb els regidors del diferents grups municipals que aquest tema passaria 
per via d’urgència, ja que s’havia de contractar aquest servei directament des de 
l’Ajuntament, cosa que no ha pogut ser fins al 30 de maig perquè s’estava pendent 
d’un informe de l’enginyera municipal. 
 
El senyor alcalde dóna pas a la votació del motiu de la urgència d’aquest assumpte, la 
qual queda aprovada per unanimitat dels disset membres presents dels disset que 
integren el nombre de dret del Ple municipal. 
 
19.- REVOCACIÓ DE LA COMPETÈNCIA DELEGADA AL CONSEL L COMARCAL 
DEL MARESME EN MATÈRIA DE RECOLLIDA, ATENCIÓ I ACOL LIDA D’ANIMALS 
DOMÈSTICS ABANDONATS. 
 
Vist que, per acord del Ple d’aquest Ajuntament, adoptat en sessió ordinària del dia 30 
de març de 2006, s’aprovà el següent: 

 
“Primer .- Delegar i transferir, en els termes de l’art. 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, modificat per la Llei 57/2003, de 16 de 
desembre, de mesures per a la modernització del govern local, en el Consell Comarcal 
del Maresme la competència per a la prestació del servei de recollida, atenció i acollida 
d’animals domèstics dins el terme municipal de Canet de Mar. 
 
Segon.-  La durada o termini per al qual s’acorda la present delegació s’estableix en un 
període de 34 anys finalitzant el 31 de desembre de 2040, prorrogable de forma 
expressa per períodes de cinc anys cadascun. 
 
Tercer.-  La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el 
present acord, comportarà el pagament d’una compensació econòmica per les 
despeses que el Consell Comarcal del Maresme hagi d’atendre a fi de portar a terme 
amb eficàcia la prestació del servei objecte d’aquesta delegació, la que es fixarà 
mitjançant conveni. 
 
Quart.-  El present acord haurà de notificar-se al Consell Comarcal del Maresme, als 
efectes que, per la seva part, es procedeixi a l’acceptació de la delegació ara conferida. 
 
Cinquè.-  Un cop acceptada la delegació pel Consell Comarcal del Maresme, el present 
acord es publicarà al Butlletí Oficial de la Província per a general coneixement.” 
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Atès que malgrat no consti a l’expedient la signatura formal d’ambdues part del 
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i el Consell Comarcal del 
Maresme per tal de regular l’exercici d’aquesta competència, la realitat és que la 
delegació del servei es va començar a exercir per part del Consell Comarcal i el mateix 
s’ha vingut prestant, de forma ininterrompuda, fins a l’actualitat. 
 
Vist que es considera necessària la recuperació d’aquesta competència pròpia, 
actualment delegada a l’òrgan supramunicipal (CCM), per entendre que el servei es 
prestarà de forma més d’eficaç i eficient, amb criteris de proximitat, i reduint la despesa 
que genera, fet que és necessari contemplar dins en el marc d’ajustos pressupostaris 
en el que l’Ajuntament està immers. 
 
Vist l’informe jurídic emès, el dia 29 de maig de 2012, per la Secretària General de la 
Corporació, el contingut del qual es transcriu a continuació: 

 
“Núria Mompel Tusell, Secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar, en compliment d’allò 
establert a l’article  3.c) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel que es 
regula el Règim jurídic dels Funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, l’article 
52.2.q) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya en concordança amb l’art. 114.3.e) del mateix 
cos legal, i l’article 22.2.p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, en concordança amb l’art. 47.2.h) del mateix cos legal, emeto el següent: 

INFORME JURÍDIC 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
I.- Per acord del Ple d’aquest Ajuntament, adoptat en sessió ordinària del dia 30 de març 
de 2006, s’aprovà el següent: 
 
“Primer .- Delegar i transferir, en els termes de l’art. 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, modificat per la Llei 57/2003, de 16 de 
desembre, de mesures per a la modernització del govern local, en el Consell Comarcal 
del Maresme la competència per a la prestació del servei de recollida, atenció i acollida 
d’animals domèstics dins el terme municipal de Canet de Mar. 
 
Segon.-  La durada o termini per al qual s’acorda la present delegació s’estableix en un 
període de 34 anys finalitzant el 31 de desembre de 2040, prorrogable de forma 
expressa per períodes de cinc anys cadascun. 
 
Tercer.-  La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el 
present acord, comportarà el pagament d’una compensació econòmica per les despeses 
que el Consell Comarcal del Maresme hagi d’atendre a fi de portar a terme amb eficàcia 
la prestació del servei objecte d’aquesta delegació, la que es fixarà mitjançant conveni. 
 
Quart.-  El present acord haurà de notificar-se al Consell Comarcal del Maresme, als 
efectes que, per la seva part, es procedeixi a l’acceptació de la delegació ara conferida. 
 
Cinquè.-  Un cop acceptada la delegació pel Consell Comarcal del Maresme, el present 
acord es publicarà al Butlletí Oficial de la Província per a general coneixement.” 
 

II.- Que malgrat no consti a l’expedient la signatura formal d’ambdues part del conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i el Consell Comarcal del Maresme per 
tal de regular l’exercici d’aquesta competència, la realitat és que la delegació del servei 



S/iu 

110 
 

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 va començar a exercir per part del Consell Comarcal i el mateix s’ha vingut prestant, 
de forma ininterrompuda, fins a l’actualitat. 

 
III.- Arribats a aquest moment, l’Ajuntament es planteja la possibilitat de recuperar la 
competència delegada a favor del Consell Comarcal del Maresme i exercir directament 
tant les competències municipals en matèria de recollida, atenció i acollida d’animals 
domèstics abandonats.  
 
OBJECTE D’AQUEST INFORME 
 
La finalitat d’aquest informe preceptiu és l’anàlisi jurídic de la proposta d’acord que es 
pretén elevar al Ple municipal, per a la seva aprovació, relativa a la revocació de la 
delegació, efectuada a favor del Consell Comarcal del Maresme de les competències 
municipals en matèria de recollida, atenció i acollida d’animals domèstics abandonats. 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
La legislació aplicable ve determinada per la següent: 
 
- Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
protecció dels animals de Catalunya. 
 
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC). 
 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL). 
 
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú 
(LRJ-PAC). 
 
- Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local (TRRL). 
 
- Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF). 
 
FONAMENTS JURÍDICS 

Primer.-  Naturalesa de l’informe 
 
L’aprovació de la transferència de funcions o activitats a altres Administracions 
Públiques, i la seva revocació, requereix un quòrum d’aprovació per la majoria absoluta 
del nombre legal de membres de la Corporació conforme allò previst a l’art. 114.3.3) del 
TRLMRLC. En el present cas, aquest número és de 9 conforme a l’article 179 de la Llei 
orgànica de règim electoral general. 
 
L’article 54.1.b del TRRL determina el caràcter preceptiu de l’assessorament legal de la 
secretaria municipal en aquells supòsits en què l’acord requereixi la majoria absoluta, 
com és el cas. 
 
L’informe de la secretaria s’emetrà en l’àmbit de l’assessorament legal preceptiu i 
coexistirà amb el que ha d’emetre, en virtut del mateix mandat indicat al paràgraf 
precedent, l’Interventor municipal, en exercici de la seva  funció interventora. 
 
Aquest informe s’emetrà en els termes institucionals dels articles 82 i 83 de la Llei del 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb 
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les especialitats derivades del desenvolupament que s’efectua a l’article 173.1.b) del 
ROF. 
 
Segon.- Abast de la competència delegada 
 
En el present cas es tracta d’analitzar la possibilitat de recuperar una competència 
pròpia, actualment delegada a un òrgan supramunicipal (CCM), concretament, la 
recollida, atenció i acollida d’animals domèstics abandonats a la via pública. Considera 
l’Ajuntament que recuperant aquesta competència el servei es prestarà de forma més 
d’eficaç i reduint la despesa que genera, fet que és necessari contemplar en el marc 
d’ajustos pressupostaris del moment. 
 
D’acord amb allò previst en el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de protecció dels animals de Catalunya: 
 
“Art. 16. 
 
1. Correspon als ajuntaments recollir i controlar als animals abandonats, perduts o 
assilvestrats, i controlar als animals salvatges urbans. 
 
2. Els ajuntaments poden delegar la responsabilitat al fet que fa referència l'apartat 1 als 
ens locals supramunicipals, sempre sota el principi de la millora en l'eficiència del servei i 
sota l'aplicació dels preceptes d'aquesta Llei. 
 
3. Els ajuntaments han de disposar de centres de recollida d'animals abandonats o 
perduts adequades i amb capacitat suficient per al municipi, o convenir la realització 
d'aquest servei amb ens locals supramunicipals o amb altres municipis. 
 
4. En la prestació del servei de recollida d'animals abandonats o perduts, els ajuntaments 
o els ens locals supramunicipals, sense perjudici de la seva responsabilitat en el 
compliment de la normativa aplicable, poden concertar l'execució amb entitats externes, 
preferentment amb associacions de protecció i defensa dels animals legalment 
constituïdes o amb empreses especialitzades de control i recollida d'animals de 
companyia. 
 
(...)” 
 
“Art. 17. 
 
1. L'Ajuntament o, si escau, l'ens local supramunicipal corresponent han de fer-se 
càrrec dels animals abandonats o perduts fins que siguin recuperats, cedits o, si escau, 
sacrificats segons el que estableix l'article 11.2. 
(...)” 
 
Tenint en compte l’anterior, pel cas que l’Ajuntament consideri que per motius d’eficàcia, 
eficiència i economia, es fa necessari revocar la competència delegada, la Corporació 
haurà d’estar en disposició de prestar, amb mitjans propis, o bé a través d’una 
contractació externa, aquest servei doncs tal i com s’ha dit, es considera de prestació 
obligatòria. 
 
Consta acreditat en l’expedient que l’Ajuntament ha contractat aquest amb una empresa 
radicada en el municipi de Canet de Mar, per considerar el factor proximitat més 
favorable per la prestació del servei. Aquest procediment de contractació s’ha realitzat de 
conformitat allò previst al Text refós de la Llei de contractes del sector públic, amb la qual 
cosa, no es veu cap inconvenient per a procedir a la revocació formal de la delegació 
efectuada per acord del Ple de data 30 de març de 2006, en els termes que s’expressen 
en el fonament de dret tercer. 
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Tercer.- Procediment per a la revocació de la deleg ació 
 
Malgrat en l’acord plenari, adoptat en data 30 de març de 2006, el Ple municipal va 
aprovar que la durada de la delegació conferida en favor del CCM s’establia en un 
període inicial de 34 anys, prorrogable de forma expressa per períodes de cinc anys 
cadascun, de conformitat a l’art. 13.6 de la LRJ-PAC, la delegació s’entén revocable, en 
qualsevol moment, per l’òrgan que l’ha conferit. 
 
Per tant, dit l’anterior, cal entendre que l’acord de revocació de la delegació és un acte 
que pot ser adoptat, en qualsevol moment, pel titular de la competència originària. Ara 
bé, per efectuar tal revocació s’haurà de seguir el mateix procediment i formalitats que 
s’exigeixen pel seu atorgament. I és que, configurada la delegació com una potestat o 
facultat establerta per l’ordenament jurídic, la revocació és, igualment, una facultat que té 
conferida l’òrgan delegant per a retirar, mitjançant un acte administratiu, la delegació 
concedida quan lliurement jutgi més convenient i oportú per les finalitats publiques que 
persegueix. 
 
Dit l’anterior, i segons allò previst als articles 52.2.q), en concordança amb l’art. 114.3.e) 
del TRLMLC i 22.2.p), en relació amb l’art. 47.2.h) de la LRBRL, és una competència 
reservada al Ple de la Corporació l’aprovació de l’esmentada delegació/revocació. 
 
Es requereix el quòrum especial de la majoria absoluta legal del nombre de membres de 
la Corporació, tal i com s’ha dit en el fonament jurídic primer, que en el present cas, 
representa un total de 9 vots afirmatius. 
 
D’acord amb el paràgraf segon de l’article 57 de la LRBRL la delegació, i per tant també 
la revocació, s’haurà de comunicar a aquelles altres administracions interessades que no 
hagin intervingut a fi i efecte de garantir una recíproca i constant informació, això és, el 
Consell Comarcal del Maresme, administració directament interessada. 
 
Tal i com preveu l’art. 116 ROF en cas de revocar la delegació, l’òrgan que ostenti la 
competència originària podrà revisar les resolucions preses per l’òrgan o autoritat delegat 
en els mateixos casos i condicions establertes per a la revisió d’oficis dels actes 
administratius (arts. 102 i 103 LRJ-PAC). 
 
Cal recordar que l’art. 13.3 LRJ-PAC exigeix la publicació tant per l’acte de delegació 
com per l’acte de revocació, en el present cas, mitjançant edicte que s’haurà d’inserir en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per ser aquest l’àmbit territorial de 
competència, i en el tauler d’edictes de la Corporació. 
 
CONCLUSIONS 
 
Per tot el què s’ha exposat, i a criteri de la funcionària signant, el procediment per a 
revocar la delegació efectuada a favor del Consell Comarcal del Maresme, en matèria de 
recollida, atenció i acollida d’animals domèstics abandonats a la via pública, s’ajusta a 
dret en els termes exposats.” 

 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Sanitat, s’acorda per 
unanimitat dels disset membres presents dels disset que integren el nombre de dret 
del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Revocar la competència delegada a favor del Consell Comarcal del 
Maresme, mitjançant l’acord adoptat pel Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària 
del dia 30 de març de 2006, en matèria de recollida, atenció i acollida d’animals 
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domèstics abandonats a la via pública del terme municipal de Canet de Mar, pels 
motius que conten en la part expositiva. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Maresme pel seu 
coneixement i als efectes oportuns i publicar-lo al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i al tauler d’edictes municipal. 
 
Pren la paraula el senyor Manel Almellones Conesa, regidor delegat de Sanitat, el qual 
explica que tal i com ha dit anteriorment aquest servei està delegat al Consell 
Comarcal del Maresme des de l’any 2006. Durant aquests anys, s’ha demostrat que el 
cost d’aquest servei és excessiu, ja que representa una despesa anual de més de 
32.000 euros. En la línia d’ajustos, s’ha contractat aquest servei directament per part 
de l’Ajuntament, fet que suposarà un estalvi de més del 50% del cost per prestar el 
mateix servei. A més a més, valoren molt positivament que es tracti d’una gossera 
ubicada al poble, ja que per un criteri de proximitat consideren que el servei es 
prestarà de forma més eficient. Per aquesta raó, proposen revocar la competència que 
l’any 2006 es va conferir al Consell Comarcal per prestar aquest servei i recuperar-la 
per poder exercir-la directament i de manera més eficaç, tot això en benefici de 
l’interès públic del poble de Canet de Mar. 
 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual explica que aquest servei es va mancomunar per la delegació d’una bona part 
dels municipis de la comarca que no podien fer front a la normativa que obligava a 
tenir un espai per aquests animals. Amb el temps, s’ha vist que el cost d’aquest servei 
era elevat. A més a més, va augmentar el nombre d’animals abandonats i això va fer 
que se’n disparés la despesa. Actualment, molts municipis estan revocant aquesta 
competència i, en conseqüència, queden menys municipis per repartir la despesa. En 
principi, el seu grup municipal està d’acord a revocar la competència si és factible dur 
a terme el servei directament des de l’Ajuntament amb menys cost i de manera més 
eficaç. Tenen, però alguns dubtes. Pregunta si ja està contractat el servei. Explica que 
tenia entès que el Consell Comarcal del Maresme havia fet una proposta nova per al 
càlcul de les despeses de cada municipi i era que, a més de tenir en compte els 
habitants i el territori de cada població, també es tindria en compte un plànol històric 
d’ús del servei, la qual cosa produïa una rebaixa molt important en el cas de Canet de 
Mar, que es quedava al voltant de 17.000 euros de despesa. Entenen, doncs, que 
aquesta contractació encara serà més baixa. També explica que quan es va crear 
aquest servei i es va construir la instal·lació per als animals, els pobles que s’hi van 
adherir van assumir les despeses de construcció d’aquesta instal·lació, tot i que hi va 
haver una subvenció important. Pregunta si està previst que el Consell Comarcal 
reclami la part que queda pendent per pagar d’aquesta construcció i si ja se sap quina 
serà la despesa exacta. També pregunta què passarà amb els animals de Canet de 
Mar que actualment es troben en aquest centre. Si el regidor contesta tots aquests 
dubtes, en principi el vot del seu grup municipal serà favorable. 
 
Pren la paraula el senyor Manel Almellones Conesa, el qual explica que el cost del nou 
contracte amb el senyor Quico Baltrons de Canet de Mar, serà de 14.000 euros més 
IVA i actualment hi ha cinc gossos a les instal·lacions del Consell Comarcal, que ja 
estan contemplats dins del cost d’aquest nou contracte. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que en principi no està previst que el 
Consell Comarcal del Maresme reclami la part pendent de pagar de la construcció de 
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les instal·lacions. Aquesta decisió que ha pres el govern és també una decisió de 
concepte, ja que no els ha tremolat el pols a deixar un servei que era molt car. Sí que 
és cert que en les últimes setmanes el Consell Comarcal ha fet alguna contraproposta 
interessant, però la decisió del govern ja estava presa. 
 
Pren la paraula el senyor Toni Romero Carbonell, tinent d’alcalde de Seguretat 
Ciutadana i Esports, el qual explica que el servei del Consell Comarcal del Maresme 
presentava una sèrie de mancances, com per exemple, que el cap de setmana només 
oferien el servei en el cas d’una urgència amb un gos perillós. Això produïa problemes 
a la Policia Local, ja que aleshores s’havien de tenir aquests gossos durant dos dies a 
l’exterior de la caserna. Amb aquest canvi també s’hi sortirà guanyant. 
 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, la qual explica que coneix el servei i sí 
que és cert que si es volia un servei també de cap de setmana complet, el cost 
s’incrementava molt. 
 
20.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CiU,  ERC, UMdC, PSC 
I PP D’ADHESIÓ A LA PETICIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MATA RÓ PER EXIGIR AL 
MINISTERI DE FOMENT L’EXECUCIÓ DEL PLA D’INFRAESTRU CTURES 
FERROVIÀRIES DE RODALIES DE BARCELONA 2008-2015 
 
Atès que l’excel·lentíssim Ajuntament de Mataró en Ple, en la sessió ordinària que 
tingué lloc el dia 1 de març de 2012, per unanimitat de tots els grups municipals 
prengué l’acord que literalment és el següent: 
 

Mataró és la primera ciutat amb ferrocarril de la Península Ibèrica. Avui, després de 167 
anys, milers de mataronins utilitzen, dia a dia, el servei de Rodalies per desplaçar-se per 
la comarca o bé fins a Barcelona. Històricament, aquest Ajuntament ha sol·licitat 
reiteradament la millora del servei de rodalies i l’execució de les inversions necessàries 
per assegurar la qualitat del servei i augmentar-ne la seguretat. Recentment, al mes de 
novembre de 2011, el Ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat adreçar-se als 
responsables de neteja i manteniment de la xarxa de rodalies de Catalunya per demanar 
formalment que es millorin les condicions de neteja i condicionament dels combois de la 
R1. 
 
En només dos anys i mig s’han produït dos accidents idèntics amb víctimes. El primer a 
mitjans del 2009 amb 6 ferits i el darrer el passat dia 9 de febrer amb 10 víctimes de 
diversa consideració. Es dóna la circumstància de les deficiències en les infraestructures: 
 
- 16 de març de 2011: descarrilament parcial de tren de passatgers per col·lisió amb 

objecte a via a Vacarisses. 10 ferits. 
- 20 de març de 2011: descarrilament parcial de tren de passatgers a l’estació de 

Sitges. 3 ferits. 
- 28 d’abril de 2001: encalç entre un tren Talgo i un tren de rodalies a la sortida de 

l’estació del Clot de Barcelona. 17 ferits lleus. 
- 26 d’octubre de 2011: descarrila un tren de rodalies prop de l’estació de Sant Pol de 

Mar. 
- 19 de gener de 2012: xoc entre un tren de rodalies i un tren Talgo buit al túnel de 

sortida de l’estació del Clot de Barcelona. 25 ferits. 
 
El 20 de febrer de 2009 el Consell de Ministres va aprovar el Pla d’Infraestructures 
Ferroviàries de Rodalies de Barcelona 2008-2015, amb un inversió prevista de 4.000 
milions d’euros, destinats majoritàriament a modernitzar la xarxa i renovar i ampliar els 
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elements de la seva infraestructura i augmentar la capacitat de transport, amb més 
circulacions per línia i més capacitat dels trens, i millorar l’eficàcia del sistema. 
 
Aquest Ple ha estat executat, aproximadament, en un 3,5 per 100, segons dades del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
A més, cal afegir les afectacions constants que pateixen les infraestructures de la línia 
del Maresme amb els temporals de llevant. 
 
Tenint en compte el baix ritme d’execució i planificació, i els incidents que s’han que 
s’han succeït en el darrer any, i que considerem que el transport ferroviari és fonamental 
per garantir una mobilitat sostenible, un país cohesionat, equilibrat i vertebrat. 
 
Els grups municipals de Convergència i Unió, Partit dels Socialistes de Catalunya, Partit 
Popular de Catalunya, Plataforma per Catalunya, Iniciativa per Catalunya – Els Verds, 
Esquerra Unida Alternativa i Candidatura d’Unitat Popular, proposem al Ple de 
l’Ajuntament de Mataró, l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Manifestar la indignació de l’alcalde i els regidors de la ciutat de Mataró per 
l’accident ferroviari que va tenir lloc el dia 9 de febrer d’enguany a l’estació de Mataró, i 
pels accidents que s’han succeït en els darrers mesos a Catalunya. 
 
Segon.- Exigir, a tots els organismes implicats, les explicacions oportunes del que va 
provocar l’accident així com quina és la seva responsabilitat. 
 
Tercer.- Exigir al Ministeri de Foment l’execució del Pla d’Infraestructures Ferroviàries de 
Rodalies de Barcelona 2008-2015, amb l’objectiu de modernitzar la xarxa i renovar i 
ampliar els elements de la seva infraestructura i augmentar la capacitat de transport, amb 
més circulacions per línia i més capacitat dels trens, i millorar l’eficàcia i la seguretat del 
sistema. 
 
Quart.- Notificar la present resolució al Ministeri de Foment, al Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat, als grups polítics del Parlament de Catalunya i a les 
entitats municipalistes de Catalunya. 
 
Cinquè.- Traslladar la present resolució als municipis del Maresme per tal que, si ho 
desitgen, s’adhereixin a la petició i facin arribar els seus acords al Ministeri de Foment i a 
l’Ajuntament de Mataró. 

 
Per això, s’acorda per unanimitat dels disset membres presents dels disset que 
integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Adherir-se a la petició de l’Ajuntament de Mataró per exigir al Ministeri de 
Foment l’execució del Pla d’Infraestructures Ferroviàries de Rodalies de Barcelona 
2008-2015. 
 
SEGON.- Notificar aquesta moció a l’Ajuntament de Mataró, al Ministeri de Foment, al 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, als grups polítics del 
Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim Intern, llegeix la 
proposta. 
 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal d’ERC, la 
qual explica que des del primer moment que el govern va presentar aquesta moció el 
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seu grup municipal s’hi va afegir, ja que és una línia que afecta el municipi i tota la 
comarca. El que sí que pensen també és que s’hauria de treballar amb dues línies 
més, una la connexió amb Girona i l’altra aconseguir altre cop tenir trens semidirectes. 
 
Pren la paraula el senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, el qual 
explica que el seu grup municipal també se suma a aquesta moció. Creuen que en 
època de crisi s’hauria de potenciar més el transport públic d’ús diari. S’ha viscut un 
període en què semblava que el que era més important eren les grans infraestructures, 
com l’AVE, unes infraestructures que no es fan servir tan assíduament com un tren de 
rodalies, les quals s’han deixat molt de banda. Qualsevol acord que ve de Madrid, com 
aquest últim de 2008-2015, al final acaba en paper mullat. Per acabar, comenta que fa 
trenta anys el trajecte en tren Canet-Barcelona era més ràpid que ara, perquè hi havia 
trens semidirectes. Això ja indicia en quin estat es troba la xarxa ferroviària actualment. 
 
21.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CiU,  ERC, UMdC, PSC 
I PP SOBRE EL DRET DE VOT DELS REPRESENTANTS I LES REPRESENTANTS 
ELECTES ALS MUNICIPIS 
 
El vot dels regidors i les regidores és personal i indelegable. Conciliar la vida laboral 
amb la familiar també ho és. És per això que quan una regidora o regidor està de baixa 
maternal o paternal i no pot accedir al seu espai de treball de manera temporal, perd la 
capacitat d’exercir el seu dret de votar en els plens municipals i, per tant, també es 
perd la representativitat que aquest regidor o regidora comporta i per a la qual va ser 
escollit o escollida. 
 
Segons l’article 14.8 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat 
efectiva de dones i homes, els poders públics han d’establir mesures que assegurin la 
conciliació de la feina i la vida personal i familiar de les dones i dels homes. Segons la 
Disposició final setena d’aquesta Llei, el govern ha de promoure acords necessaris per 
iniciar un procés de modificació de la legislació vigent amb la finalitat de possibilitar els 
permisos de maternitat i paternitat dels càrrecs electes. 
 
A aquests efectes, tant el Parlament de Catalunya com el Congrés dels Diputats, ja 
han aprovat diferents modificacions per tal de fer efectiva aquesta llei d’igualtat. 
Encara als ajuntaments no s’ha adaptat aquesta legislació, el que crea un greuge 
comparatiu entre els diferents òrgans de govern democràtic. 
 
Per aquest motiu, els representants i les representants electes que es troben en 
aquesta situació no poden votar als plens municipals. 
 
Segons l’informe de l’observatori de dret europeu, autonòmic i local de la Universitat 
de Granada sobre els permisos de maternitat dels càrrecs electes, hi hauria 3 maneres 
de poder votar en aquests casos. La primera, per substitució del càrrec electe pel 
següent de la llista de la mateixa candidatura, atenent així a la plena representativitat 
institucional. La segona opció, seria utilitzar les tecnologies actuals com a eines per 
suplir la presència dels edils i poder votar de forma telemàtica. I la tercera i última, 
delegar el vot en una altra persona del consistori. 
 
Per això, s’acorda per unanimitat dels disset membres presents dels disset que 
integren el nombre de dret del Ple municipal: 
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PRIMER.- Instar a l’Ajuntament de Canet de Mar a impulsar la demanda de 
modificació respecte la Llei de bases locals necessària perquè un càrrec electe pugui 
exercir el dret de votar en cas de baixa per maternitat o paternitat o per malaltia greu, 
utilitzant un mètode que no comporti cap despesa suplementària als ajuntaments. 
 
SEGON.- Demanar a l’Estat que promogui l’acord que permeti exercir el dret de votar 
en plens municipals mitjançant la manera adient per tal de poder exercir el dret a vot 
en cas de patir baixa per maternitat o paternitat o per malaltia greu. 
 
TERCER.- Traslladar els anteriors acords a la Presidència del Govern espanyol, a la 
Presidència del Congrés dels diputats i a la del Senat, i a la Presidència del Parlament. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim Intern, llegeix la 
moció. 
 
Pren la paraula el senyor Víctor Cerveto Hernández, regidor del grup municipal del 
PSC, el qual explica que el grup municipal del PSC considera indispensable, avui dia, 
establir les condicions mínimes necessàries per a la conciliació de la vida laboral i 
familiar. En el cas dels càrrecs electes als municipis, en què un vot pot decidir una 
presa de decisió important que afecti al conjunt de la ciutadania, també haurien de ser 
contemplades aquestes mesures, ja que el dret de vot dels regidors i de les regidores 
és reflex de la voluntat popular, voluntat que segons en quins casos es pot veure 
desvirtualitzada. Consideren, per tant, que és necessària una normativa, en aquest 
sentit, de delegació de vot en els casos que es descriuen a la moció. Evidentment, el 
vot del seu grup municipal és favorable. 
 
22.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CiU,  ERC, UMdC, PSC 
I PP EN DEFENSA DE LES POLÍTIQUES DE SUPORT ALS CEN TRES ESPECIALS 
DE TREBALL I A LES POLÍTIQUES D’INSERCIÓ LABORAL DE  LES PERSONES 
DISCAPACITADES 
 
Atesa la gravetat del que representarà la disminució dels recursos destinats en els 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012, recentment aprovats, en polítiques 
actives d’ocupació sobre les entitats socials catalanes i els col·lectius especials que 
atenen.  
 
Atesa la gravetat d’aquesta decisió que afecta especialment els col·lectius més 
vulnerables i, per tant, que necessiten major protecció, especialment en un època de 
greu crisi econòmica.  
 
Atesa que aquesta reducció en els Pressupostos Generals de l’Estat representa una 
rebaixa del 56% respecte la dotació de l’any 2011.  
 
Atès que es calcula, segons dades de la Taula del Tercer Sector, que l’efecte sobre el 
nombre d’usuaris que deixaran de ser atesos a Catalunya en cas de tirar endavant 
serà de 34.124 persones distribuïdes de la següent manera: en programes de 
formació, 13.306; en programes d'orientació (IPI), 12.192; i en programes de foment 
de la inserció en l'empresa ordinària (Point+Treball amb suport), 8.626.  
 
Atès que l’impacte sobre el nombre d'usuaris afectarà a 11.897 persones que deixaran 
de ser inserits al mercat de treball.  
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Atès que 2.510 treballadors discapacitats i/o amb trastorn mental dels Centres 
Especials de Treball poden ser acomiadats si no es prenen mesures compensatòries.  
 
Atès que es calcula que 908 professionals de les entitats socials seran acomiadats.  
 
Atès que 212 entitats socials poden ser afectades en diferent grau per aquesta 
reducció pressupostària.  
 
Atès que 22 entitats socials faran fallida o podrien haver de tancar.  
 
Per això, s’acorda per unanimitat dels disset membres presents dels disset que 
integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Manifestar el reconeixement del consistori a la tasca que desenvolupen les 
entitats del tercer sector i les empreses que atenen, orienten i acompanyen les 
persones discapacitades en el seu procés d’inserció laboral i afirmar que la seva feina 
en aquests moments és més necessària que mai. En aquest sentit, el Canet de Mar 
consistori de Canet de Mar dóna suport al model català d’inserció de les persones amb 
discapacitats.  
 
SEGON.- Traslladar al Govern de Catalunya la necessitat de:  
 

a) Exigir al Govern de l’Estat el manteniment del programa d’inserció laboral de 
persones amb discapacitat amb la mateixa dotació com a mínim que el 2011 i 
amb una distribució de fons proporcional al nombre de llocs de treball creats 
d’inserció de persones amb discapacitat, tot establint un protocol d’actualització 
de les dades i el compliment de la normativa sobre serveis d’inserció laboral 
per a persones amb discapacitat.  

b) Mantenir els ajuts als Centres Especials de Treball d’iniciativa social, 
assegurant la subvenció del cost salarial corresponent al lloc de treball de fins 
al 75% del salari mínim interprofessional per als treballadors amb discapacitat 
amb dificultats especials i garantir els recursos necessaris que els nous llocs de 
treball ocupats per persones amb discapacitat amb dificultats especials s’hi 
puguin acollir.  

c) Mantenir i estendre clàusules socials en la contractació pública de 
l’administració per potenciar la compra de serveis i productes que produeix el 
tercer sector i, en particular, els Centres Especials de Treball d’iniciativa social.  

d) Consensuar amb totes les organitzacions del sector, un pla estratègic per als 
Centres Especials de Treball que, a partir de la singularitat i l’especificitat 
d’aquests centres a Catalunya, inclogui mesures per a mantenir-ne la 
sostenibilitat, reestructuració i revitalització amb l’objectiu de garantir-ne la 
viabilitat financera i la competitivitat econòmica per mitjà de l’impuls de línies de 
negoci viables, formació i inversió. Alhora, aquest pla també ha de preveure un 
model integral que inclogui les quanties de les subvencions en funció dels 
graus de discapacitat, característiques empresarials dels centres i localització 
territorial dels centres.  

e) Realitzar les gestions oportunes davant les entitats bancàries que han absorbit 
caixes catalanes per a què mantinguin el compromís que tenien les obres 
socials d’aquestes amb el tercer sector.  
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f) Garantir l’estabilitat del tercer sector que col·labora en la inserció de persones 
amb discapacitat establint marcs contractuals de caràcter plurianual.  

 
TERCER.- Fer arribar els acords a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, al 
departament d‘Empresa i Ocupació de la Generalitat i a tots els grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya. 
 
El senyor Ivan Aranda Mena, regidor del grup municipal d’ERC, llegeix la moció. 
 
Pren la paraula el senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, 
el qual explica que amb aquesta moció es vol donar suport als centres especials i 
d’inserció laboral. S’ha de recordar que el 50% del cost salarial dels treballadors 
d’aquest sector se sufraga amb els pressupostos de l’Estat i en èpoques de bonança 
es va incrementar un 25% per arribar al 75% actual. Tot i que inicialment, en els 
pressupostos preliminars de l’Estat aquesta mesura temporal del 25% ha estat 
retirada, a causa de la difícil situació econòmica que s’està vivint, els parlamentaris del 
PP treballaran per trobar un terme mig. Buscaran el màxim finançament per a aquest 
capítol del pressupost perquè consideren que sí que és una necessitat molt important. 
El pla d’ajustos és imprescindible complir-lo, però hi ha prioritats que s’han de tenir en 
compte. Si bé hi ha punts en què no estan del tot d’acord, com per exemple en 
l’expressió exigir o el fet de demanar a les entitats bancàries que mantinguin els 
compromisos establerts per les caixes que han absorbit, ja que serà molt complicat 
d’aconseguir. De tota manera, el grup municipal del PP votarà a favor d’aquesta 
moció. 
 
Pren la paraula el senyor Jordi Planet Rovira, regidor del grup municipal del PSC, el 
qual explica que fa uns dies que van fer una jornada de portes obertes al Fundació els 
Garrofers i va tenir l’oportunitat de parlar amb la persona que porta Horitzó. Explica 
que la situació és molt greu. S’està jugant amb foc, ja que no només s’està parlant de 
l’edifici que està molt malament, sinó que va molt més enllà. No entenen com algú pot 
dir que hi ha altres coses que són prioritàries. El seu grup municipal votarà a favor 
d’aquesta moció. 
 
23.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC DE  SUPORT A LA 
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER A LA REGULACIÓ D E LA DACIÓ EN 
PAGAMENT, LA PARALITZACIÓ DELS DESNONAMENTS I EL LL OGUER SOCIAL 
 
El grup municipal socialista exposa: 
 
El creixement de l’economia catalana ha estat lligat, en els darrers anys, a la 
construcció de l’habitatge i la inflació de l’activitat immobiliària. El trencament d’aquest 
cicle econòmic ha provocat una forta crisi en el sector, que ha produït acomiadaments 
massius de treballadors i de treballadores, la pèrdua d’importants recursos privats i 
públics i, el que és encara més greu, la pèrdua de l’habitatge habitual a milers de 
famílies catalanes, condemnant a la vegada a desenes de milers de persones a una 
situació d’alt risc social per causa del sobreendeutament. 
 
Avui dia la principal causa d’endeutament de les famílies al nostre país és el crèdit 
hipotecari. Cal una intervenció urgent de les administracions públiques per tal de fer 
front als efectes de l’actual problemàtica i cal, també, la reforma del marc legal vigent 



S/iu 

120 
 

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 

per tal de reduir les situacions de sobreendeutament, limitant els efectes d’aquesta 
situació en la renda familiar per evitar que esdevingui un factor d’exclusió social. 
 
Per tal que es pugui planificar la intervenció ordenada de les administracions públiques 
responsables per llei de garantir el dret d’accés a l’habitatge al conjunt dels ciutadans 
que ho necessitin és necessari procedir, també de forma immediata, a la reforma 
legislativa que impedeixi el desnonament del seu habitatge habitual a aquelles 
persones i famílies deutores, que per raons alienes a la seva voluntat no puguin fer 
front als deutes hipotecaris, garantint-los un lloguer social, ja sigui al mateix habitatge 
o un altre. 
 
Ens cal per això el ferm compromís del Govern de l’Estat per dur a terme les reformes 
legislatives pertinents i del Govern de la Generalitat per tal de posar en funcionament 
el màxim de recursos i mitjans per a garantir la mediació pública entre deutors i 
creditors i l’accés a un habitatge en règim de lloguer a les persones i famílies 
afectades. El Govern de Catalunya, a la vegada, ha de cooperar de manera activa 
amb les administracions locals i les entitats cíviques i socials que treballen amb el 
mateix objectiu. 
 
Fruit del treball establert amb les organitzacions socials del país, estem plenament 
convençut que l’únic camí per cercar sortides als sectors socials més vulnerables pel 
que fa al dret de l’habitatge, és la creació de gran acords de diàleg social capaços de 
sustentar l’acció de govern solidària i de cohesió social que faci efectiu el dret d’accés 
a un habitatge digne al conjunt de catalans i catalanes. 
 
Per tot això, manifestem el nostre suport a la iniciativa legislativa popular per a la 
regulació de la dació en pagament, la paralització dels desnonaments i el lloguer 
social. 
 
Per aquests motius, s’aprova per deu abstencions dels regidors Jesús Marín i 
Hernàndez, Cati Forcano Isern, Toni Romero Carbonell, Laureà Gregori Fraxedas, 
Albert Lamana Grau, Manel Almellones Conesa, M. Assumpció Sánchez Salbanyà, 
Josep M. Masvidal Serra, Àngel López Solà i Pere Xirau Espàrrech i set vots a favor 
dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Ivan Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer, Coia 
Tenas Martínez, Sílvia Tamayo Mata, Jordi Planet Rovira i Víctor Cerveto Hernández: 
 
PRIMER.- Instar el Govern de l’Estat que en el termini de tres mesos presenti a les 
Corts Generals un projecte de llei que incorpori la dació en pagament a l’ordenament 
jurídic, en els casos que afecti la residència habitual. 
 
SEGON.- Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les reformes legislatives que 
impedeixin el sobreendeutament de famílies i persones i que, a la vegada, els 
garanteixi el dret constitucional i estatutari d’accés a l’habitatge. 
 
TERCER.- Instar el Govern de l’Estat a establir un marc estatal de mesures 
necessàries, de comú acord amb les comunitats autònomes, per tal que les persones 
desnonades o amb risc de desnonament comptin amb els ajuts necessaris per accedir 
a un habitatge de lloguer, i/o tinguin dret a optar, si s’escau amb la mediació de 
l’administració pública davant amb les entitats financeres per tal que puguin romandre 
a l’habitatge hipotecat en règim de lloguer o d’úsdefruit durant un període determinat 
fins a l’obtenció d’un nou habitatge. 
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QUART.- Instar el Govern de la Generalitat, mitjançant l’Agència Catalana de 
l’Habitatge, a establir de forma urgent un programa de mesures, coordinades amb el 
món local, de seguiment a les persones i/o famílies en situació de desnonament, 
garantint el seu reallotjament en nous habitatges en règim de lloguer assequible, així 
com de suport i assistència jurídica i financera a les famílies i/o persones que estan en 
situació de risc de perdre el seu habitatge per deute hipotecari, ampliant els recursos 
del Servei Públic d’Atenció a les Persones que pateixen aquesta situació (OFIDEUTE). 
 
CINQUÈ.- Instar el Govern de la Generalitat a establir un marc estable de coordinació 
amb les administracions locals que en aquests moments estan assumint l’impacte 
socioeconòmic dels processos de desnonament de famílies a les nostres ciutats. 
 
SISÈ.-  Instar el Govern de la Generalitat a fer les modificacions legals necessàries per 
tal que, en els casos de l’habitatge habitual, quedi suspesa l’execució hipotecària a 
aquelles persones i/o famílies sense ingressos i que es troben en una situació de risc 
d’exclusió acreditada pels serveis públics d’atenció social, per un període no inferior a 
dos anys, que permeti, a la vegada, dur a terme les mesures d’atenció a les dites 
persones i famílies a fi i efecte del seu reallotjament segur i assequible. 
 
SETÈ.- Fer arribar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la Mesa 
del Parlament de Catalunya, al Ministeri de Foment, a la Mesa del Congrés de Diputats 
i del Senat, etc. 
 
El senyor Víctor Cerveto Hernández, regidor del grup municipal del PSC, llegeix la 
moció. 
 
En començar la lectura de la moció, el senyor Àngel López Solà, regidor del grup 
municipal de CiU, abandona la sessió i es reincorpora a mitja lectura. 
 
Pren la paraula el senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, 
el qual explica que el PP, com ja ha manifestat algun cop, és partidari d’aplicar la dació 
com a pagament en casos excepcionals, quan les persones afectades no disposin de 
cap possibilitat de fer front a la seva hipoteca i evitar el desnonament. El PP ja ho està 
aplicant a diferents municipis, com per exemple a Badalona. És sorprenent, però, que 
el PSC presenti aquesta moció, perquè els desnonaments ja es produïen quan hi havia 
el seu partit al poder. També recorda que el PP ha demanat a diferents entitats 
bancàries que s’acullin a aquesta dació, donant diferents fórmules per fer-ho. Creuen 
que aquesta moció té un caràcter clarament polític i oportunista i que globalment 
aquesta dació no es pot aplicar, ja que no és sostenible. S’ha d’estudiar cas per cas i 
decidir en funció de les necessitats de cada un. El grup municipal del PP s’abstindrà. 
 
Pren la paraula el senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, el qual 
explica que la situació de crisi que s’està vivint s’ha fet ara més evident amb els 
desnonaments. És un tema d’actualitat, en què s’està buscant la iniciativa legislativa 
popular. És un tema especialment sensible per a tota la població del país, i més quan 
es reflexiona que qui porta a terme aquests desnonaments són bancs als quals s’han 
donat diners perquè no s’enfonsessin. Per tant, si entre tots s’han de pagar els bancs, 
com Bankia, per exemple, el deute del qual és superior al deute de tots els 
ajuntaments de l’Estat espanyol, s’haurien de demanar responsabilitats i explicacions 
de per què s’han canviat les premisses de taxació dels habitatges, i mentre els ha 
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interessat concedir crèdits han especulat amb aquestes taxacions. Això representa 
una responsabilitat i, per tant, el mínim que es pot fer és permetre la dació en 
pagament, perquè la gent no hagi de continuar pagant la hipoteca d’un habitatge que 
ja no tenen. El seu grup municipal entén que això es podria haver fet abans, i el PSC 
tenia més suport per poder tirar-ho endavant, però això no vol dir que aquesta mesura 
no sigui necessària en aquest moment. El seu grup municipal hi votarà a favor. 
 
Pren la paraula el senyor Víctor Cerveto Hernández, el qual explica que hi continuen 
havent desnonaments, comenta que quan s’aprofundeix en el projecte de llei del PP es 
veu que es deixa molts caps deslligats i exigeixen unes condicions per poder assolir un 
ajut d’aquestes característiques tan estrictes que hi haurà molt poca gent que ho 
compleixi. Per acabar, comenta que és evident que es tracta d’una qüestió política. 
 
Pren la paraula el senyor Toni Romero Carbonell, el qual explica que en aquest país hi 
ha un drama molt important, que són els sis milions d’aturats que s’han produït durant 
els quatre anys de nefasta gestió del govern socialista. Es poden demanar 
responsabilitats al govern actual perquè és qui ha de treure el país d’aquesta crisi, 
però el govern anterior ha d’assumir les seves responsabilitats que són les que han dut 
el país fins a la situació que s’està vivint. 
 
24.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC EN S UPORT AL 
MOVIMENT #NOVULLPAGAR I PER A LA GRATUÏTAT DE L’AUT OPISTA DEL 
MARESME PELS SEUS RESIDENTS 
 
Catalunya compta amb més de 600 km d’autopistes, en règim de concessió, que 
constitueix un greuge històric respecte la resta de l’Estat. Mentre Catalunya el 67% de 
les vies ràpides són de pagament i el 33% gratuïtes, a la resta de l’Estat la proporció 
és de 20% de peatge per 80% de lliure circulació. Per exemple, a la Comunitat de 
Madrid hi ha 500 quilòmetres d’autovia, dels quals 17 són de peatge; a Andalusia hi ha 
1.500 quilòmetres d’autovies gratuïtes per 192 pagament; a Extremadura totes les vies 
desdoblades són gratuïtes. 
  
Diversos exemples ens mostren que històricament s’han anat allargant les 
concessions inicials que hi havia establertes entre les administracions públiques i les 
empreses concessionàries. Aquest és el cas dels trams de l’autopista C32 entre 
Montgat i Mataró, la concessió inicial de la qual acabava l’any 2004 i amb la pròrroga 
finalitza el 2021; el tram de l’AP7 entre Granollers i la Jonquera que del 2004 també 
s’ha allargat fins al 2021; o el cas del tram entre Tarragona i Alcanar, que finalitzava el 
1998 i la pròrroga arriba fins el 2019. A nivell d’amortitzacions, queda demostrat que 
aquestes ja han estat pagades, tal i com il·lustren els càlculs pels quals, per exemple, 
el tram entre Montgat i Mataró si bé va costar 21 milions d’euros al final de la 
concessió se n’hauran recaptat 682,2; el tram entre Granollers i la Jonquera que va 
costar 68,5 milions i se n’hauran recaptat 3.033,7; i el d’entre Tarragona i Alcanar, que 
va costar 11,7 milions d’euros i se n’hauran recollit 1.106,3. Un exemple paradigmàtic 
posa de manifest, així mateix, el volum de negoci de les autopistes de peatge 
catalanes envers altres països del voltant: les autopistes franceses de peatge guanyen 
amb 7.000 km els mateixos diners que les autopistes catalanes. 
 
A la comarca del maresme l’alternativa a la utilització de l’autopista c-32 per part dels 
residents és l’antiga N-II, una infraestructura totalment obsoleta i insuficient. A la 
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comarca del maresme continuem pagant trams de mobilitat obligada a preus que no 
justifiquen el cost de la seva explotació. 
  
Davant d’aquesta situació de greuge històric que patim els catalans en les nostres 
infraestructures, neix de manera espontània el moviment #novullpagar que ha crescut 
de manera exponencial les darreres setmanes canalitzant el malestar i ganes d'actuar 
de molts catalans. Aquest moviment qüestiona el greuge escandalós d'uns peatges del 
tot amortitzats, i no renuncia a continuar amb les seves actuacions malgrat l’anunci 
emès pel Govern de la Generalitat de possibles sancions de fins a 100 € contra els 
conductors que segueixin la campanya. 
  
Per tots els motius exposats anteriorment, s’acorda no aprovar per set abstencions 
dels regidors Cati Forcano Isern, Albert Lamana Grau, Josep M. Masvidal Serra, Pere 
Xirau Espàrrech, Sílvia Tamayo Mata, Jordi Planet Rovira i Víctor Cerveto Hernández, 
sis vots en contra dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, M. 
Assumpció Sánchez Salbanyà, Àngel López Solà, Toni Romero Carbonell i Manel 
Almellones Conesa i quatre vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Ivan 
Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer i Coia Tenas Martínez: 
  
PRIMER. Malgrat aquesta campanya no s'ajusti a la legalitat establerta manifestem 
solidaritat amb aquells ciutadans que s’han adherit a la campanya #novullpagar com a 
forma de protesta vers l'espoli fiscal i d’inversió en infraestructures que patim al nostre 
país. 
  
SEGON. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que no instrueixi cap expedient 
sancionador que es pugui derivar de la campanya #novullpagar, atenent a la incertesa 
jurídica que presenta l’acte d’insubmissió d’aquesta iniciativa i recollint el clam de la 
ciutadania.  
 
TERCER. Instar el Govern i el Parlament que acordin mesures tendents a la 
recuperació de les bonificacions als peatges d'Alella, Mollet i Les Fonts, i l’aplicació 
d’un règim de  bonificacions del 100% per a la mobilitat obligada per als residents de la 
comarca del maresme. Així mateix que també es plantegi una rebaixa dels imports que 
abonen els usuaris actualment mentre durin les actuals concessions fins a l’eventual 
rescat.  
 
QUART. Rebutjar el possible rescat per part del Govern de l’Estat de les autopistes del 
radi de Madrid a costa d’allargar les concessions de les autopistes de peatge 
catalanes. 
 
CINQUÈ. Instar a l’Estat espanyol al compliment de la disposició addicional tercera de 
l’Estatut que preveu que l’Estat es comprometi a invertir per alliberar peatges o per 
construir trams d’autovia alternatius, tot prioritzant les infraestructures d’especial 
incidència logística i econòmica i les que presenten un alt grau d’accidentalitat.  
  
SISÈ. Fer arribar aquests acords als impulsors del moviment #novullpagar, a la 
coordinadora de plataformes No NII del Maresme, al conseller de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i a tots els grups del Parlament 
de Catalunya.  
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El senyor Ivan Aranda Mena, regidor del grup municipal d’ERC, llegeix la moció. 
 
Pren la paraula el senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, 
el qual explica que l’any 2009, el PP va engegar una campanya de cara a obtenir la 
gratuïtat del peatge de l’autopista del Maresme per als residents de la comarca. Cap 
dels grups que ara manifesten aquesta intenció de no pagar les autopistes hi van 
donar suport, però el PP continua apostant per al rescat d’aquests peatges. ERC, CiU i 
el PP estan treballant per trobar alguna via alternativa per al rescat dels peatges, com 
per exemple que els impostos que es recapten en aquests peatges vagin destinats al 
rescat. Al PP els preocupa buscar solucions que estiguin dins la llei que permetin el 
rescat dels peatges i no volen que accions il·legals rebin el suport de les institucions. 
Per tant, el seu grup municipal no pot donar suport a aquesta moció. 
 
Pren la paraula el senyor Víctor Cerveto Hernández, regidor del grup municipal del 
PSC, el qual explica que el Maresme, amb 55 quilòmetres d’autopista, compta amb 
tres peatges i d’aquests tres peatges, el de Vilassar de Mar té una antiguitat de 40 
anys, és a dir, que està més que amortitzat. De fet, segons alguns estudis, s’ha pagat 
35 vegades. Si aquesta inversió s’hagués fet amb diners públics, estaria pagada de 
sobres. Pel que fa als altres dos peatges, es van instal·lar els anys 90 per part del 
govern de la Generalitat, amb CiU. Durant el govern tripartit, tots els trams d’autopista 
que es van construir eren lliures de peatge, uns 94 quilòmetres. El govern d’esquerres, 
mitjançant un acord de mobilitat a la comarca, ja tenia enllestida, poc abans de les 
eleccions una sèrie de mesures perquè els residents al Maresme poguessin pagar 
menys o en alguns casos no pagar res en fer servir les autopistes de la comarca. El 
grup municipal del PSC, com a partit amb vocació de govern, no poden donar suport a 
la insubmissió ni l’incompliment dels compromisos, però tampoc poden votar en contra 
d’una mobilització ciutadana per una situació clarament injusta. Els i les socialistes 
defensen i defensaran unes millors condicions i una solució justa i acceptable per als 
usuaris de les vies de peatge del Maresme i, per extensió de tot Catalunya. En aquest 
sentit, el seu grup s’abstindrà. 
 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, portaveu del grup municipal de 
CiU, el qual explica que Catalunya pateix una situació greu de discriminació respecte a 
la resta de l’Estat. En efecte, amb 632 quilòmetres, Catalunya és el territori de l’Estat 
amb més vies de peatge. Això significa que la meitat de les vies de gran capacitat són 
de pagament. En canvi, només el 18% de vies de gran capacitat de l’Estat són de 
pagament. Davant d’aquesta situació, és lògic que els ciutadans estiguin indignats. 
Però cal posar de relleu, tanmateix, que aquells que han impulsat la campanya, en el 
seu moment, des del govern, van passar de la Catalunya lliure de peatges que deia el 
seu programa electoral als peatges més cars de la història de Catalunya. CiU està 
treballant en tres direccions. Primer, instar a l’Estat a construir les vies lliures de 
peatge pendents a Catalunya; segon, exigir a l’Estat la creació d’un fons de rescat de 
peatges. En aquest sentit, el Parlament de Catalunya va aprovar el passat 16 de maig, 
tornar a portar al Congrés dels Diputats una proposició de llei per crear aquest fons de 
rescat de peatges, finançat amb els impostos que paguen les empreses 
concessionàries a l’Estat i que permetria recaptar anualment 320 milions d’euros que 
es destinarien a la bonificació i el rescat dels peatges, a pagar els deutes 
corresponents als peatges a l’ombra que el tripartit va deixar com a herència (aquest 
any toca pagar 140 milions d’euros), i també per invertir en noves infraestructures. En 
tercer lloc, bonificar i rescatar peatges. El govern de Catalunya ha establert un conjunt 
de bonificacions a les autopistes que són propietat de la Generalitat que permeten 
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reduir un 40% del peatge per als vehicles de gran tonatge, un 30% per als vehicles 
ecològics i un 30% per als usuaris recurrents. CiU demana al govern espanyol que 
apliqui aquestes mateixes bonificacions a les autopistes que són propietat de l’Estat, 
com és el cas de l’AP7 i l’AP2. Cal tenir clar que si hi ha un culpable d’aquest greuge 
és l’Estat espanyol amb la seva política d’ofec a les finances de la Generalitat i amb un 
dèficit històric d’inversió en infraestructures que ha provocat que Catalunya sigui una 
terra de peatges. 
 
Pren la paraula el senyor Ivan Aranda Mena, regidor del grup municipal d’ERC, el qual 
explica que el PP des del 2009 agafa la bandera per rescatar els peatges de les 
autopistes, però vol recordar que al Consell Comarcal del Maresme amb els vots del 
PSC, CiU i ERC, fa temps que es lluita per al rescat dels peatges a la comarca i, a 
més a més, al peatge d’Alella, amb un alcalde del partit d’ERC, es va aconseguir una 
rebaixa en el peatge que, malauradament, ara no s’està aplicant, ni tampoc les 
mesures que es van aprovar al Consell Comarcal. 
 
25.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC SOBR E ELS 
RECURSOS A L’EDUCACIÓ NO UNIVERSITÀRIA I LES DECISI ONS EN POLÍTICA 
EDUCATIVA 
 
A continuació, el grup municipal d’ERC retira la moció següent. 
 
L’educació en la primera infància ha despertat en els darrers anys un interès creixent 
que ha portat al convenciment col·lectiu que les llars d’infants, des d’una perspectiva 
educativa i social, era el millor model que aquest país podia haver adoptat. Des 
d’aquesta perspectiva, l’escola bressol ha estat qualificada com a espai educatiu, 
ample i flexible, que permet atendre adequadament tant els interessos dels infants 
com els de les famílies i de la comunitat.  
 
Els ajuntaments han estat una institució clau en el desenvolupament de polítiques 
educatives de proximitat, de manera especial, en l’àmbit dels serveis educatius a la 
petita infància i a les seves famílies.  
 
En aquest context, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 5/2004, originada 
arran d’una iniciativa legislativa popular, de creació de 30.000 noves places de llars 
d’infants de titularitat pública, amb la intenció de fer un primer pas cap a una oferta 
pública ajustada a la demanda real. Aquest servei educatiu és, doncs, el producte d’un 
pacte legislatiu, reclamat per la societat, amb el que es fa front a diverses necessitats 
prioritàries: educatives, de conciliació laboral, d’inclusió i vertebració social, d’equilibri 
territorial del país...  
 
El Departament d’Educació va elaborar posteriorment el Mapa de 0-3, tenint en 
compte la complexitat i les característiques de cada municipi, i va establir les fórmules 
de finançament per als ajuntaments per tal de facilitar la creació i el manteniment de 
les places previstes a la Llei. Així, es va considerar que el finançament local era 
essencial per garantir que els ajuntaments poguessin desenvolupar eficaçment la seva 
gestió, i s’incrementà, a partir del curs 2005-06, els 1.100 € d’aleshores fins als 1.800 € 
anuals per contribuir a les despeses de funcionament de les llars.  
 
L’any 2009 la Llei d’Educació de Catalunya va regular l’àmbit competencial, tot 
establint respecte els convenis amb els ens locals per a l’educació infantil, que “restin 
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garantides les condicions bàsiques de qualitat que garanteixin la prestació d’aquest 
servei públic”, afegint que aquests convenis “han de prendre com a referent els criteris 
aplicats als centres anàlegs de titularitat de la Generalitat”.  
 
En l’actual conjuntura econòmica i social en la que ens trobem, i fruit també de la 
reducció dels fons de l’Estat destinats a la primera infància, el Govern ha anunciat una 
disminució significativa de la seva aportació amb una quantia que dificulta la viabilitat 
financera de bona part de les llars d’infants municipals del país. Tot i ser conscients de 
la situació econòmica i financera de la Generalitat, creiem que cal prioritzar el 
manteniment de les llars d’infants perquè els ajuntaments han de continuar disposant 
dels recursos que els permetin exercir les polítiques educatives a la primera infància, 
amb l’objectiu de contribuir a la millora social i al foment de la convivència. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal d’ERC proposa l’adopció dels següents 
acords en el plenari municipal:  
 
PRIMER.- Constatar la deslleialtat institucional del Ministeri d’Educació per haver 
imposat unes normes a l’Administració educativa catalana per mitjà del Reial decret llei 
14/2012, del 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en 
l’àmbit educatiu; la manca de respecte cap a la voluntat i la capacitat de la Generalitat 
d’exercir polítiques educatives pròpies, i la ineficàcia de les mesures del dit Reial 
decret llei i la seva afectació sobre la qualitat educativa.  
 
SEGON.- Instar el Govern a sol·licitar un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries 
sobre la possible inconstitucionalitat del Reial decret llei 14/2012, del 20 d’abril, de 
mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu, d’acord 
amb la moció aprovada en el Parlament de Catalunya el passat 10 de maig. En cas de 
confirmar-se’n la inconstitucionalitat o antiestatutarietat, demanar al Govern que actuï 
d’acord amb el dictamen amb l’objectiu d’interposar un recurs d’inconstitucionalitat 
davant del Tribunal Constitucional.  
 
TERCER.- Instar el Govern a quantificar i lliurar als grups parlamentaris la xifra de 
l’impacte en la despesa que suposaria per al Departament d’Ensenyament l’aplicació 
de les previsions del Reial decret llei 14/2012, del 20 d’abril, de mesures urgents de 
racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu i de les previsions de revisió a 
la baixa de la Llei de Pressupostos de la Generalitat per al 2012.  
 
QUART.- Reclamar al Govern a atendre de manera urgent les demandes sobre el 
finançament de les escoles bressol adreçades el proppassat 20 d’abril conjuntament 
per l’ACM i la FMC al Departament d’Ensenyament per resoldre la situació crítica del 
món local respecte de la viabilitat dels centres educatius de 0-3 anys:  
 

a) Disposar els recursos necessaris, suficients i correctes, d’acord amb la Llei 
d’Educació de Catalunya, per a mantenir les actuals escoles bressol municipals 
creades per acord parlamentari i, així, fer front a les necessitats educatives de 
les nostres ciutats i pobles en benefici de les famílies i del benestar social de la 
ciutadania.  

b) Dotar fins a 1.600€ euros la bestreta de 1.300€ anunciada pel Departament 
d’Ensenyament per al curs 2011-12, i mantenir aquest import per als cursos 
següents.  
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c) Atendre la voluntat de les entitats municipalistes de fer sostenible la provisió 
pública de serveis educatius d’infància mentre s’estableixi un marc estable de 
col·laboració i coresponsabilitat entre les administracions educatives.  

d) Trobar les mesures necessàries que permetin la sostenibilitat i l’optimació del 
model de llars d’infants.  

 
CINQUÈ.- Instar el Govern a convocar l’ordre d’ajuts als ajuntaments titulars de llars 
d’infants per a l’escolarització de nens de zero a tres anys en situacions 
socioeconòmiques desfavorides per a aquest curs i mantenir com a mínim l’import per 
alumne en 735,00 euros del curs passat.  
 
SISÈ.- Instar el Govern a concretar abans de la fixació de les taxes i preus municipals i 
la inscripció per al curs vinent la quantia i el termini d’abonament del 50% restant de la 
transferència per a les escoles de música i dansa municipals i a comprometre’s a 
iniciar de manera immediata la planificació conjunta de futur tant pel que fa al mapa 
dels ensenyaments artístics com al finançament en els propers anys que garanteixi la 
sostenibilitat, la continuïtat i qualitat de les escoles municipals de música i dansa.  
 
SETÈ.- Instar el Govern a vetllar per tal que la dotació de la partida del Fons estatal 
per a la Integració, Acollida i Reforç Educatiu dels Immigrants del 2012 compti, 
almenys, amb els mateixos recursos que els destinats el 2011.  
 
VUITÈ.- Instar el Govern a comunicar per escrit de manera immediata els canvis per al 
curs 2012-2013 del sistema de gestió i del sistema de beques i de bonificacions a les 
llars d’infants titularitat del Departament d’Ensenyament i a garantir els recursos 
suficients per al manteniment del suport a les famílies amb necessitats econòmiques, 
de les instal·lacions i de la qualitat educativa.  
 
NOVÈ.- Fer arribar els acords a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya i a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. 
 
26.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC, E N DEFENSA DELS 
CENTRES EDUCATIUS MUNICIPALS I DEL MANTENIMENT DE L A XARXA 
PÚBLICA D’ESCOLES BRESSOL 
 
A continuació, el grup municipal del PSC retira la moció següent: 
 
Arran de l’anunci de la Generalitat de l’ajornament indefinit del pagament als 
ajuntaments del fiançament de les escoles bressol i de les escoles de música, 
l’Ajuntament de Canet de Mar reclama al Govern Autonòmic, en primer lloc la seva 
plena responsabilitat en aquests ensenyaments i, en segon terme, el suport 
irrenunciable als titulars locals d’aquests centres en compliment de l’Estatut de 
Catalunya i de la Llei d’educació de Catalunya. 
 
En aquest sentit, manifestem que la important xarxa pública d’escoles bressol amb què 
compta el país té el seu origen en una iniciativa legislativa popular que va ser atesa a 
través d’una Llei del Parlament de Catalunya. Per tant, el compliment de la Llei 5 de 
llars d’infants de qualitat, de l’any 2004, és el producte d’un pacte legislatiu que respon 
a necessitats fonamentals educatives , socials i de conciliació laborals del nostre país. 
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Considerem l’educació com un element estratègic prioritari de l’acció política, per 
avançar en la consecució d’una societat molt més formada i cohesionada. Per aquest 
motiu, el món municipal atenent al marc competencial i de col·laboració entre 
administracions que regula la Llei d’educació de Catalunya, aprovada amb el suport 
del 90 per cent del Parlament, reclama la lleialtat institucional de la Generalitat per 
garantir d’una manera immediata el finançament de les escoles bressol i de les 
escoles de música municipals. 
 
Catalunya, amb el llegat històric del món local, ha fet un llarg recorregut per definir un 
model propi de sistema educatiu que s’adeqüi i respongui als objectius de la Comunitat 
Europea, i en aquest sentit s’ha distingit, en sintonia amb altres països més 
desenvolupats, en una major oferta pública d’educació adreçada a les edats 
primerenques en comparació amb d’altres territoris de l’Estat. 
 
Les escoles bressol municipals, implantades en més de 500 municipis i atenent a prop 
de 70.000 alumnes, garanteixen el desenvolupament integral de l’infant, revertint d’una 
manera directa sobre els futurs satisfactoris resultats dels ensenyaments de caràcter 
obligatori. Així ho demostren les ciències de l’educació i així ho recullen els informes 
dels experts quan consideren que l’educació dels infants del 0-3 anys és una de les 
mesures imprescindibles per garantir l’èxit escolar d’un país. 
 
Significa una aposta ferma per la prevenció en termes de necessitats educatives o 
socials d’alguns infants i per a la cohesió social de diversos col3lectius de la nostra 
societat. Els centres educatius públics realitzen una important tasca en benefici dels 
fills de les famílies més desafavorides, aportant un important valor a les mesures 
d’igualtat d’oportunitats i de compensació de bagatges i entorns amb mancances 
econòmiques i/o culturals. 
 
En aquests moments l’endarreriment indefinit en el finançament i el retard o la 
incertesa en la convocatòria de les beques per a les escoles bressol per aquest curs, 
portaran en un breu espai de temps a la inviabilitat de sosteniment d’aquest servei 
públic. 
 
Els efectes de les polítiques educatives solen repercutir a curt termini sobre la qualitat 
del servei, i a mig i llarg termini sobre els resultats del sistema educatiu, perquè el 
període 0-3 anys asseguren les bases del nivell educatiu d’un país, el fa més ben 
preparat i més competitiu. 
 
Els centres de titularitat municipal tenen un impacte directe en la comunitat, per a les 
polítiques de conciliació i per a l’èxit del fet educatiu en quant desenvolupen les 
capacitats de la infància, el creixement artístic i l’accés als aprenentatges 
compensadors. 
 
Per aquests motius es proposa al Ple de l’Ajuntament: 
 
PRIMER.- Recolzar la negociació per estudiar els mòduls de finançament dels centres 
de titularitat municipal. 
 
SEGON.- Reclamar una via immediata, amb un calendari concret, per liquidar el deute 
que prové de l’any 2010. 
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TERCER.- Mantenir l’actual xarxa pública de qualitat d’escoles bressol finançada per 
les administracions públiques i les famílies. 
 
QUART.- Reclamar la convocatòria de beques de la Generalitat per tal de garantir la 
igualtat d’oportunitats i l’equitat en l’accés al servei. 
 
CINQUÈ.- Mantenir el seu compromís amb l’educació 0-3 perquè no és només un 
servei que garanteix la conciliació laboral i familiar, sinó que té un paper educatiu 
importat en el desenvolupament de l’infant i en la contribució a la igualtat 
d’oportunitats. 
 
SISÈ.- Contribuir a disposar d’una àmplia i eficient xarxa d’escoles bressol, 
econòmicament més sostenible. 
 
SETÈ.- Continuar apostant per uns serveis educatius municipals que mantinguin uns 
paràmetres de qualitat econòmicament sostenible, si es manté la col·laboració i la 
coresponsabilitat entre administracions públiques. 
 
27.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE CiU, UMdC, PP, ERC i PSC PER 
INSTAR EL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA A G ARANTIR EL 
MANTENIMENT DE LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS 
 
L’educació en la primera infància ha despertat en els darrers anys un interès creixent 
que ha portat al convenciment col·lectiu que les llars d’infants, des d’una perspectiva 
educativa i social, era el millor model que aquest país podia haver adoptat. Des 
d’aquesta perspectiva, l’escola bressol ha estat qualificada com a espai educatiu, 
ample i flexible, que permet atendre adequadament tant els interessos dels infants 
com els de les famílies i de la comunitat. 
 
Els ajuntaments han estat una institució clau en el desenvolupament de polítiques 
educatives de proximitat, de manera especial, en l’àmbit dels serveis educatius a la 
petita infància i a les seves famílies. 
 
En aquest context, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 5/2004, originada 
arran d’una iniciativa legislativa popular, de creació de 30.000 noves places de llars 
d’infants de titularitat pública, amb la intenció de fer un primer pas cap a una oferta 
pública ajustada a la demanda real. Aquest servei educatiu és, doncs, el producte d’un 
pacte legislatiu, reclamat per la societat, amb el que es fa front a diverses necessitats 
prioritàries: educatives, de conciliació laboral, d’inclusió i vertebració social, d’equilibri 
territorial del país... 
 
El Departament d’Educació va elaborar posteriorment el Mapa de 0-3, tenint en 
compte la complexitat i les característiques de cada municipi, i va establir les fórmules 
de finançament per als ajuntaments per tal de facilitar la creació i el manteniment de 
les places previstes a la Llei. Així, es va considerar que el finançament local era 
essencial per garantir que els ajuntaments poguessin desenvolupar eficaçment la seva 
gestió, i s’incrementà, a partir del curs 2005-2006, els 1.100 € d’aleshores fins als 
1.800 € anuals per contribuir a les despeses de funcionament de les llars. 
 
L’any 2009, la Llei d’educació de Catalunya va regular l’àmbit competencial, tot 
establint respecte als convenis amb els ens locals per a l’educació infantil, que restin 
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garantides les condicions bàsiques de qualitat que garanteixin la prestació d’aquest 
servei públic, afegint que aquests convenis han de prendre com a referent els criteris 
aplicats als centres anàlegs de titularitat de la Generalitat. 
 
En l’actual conjuntura econòmica i social en la que ens trobem, i fruit també de la 
reducció dels fons de l’Estat destinats a la primera infància, el Govern ha anunciat una 
disminució significativa de la seva aportació amb una quantia que dificulta la viabilitat 
financera de bona part de les llars d’infants municipals del país. Tot i ser conscients de 
la situació econòmica i financera de la Generalitat, creiem que cal prioritzar el 
manteniment de les llars d’infants perquè els ajuntaments han de continuar disposant 
dels recursos que els permetin exercir les polítiques educatives a la primera infància, 
amb l’objectiu de contribuir a la millora social i al foment de la convivència. 
 
Per això, s’acorda per unanimitat dels setze membres presents dels disset que 
integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya els recursos necessaris, 
suficients i correctes, d’acord amb la Llei d’educació de Catalunya, per mantenir les 
actuals escoles bressol municipals creades per acord parlamentari i, així, fer front a les 
necessitats educatives de les nostres ciutats i pobles en benefici de les famílies i del 
benestar social de la ciutadania. 
 
SEGON.- Instar el Govern de la Generalitat que doti fins a 1.600 € la bestreta de 1.300 
€ anunciada per la Conselleria d’ensenyament per al curs 2011-2012, i a mantenir 
l’esmentat import per als cursos següents. 
 
TERCER.- Traslladar al Govern de la Generalitat la voluntat de les entitats 
municipialistes de fer sostenible la provisió pública de serveis educatius d’infància 
mentre s’estableixi un marc estable de col·laboració i coresponsabilitat entre les 
administracions educatives. 
 
QUART.- Instar al Departament d’ensenyament a trobar mesures necessàries que 
permetin la sostenibilitat i l’optimització del model d’escoles bressol. 
 
CINQUÈ.- Reclamar al Govern de l’Estat la dotació dels fons necessaris destinats a la 
sostenibilitat dels serveis de la primera infància. 
 
En aquest moment, el senyor Albert Lamana Grau, regidor d’UMdC, abandona la 
sessió. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que el grup municipal d’ERC i el del 
PSC van presentar unes mocions en matèria educativa, com també ho va fer el 
govern. Aquesta setmana se n’ha estat parlant i vol agrair als grups municipals d’ERC i 
del PSC per acceptar de fer-ne una de conjunta. A continuació, el mateix senyor 
alcalde llegeix la moció. 
 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual explica que el 22 de maig van entrar per registre la seva moció perquè creien 
que en aquests moments és un tema no d’oportunisme, sinó de necessitat i, dirigint-se 
al senyor Romero, creu que tot és fer política. El dia de la Comissió Assessora va 
comentar que seria bo discutir aquestes mocions amb més temps, perquè no torni a 
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passar que es presentin tres mocions amb un text similar. Primer, van pensar a no 
retirar-la, sinó aprovar-les totes dues, però és cert que es fa més pressió amb un sol 
text aprovat per unanimitat. I com abans deia el senyor Xirau, el consens de vegades 
implica renunciar a algunes coses i el grup municipal del PSC renuncia a un punt de la 
seva moció que feia referència a la sol·licitud de beques per aquelles famílies amb 
necessitats. Consideren, però, que és més important que d’aquest Ple en surti una 
sola veu. 
 
En aquest moment, el regidor Albert Lamana Grau, regidor del grup municipal d’UMdC, 
s’incorpora a la sessió. 
 
28.- PROPOSICIÓ PER AL COBRAMENT DE L’IMPOST DE BÉN S IMMOBLES A 
LES EMPRESES CONCESSIONÀRIES D’AUTOPISTES 
 

Més enllà de les reivindicacions per a la reducció i eliminació dels peatges a 
Catalunya, hi ha una altra qüestió que discrimina de manera important els nostres 
municipis, i és la bonificació de la que gaudeixen les empreses concessionàries 
d’autopistes de peatge sobre el 95% de l’Impost sobre Béns Immobles, amb el 
conseqüent perjudici sobre les finances municipals. 
 
L’any 1972 el govern franquista va aprovar una Llei que regulava la construcció, la 
conservació i explotació d’autopistes en règim de concessió. Aquesta llei - encara en 
vigor – va establir una previsió de bonificació del 95% sobre la base imposable de la 
Contribució Urbana de les autopistes de peatge i aquells béns afectes a la seva 
explotació. En aquell moment la contribució es tractava d’un un impost estatal. 
 
El 1979 la contribució urbana passa a ser de titularitat municipal, i el 1988 amb 
l’aprovació de la Llei d’Hisendes Locals (LHL), actualment Real Decret Legislatiu  
2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes 
Locals, aquest impost passa a anomenar-se Impost sobre Béns Immobles. Aquesta llei 
especifica clarament al seu article 9.2 que aquelles bonificacions fiscals que acordi 
l’estat i que afectin a tributs locals hauran de ser compensats. També quedava clar a la 
LHL que les autopistes de peatge eren considerades objecte de l’Impost sobre Béns 
Immobles. Malgrat que aquest fet semblava aclarir l’obligatorietat de pagar la totalitat 
de l’IBI a les empreses concessionàries, la pròpia Llei va incorporar una Disposició 
Transitòria 2 que establia beneficis fiscals per a les concessionàries que n’haguessin 
gaudit fins aquell moment, conseqüència de tot plegat, que les empreses 
concessionàries més antigues, que a més han anat prorrogant les seves concessions 
segueixen exemptes de l’IBI en un 95%, i l’estat no compensa de cap de les maneres 
als municipis afectats per les exempcions legalment previstes. 
 
Davant la manca de compensació per part de l’Estat d’aquesta bonificació del 95% a 
les empreses concessionàries, alguns ajuntaments, a través dels respectius 
organismes autònoms de gestió tributària, van iniciar una batalla legal per tal de 
reconèixer que aquesta exempció havia de ser compensada per l’estat. En un primer 
moment el Tribunal Superior de Justícia de Madrid va reconèixer el dret dels 
ajuntaments a ser compensats, però aquesta doctrina va ser revocada pel Tribunal 
Suprem a partir del mes d’agost de 2011 on deixava clar que aquells beneficis fiscals 
no havien de ser compensats als ajuntaments perquè eren beneficis reconeguts abans 
de l’entrada en vigor de la llei d’Hisendes Locals i per tant es mantenien sense 
necessitat de ser compensats. 
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Vista l’actual situació de descompensació dels ingressos municipals es fa necessari 
abordar de nou la situació i acabar amb el greuge comparatiu entre concessionàries 
d’autopistes atès que algunes paguen IBI i d’altres no, i també proporcionar nous  
 
ingressos a les migrades finances locals ja que queda clar que el finançament local no 
es troba entre les prioritats del govern espanyol. 
 
A més a més, en aquest sentit, atès que el grup parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya ha registrat una proposta en el Parlament de Catalunya, proposta que 
serà debatuda properament, amb la finalitat de defensar el cobrament per part dels 
ajuntaments de l’IBI de les concessionàries de les autopistes. 
 
Per totes aquestes raons, el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar rebutja per deu vots 
en contra dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Cati Forcano Isern, Toni Romero 
Carbonell, Laureà Gregori Fraxedas, Albert Lamana Grau, Manel Almellones Conesa, 
M. Assumpció Sánchez Salbanyà, Josep M. Masvidal Serra, Àngel López Solà i Pere 
Xirau Espàrrech, quatre vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Ivan 
Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer i Coia Tenas Martínez, i tres abstencions dels 
regidors Sílvia Tamayo Mata, Jordi Planet Rovira i Víctor Cerveto Hernández: 
 
PRIMER.- La publicació, per part del govern municipal, del càlcul de les quantitats 
deixades d’ingressar a l’Ajuntament de Canet de Mar en la recaptació de l’Impost de 
Béns Immobles en concepte de la bonificació de la que gaudeix l’empresa 
concessionària de l’autopista C-32 pel seu pas per la comarca del Maresme. 
 
SEGON.- Instar al Govern de l’Estat a modificar el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la 
Llei 8/1972, de 10 de maig, de construcció, conservació i explotació d’autopistes en 
règim de concessió i tota aquella altra normativa que prevegi beneficis fiscals per 
aquestes instal·lacions amb l’objectiu que aquestes bonificacions siguin anul·lades. 
  
TERCER.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
Govern de l’Estat, al Parlament de Catalunya i al Congrés de Diputats. 
 
El senyor Ivan Aranda Mena, regidor del grup municipal d’ERC, llegeix la moció. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que des del govern es demana al 
grup municipal d’ERC que retiri aquesta moció, entre altres coses perquè va en contra 
d’una sentència en ferm de l’any 2011 del Tribunal Suprem. Entenen que no té cap 
sentit aprovar aquesta moció. 
 
Pren la paraula el senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, el qual 
explica que no van pas en contra d’una sentència del Tribunal Suprem, sinó que 
demanen la modificació d’un Reial decret que estalvia a les concessionàries el 
pagament d’aquest impost. Per aquest motiu no retiraran la moció. 
 
Pren la paraula el senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, 
el qual explica que, en la línia del que ha comentat el senyor alcalde, el seu grup 
municipal es compromet a, des dels parlamentaris del seu partit a Catalunya, intentar 
desencallar aquesta via i intentar arribar a algun acord favorable per a Canet. Això, si 
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el grup municipal d’ERC retira aquesta moció de l’ordre del dia. Com ha dit el senyor 
alcalde, el Tribunal Suprem ja ha dictat sentència sobre aquest aspecte. 
 



S/iu 

134 
 

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 

29.- PRECS I PREGUNTES 
 
1.- Situació de l’escola de música 
 
Pren la paraula el senyor Jordi Planet Rovira, regidor del grup municipal del PSC, el 
qual es dirigeix al senyor Pere Xirau Espàrrech, regidor delegat de Cultura, i li 
pregunta sobre l’escola de música que actualment està ubicada a l’antiga Biblioteca, al 
passeig de la Misericòrdia. Pregunta per les despeses d’aquesta escola que paga 
l’Ajuntament, uns 3.521 euros, per al gasoil, per exemple. A l’últim Ple va fer una 
pregunta per escrit perquè hi havia uns diners destinats a aquesta escola, uns 111.850 
euros, però es va explicar que es traslladaria a l’escola de teixits. Demana que expliqui 
aquests dubtes. 
 
Pren la paraula el senyor Pere Xirau Espàrrech, regidor delegat de Cultura, el qual 
explica que l’escola de música rep una subvenció des de l’any 2005, quan es va signar 
el primer conveni, d’uns 24.000 euros. Aquesta subvenció ha patit unes petites 
retallades i ara és de 22.000 euros i escaig i el 10% d’aquest import va destinat a 
manteniment. Pel que fa al canvi de lloc de l’escola de música, la intenció és traslladar-
la a l’antiga escola de teixits de punt, però hi ha una qüestió econòmica, tècnica i de 
temps. Ara ja es té la confirmació de la Diputació que es veu amb bons ulls 
condicionar l’escola de teixits i no pas l’antiga biblioteca. El que sí que és cert és que, 
tècnicament, poder traslladar dins de termini tota l’escola de música a l’escola de 
teixits és impossible i el que s’ha previst, primer, però s’ha de confirmar, és fer una 
avançada, com un annex, perquè cal insonoritzar l’edifici per no molestar els veïns i els 
treballadors mateixos de l’escola. A més a més, cal tenir en compte que aquesta 
insonorització és complicada i cara, ja que l’escola compta amb espais molt grans que 
s’han de compartimentar, cosa que afecta moltes instal·lacions, com la de l’electricitat, 
per exemple. 
 
Pren la paraula el senyor Jordi Planet Rovira, el qual pregunta si és cert que es farà 
servir el Palauet per fer algunes classes de música. 
 
Pren la paraula el senyor Pere Xirau Espàrrech, el qual explica que sí que és cert, 
perquè aquest any l’escola de música vol endegar la iniciació a la música de 0 a 3 
anys i com que a l’antiga biblioteca no hi ha espai i el Palauet està pensat i adequat 
per aquest col·lectiu, com a activitat extraescolar, a partir d’un quart de sis, un o dos 
cops a la setmana, s’oferirà aquest servei. 
 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual vol fer una puntualització a les paraules del regidor delegat de Cultura. L’antic 
equip de govern també havia pensat utilitzar altres escoles per dur a terme aquest 
servei d’escola de música, però no es va endegar. Comenta que si s’utilitzen altres 
espais, la neteja d’aquests nous espais augmentarà i pregunta qui assumirà aquestes 
hores extra de neteja del Palauet. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que l’Ajuntament assumirà aquest 
cost. 
 
Pren la paraula el senyor Pere Xirau Espàrrech, el qual explica que per oferir aquest 
servei només cal una aula i mentre s’està fent el servei, es pot començar a netejar per 
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un altre costat. Quan s’arribi a l’aula ocupada, l’activitat ja s’haurà acabat. Per tant, l’ús 
d’aquest espai no té per què comportar un encariment del servei de neteja. 
 
2.- El futur de la Plaça Mercat 
 
Pren la paraula el senyor Víctor Cerveto Hernández, regidor del grup municipal del 
PSC, el qual explica que aquest mes de maig hi va haver una reunió entre el regidor 
de Promoció Econòmica, els paradistes de la Plaça Mercat i un representant dels 
partits. Es va presentar el projecte de remodelació del mercat municipal, el pressupost 
aproximat i el procediment. Volen saber si hi ha alguna empresa interessada en 
aquesta proposta i en quin termini es durà a terme aquest projecte. 
 
Pren la paraula el senyor Albert Lamana Grau, tinent d’alcalde de Promoció 
Econòmica, el qual explica que la Plaça Mercat és un dels projectes que s’han marcat 
per aquesta legislatura. En primer lloc, volen informar els interessats. En segon lloc, 
explica que per vendre una cosa s’ha de farcir. La Llei antiga de comerç establia uns 
determinats metres quadrats d’activitat comercial per a Canet. Aquesta Llei ha canviat, 
i en la trama urbana s’hi pot instal·lar qualsevol comerç. Això vol dir que qui estigués 
interessat a obrir un comerç a Canet li seria molt més barat fer-ho en un terreny erm o 
en una nau industrial del polígon, però l’equip de govern no vol això. Consideren que 
Canet necessita una locomotora comercial i volen que sigui al centre de Canet. 
L’Ajuntament té la potestat d’establir aquesta locomotora als terrenys municipals, però 
també hi ha terrenys privats on s’hi podrien instal·lar. Per això, l’Ajuntament s’ha posat 
en contacte amb aquests operadors interessats a obrir activitats al poble per dir-los 
que l’Ajuntament no està disposat a autoritzar cap canvi d’ús en terrenys privats. El 
problema del projecte de la Plaça Mercat és que té un cost elevat, uns 3 o 4 milions 
d’euros. Ara bé, també s’ha de tenir en compte que aquest cost és relatiu, ja que 
depèn de la competència que es tingui i, en aquest moment, gràcies a la decisió de 
l’equip de govern abans esmentada, no hi ha possibilitat de la instal·lació de cap 
superfície i, per tant, la competència desapareix. Així, doncs, s’està en la fase de 
captació d’interessats. Ara bé, aquest projecte també comporta altres treballs, com per 
exemple la ubicació dels paradistes durant les obres. Probablement, en un ple 
extraordinari o en el proper ordinari es portarà a aprovació un projecte de la Plaça, per 
poder començar la gestió per a l’adjudicació. Esperen anar a concurs amb un projecte 
de qualitat i el màxim d’interessats possibles. Esperen poder adjudicar-ho cap al mes 
de novembre i poder començar al cap de tres mesos. 
 
3.- El Passeig Marítim 
 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual pregunta com està el projecte del passeig de mar entre Canet i Arenys, ja que 
han aparegut diferents informacions sobre aquest assumpte. 
 
Pren la paraula el senyor Josep M. Masvidal Serra, regidor delegat d’Urbanisme, el 
qual explica que l’última reunió que es va fer per parlar d’aquest assumpte amb la 
senyora Sílvia Tamayo i la senyora Blanca Arbell, ja va comentar que s’havien posat 
d’acord amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar per acceptar la modificació de l’addenda 
que havia fet la Generalitat. Ara fa uns quinze dies, van anar a la Generalitat amb 
l’alcalde d’Arenys i se’ls va comunicar que estaven d’acord amb aquestes 
modificacions tret d’alguns detalls. Aquesta addenda també ha anat al Ministeri, el qual 
també ha acceptat el projecte. Per tant, està tot a punt per tirar endavant el Passeig, 
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però el problema és que no hi ha partida pressupostària. En el moment en què hi hagi 
partida, l’assumpte serà prioritari. Ara bé, no se sap quan hi haurà els diners 
disponibles per començar l’obra. Des de l’Ajuntament s’han fet totes les maniobres 
possibles per aconseguir que tirés endavant. Fins i tot el senyor Toni Romero 
Carbonell també es va reunir amb una regidora de l’Ajuntament d’Arenys. 
 
Pren la paraula el senyor Toni Romero Carbonell, tinent d’alcalde de Seguretat 
Ciutadana i Esports, el qual explica que s’han iniciat contactes a tots els nivells, 
administratiu i polític. Explica que amb la regidora d’Arenys van anar a veure el 
subdelegat del govern, a qui li van explicar la situació per veure si es podia arribar a 
algun compromís. És a dir, que s’està treballant a tots els nivells per veure si es pot 
assolir el finançament necessari per poder tirar aquesta obra endavant com més aviat 
millor. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que la senadora de Convergència de 
la comarca, la senyora Candini, ha entrat una esmena al Senat per aquest projecte. 
Tots aquells instruments que es puguin utilitzar per fer pressió s’utilitzaran. 
 
4.- Destinació dels diners de la liquidació de l’an y 2010 per part de l’Estat 
 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual pregunta si està previst a què es destinaran els diners de la liquidació de l’any 
2010 per part de l’Estat, després de descomptar els 9.000 euros que aniran a pagar la 
quota de la llar d’infants. 
 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim 
Intern, el qual explica que l’equip de govern entén que un dels dèficits que pateix el 
municipi són les infraestructures en general i, en concret, de certs espais propietat 
municipal, com la Papallona, l’antiga caserna de la Guàrdia civil o la plaça Manent, 
espais que amb el temps s’han anat deteriorant. Estan valorant aquests espais per 
veure si són viables per a algun projecte i si aquests fons de l’Estat els poden finançar. 
 
5.- La gespa del camp de futbol 
 
Pren la paraula el senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, el qual 
explica que aquest cap de setmana es va jugar al camp de futbol l’ascens a tercera 
divisió catalana i hi va haver gent que es queixava que el camp no es regava amb 
l’assiduïtat que li cal. Pregunta si realment és així. 
 
Pren la paraula el senyor Toni Romero Carbonell, tinent d’alcalde de Seguretat 
Ciutadana i Esports, el qual explica que el reg es fa en funció d’aspectes tècnics i es 
controla que el camp sigui hàbil per jugar. Cada vegada que es rega es fan servir vuit 
mil litres d’aigua i s’ha de tenir un equilibri entre el reg i el desig dels jugadors i dels 
entrenadors de tenir un camp com el del Barça. S’ha de buscar aquest equilibri entre 
tenir un camp en bones condicions i estalviar el màxim d’aigua possible. Normalment, 
es rega els dies de partit, al matí i a la tarda. A l’hivern no es rega tan sovint, perquè a 
la zona en què es troba el camp, amb la mateixa humitat ja n’hi ha prou. Si en algun 
cas és necessari regar més perquè hi ha perill de lesions, també es fa. 
 
Pren la paraula el senyor Lluís Llovet Bayer, el qual comenta que la gespa del camp 
ha costat molts diners i si no es manté regat, el desperfecte que es fa és molt superior 
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i potser la inversió que s’hi va fer costarà més cara del que caldria. Normalment, els 
camps es reguen cada tarda abans dels entrenaments, fins i tot a l’hivern i no el 
convenç que a Canet amb la humitat ja n’hi hagi prou. 
 
Pren la paraula el senyor Toni Romero Carbonell, el qual explica que a l’hivern el camp 
es rega o no, depenent de les condicions en què estigui la gespa. També explica que 
aquest estiu es farà un manteniment del camp, que no s’havia fet fins ara, on 
s’invertiran un diners provinents de la cessió d’aquest camp unes determinades 
setmanes a l’any a canvi d’un lloguer. Aquests diners seran reinvertits en la 
instal·lació. 
 
6.- Situació de la Policia Local 
 
Pren la paraula la senyora Coia Tenas Martínez, regidora del grup municipal d’ERC, la 
qual explica que fa més o menys un any, tots els grups municipals estaven en 
campanya electoral i tots els grups tenien un punt en comú que era que s’havia de 
millorar la Policia Local. El regidor de Governació deia que trigaria tres mesos a fer-ho 
i ja ha passat un any i encara no s’ha resolt. S’han estat esperant que se solucionés el 
problema de l’inspector i, per sort, la Seguretat Social ho ha fet. Però encara hi ha 
problemes que s’han de solucionar. Pel que sembla, continuarà tot igual, els caporals 
fora de quadrants, cosa inexplicable, perquè cada caporal ha de tenir el seu escamot i 
fer les guàrdies amb el seu escamot. En canvi Canet no funciona així i demana que li 
expliquin. També pregunta si tenien previst algunes mesures per millorar la situació de 
la Policia Local. 
 
Pren la paraula el senyor Toni Romero Carbonell, tinent d’alcalde de Seguretat 
Ciutadana i Esports, el qual explica que no li agrada que diguin coses que ell no ha dit 
i li demana a la senyora Tenas que porti proves de quan ha dit que els problemes de la 
Policia Local se solucionarien en tres mesos. 
 
Pren la paraula la senyora Coia Tenas Martínez, la qual explica que ho va dir en un 
debat. 
 
Pren la paraula el senyor Toni Romero Carbonell, el qual explica que en aquell debat 
van dir que ho solucionarien, però no en tres mesos. Estan solucionant problemes 
enquistats de fa molt de temps. La senyora Tenas opina que la solució que han trobat 
per l’inspector els ha vingut donada, i ara no explicarà assumptes que considera que 
són interns de la Policia. És el cas d’una persona que ha tingut un problema de salut i, 
per tant, és un problema personal que no ha de transcendir. En les comissions de 
seguiment de la Policia ja ha explicat que l’organització es basa en la productivitat. La 
senyora Tenas ha explicat que totes les policies s’organitzen en escamots i cada 
escamot té un caporal i això no és veritat, sinó que s’organitzen en funció de la 
productivitat i les necessitats del servei. Aquí a Canet, hi ha moments on el servei és 
imprescindible i en altres no tant. A les nits, de vegades un caporal no és 
imprescindible i, per tant, s’han de distribuir aquests recursos, per optimitzar-los. A 
totes les àrees de l’Ajuntament, aquest equip de govern intenta millorar cada dia. Des 
de la seva Regidoria intenten que aquesta reorganització sigui amb el màxim consens 
possible, tant amb els actuals dirigents de la Policia, com amb els delegats sindicals 
com amb els agents. S’han fet reunions amb tothom per intentar trobar una solució per 
a tothom. Quan ERC treu la seva propaganda, ell es pregunta si volen que la 
delinqüència vingui a Canet, ja que no entén que aquest grup municipal faci publicitat 
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que la comissaria està tancada. El que importa és si el servei al carrer és el mateix i és 
el mateix. A més a més, quan succeeix això és perquè s’han produït absentismes i 
indisposicions, però el servei al carrer és el mateix. 
 
Pren la paraula la senyora Coia Tenas Martínez, la qual explica que el servei al carrer 
no és el mateix i li podria constatar per successos que han passat. A part d’això, 
insisteix que hi ha un problema d’organització, el regidor ho sap, encara que vulgui fer 
passar per davant un problema econòmic. La plantilla està descontenta amb aquest 
sistema d’organització i passarien per davant del problema dels diners qualsevol 
solució per a l’organització, cosa que els han fet saber, però sembla que l’equip de 
govern no els vol escoltar. Potser no fa falta un caporal al servei de nit, però sí que cal 
un cap de servei i, per tant, s’ha de pagar un plus; aleshores s’han de pagar un caporal 
i un cap de servei de nit, la qual cosa és més car per al poble. No té ganes que vingui 
delinqüència a Canet, però aquests ja s’assabenten a quins pobles és més fàcil i a 
quins no tant. 
 
Pren la paraula el senyor Toni Romero Carbonell, el qual explica que aquest estalvi 
que comenta, si es passa un caporal a la nit, cobrarà un plus de nit, hi haurà un excés 
d’efectius a la nit i, per tant, serà més car.  
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual es dirigeix a la senyora Tenas i li comenta 
que quan tingui algun dubte vagi a l’Ajuntament i intentaran explicar-li. Té la sensació 
que la senyora Tenas ve amb un guió que li han marcat. Explica que en aquests 
moments Canet està molt per sota a nivell de delinqüència que altres pobles de la 
comarca i, per tant, potser la Policia Local no està tan malament com la senyora Tenas 
vol fer entendre. Explica que el cos de la Policia és piramidal, que hi ha un cap que 
decideix què s’ha de fer i l’escala bàsica de la Policia no pot decidir quina organització 
vol. Comenta que aquest problema d’organització no és nou, sinó que quan ERC 
estava al govern també hi era i aleshores no denunciaven aquest problema. Entén que 
han de trobar un punt de fricció i de confrontació a tot allò que puguin, però li demana 
que abans vingui a parlar amb el senyor Toni Romero i li explicarà tots els dubtes que 
tingui. Comenta que avui la senyora Tenas no ha esmentat l’absentisme laboral. 
 
Pren la paraula la senyora Coia Tenas Martínez, la qual explica que quan el senyor 
alcalde estava a l’oposició va demanar de fer una comissió d’investigació sobre la 
Policia, a la qual cosa el senyor alcalde respon que és cert i que aquesta comissió es 
va fer, cosa que la senyora Tenas rebat dient-li, doncs, que el senyor alcalde també 
creia que hi havia problemes a la policia. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que no nega pas l’evidència que a la 
Policia Local hi ha problemes. 
 
Pren la paraula la senyora Coia Tenas Martínez, la qual explica que si encara hi ha 
problemes a la Policia Local és que potser no s’ha trobat la solució idònia. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que segons el grup municipal d’ERC 
la solució passa per tenir un cap de la Policia Local, tal i com expliquen en un pamflet 
de propaganda. Comenta que la situació econòmica de l’Ajuntament és molt delicada. 
En aquest mateix pamflet acusen el govern de no escoltar els membres de la Policia 
Local i pregunta a la senyora Tenas si no sap el munt de reunions que s’han arribat a 
fer amb la Policia. 
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Pren la paraula la senyora Coia Tenas Martínez, la qual explica que a través dels 
registres veu quantes reunions fan amb els delegats sindicals de la Policia Local, els 
representants legals dels treballadors. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual insisteix en el fet que quan la senyora Tenas 
tingui algun dubte en referència a la Policia Local que es dirigeixi al senyor Toni 
Romero que amb molt de gust li explicarà. 
 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual explica que es va presentar una instància per part dels delegats sindicals en 
què es fa referència a un debat entre la senyora Tenas, el senyor Romero i ella 
mateixa. No sap si el govern ja ha fet una resposta a aquesta instància, però ella 
potser vol contestar i no sap si ho ha de fer a títol individual o conjuntament. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual comenta que es pot parlar de veure com es 
fa, si individualment o conjuntament. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 00.00 hores de 
tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària,       L’alcalde, 
 
 
 
Núria Mompel Tusell      Jesús Marín i Hernàndez 
 


