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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 29 DE 
NOVEMBRE DE 2012 

 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20.30 hores 
Hora que acaba: 22.15 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 
Víctor Cerveto Hernández 
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 extraordinària del Ple municipal de 
data 29.10.12 

2) Aprovació pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar i Ràdio Canet per a 
l’exercici 2013 

3) Aprovació modificació de crèdit número 42/2012 
4) Autorització bestreta 50 % paga extraordinària de juny 2013 
5) Aprovació verificació text refós Pla especial del catàleg de masies i cases rurals 

de Canet de Mar 
6) Aprovació inicial del document titulat Directrius, criteris i objectius orientadors 

del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Canet de Mar 
7) Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal del Maresme per a la 

delegació de la competència del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD 
dependència) 
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8) Proposta de resolució per implantar un pla d’actuació municipal davant de 
casos de desnonaments per insolvència sobrevinguda 

9) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

El senyor alcalde obre la sessió explicant-ne el funcionament, com per exemple l’ordre 
de les intervencions dels diferents grups municipals. Dit això, dóna pas al primer 
assumpte de l’ordre del dia. 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 
PLE MUNICIPAL DE DATA 29.10.12 
 
El senyor alcalde pregunta si hi ha alguna observació a fer a aquesta acta. Cap regidor 
en fa i, per tant s’aprova per unanimitat dels disset membres presents dels disset que 
integren el nombre de dret del Ple municipal. 
 
2.- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I 
RÀDIO CANET PER A L’EXERCICI 2013 
 
El Pressupost General per a l’exercici de 2013 ha estat format i elevat a aquesta 
corporació municipal pel senyor alcalde president en la forma prevista en l’article 
168.4. del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, conjuntament amb la plantilla de personal que 
comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral.  
 
L’expedient del Pressupost General de l'Ajuntament de Canet de Mar per a l’exercici 
de 2013 està format pels estats de despeses i ingressos degudament codificats i per 
les bases d’execució del pressupost, així com pels annexos i altra documentació 
complementària d’acord amb l’establert als articles 164 i seg. del RDL 02/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.  
 
Vistos els informes de la Intervenció municipal que es transcriuen a continuació: 

 
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 
 
Expedient del Pressupost General de l’exercici 2013. 
 
INTRODUCCIÓ 
 
El Pressupost General 
 
El pressupost general de l'Ajuntament constitueix l'expressió xifrada, conjunta i 
sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, es poden reconèixer per l'Ajuntament, i 
dels drets que es preveuen liquidats durant el corresponent exercici; així com de les 
previsions d'ingressos i despeses de les societats mercantils, si el seu capital social 
pertany íntegrament a l'entitat local.  
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Les entitats locals, elaboraran i aprovaran anualment un pressupost general, en el qual 
s'integraran: 
 
 El pressupost de la pròpia entitat.  
 Els pressupostos dels organismes autònoms dependents d'ella.  
 Els estats de previsió de despeses i d'ingressos de les societats mercantils, quan el 

seu capital social pertany íntegrament a l'entitat local.  
 
El pressupost general contindrà per a cada un dels pressupostos que l'integren: 
 
 Els estats de despeses, en els quals s'inclourà amb la deguda especificació, els 

crèdits necessaris per atendre el compliment de les obligacions.  
 Els estats d'ingressos, en els quals figurarà les estimacions dels diferents recursos 

econòmics a liquidat durant l'exercici.     
 
Al Pressupost General s'uniran com a annexos:  
 
 Els programes anuals d'actuacions, inversions i finançament de les societats 

mercantils, quan el seu capital social sigui únic o partícip majoritari l'entitat local. 
 L'estat de consolidació del pressupost de la pròpia entitat amb el de tots els 

pressupostos i estats de previsió dels seus organismes autònoms i societats 
mercantils.  

 Els plans d'inversió i els seus programes de finançament que, en tot cas, i per a un 
termini de quatre anys, poden formular els ajuntaments, i les altres entitats locals 
d'àmbit supramunicipal.  

 
El Pla d'inversions, que haurà de coordinar-se, en tot cas, amb el Programa d'actuació i 
plans d'etapes del planejament urbanístic, que completarà el programa financer, que 
contindrà:  
 
 La inversió prevista a realitzar en cada un dels quatre exercicis.  
 Els ingressos per subvencions, contribucions especials, càrregues d'urbanització, 

recursos patrimonials, i d'altres ingressos de capital que es prevegi d'obtenir en els 
exercicis esmentats, així com una projecció de la resta d'ingressos previstos en 
l'esmentat període.  

 Les operacions de crèdit que resultin necessàries per a completar el finançament, 
amb indicació dels costos que originaran.  

 
Dels plans i programes d'inversió i finançament se'n donarà compte, en el seu cas, al Ple 
de la corporació, coincidint amb l'aprovació del pressupost, ha d'ésser objecte de revisió 
anyal, i s’afegirà un nou exercici a les previsions.  
 
Els pressupostos s'ajustaran a l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual 
s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 
 
Cada un dels pressupostos que s'integren en el pressupost general haurà d'aprovar-se 
sense dèficit inicial. Així mateix, cap dels pressupostos podrà presentar dèficit al llarg de 
l'exercici, en conseqüència, tot increment en els crèdits pressupostaris o disminució en 
les previsions d'ingressos haurà d'ésser compensat en el mateix acte que s'acordi.  
 
Documentació 
 
El projecte del pressupost general haurà d'adjuntar la documentació assenyalada en 
l'article 168.1 del RDL 02/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el TRLRHL:  
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 Memòria de l'alcaldia, explicativa del contingut i de les principals modificacions que 
presenta el projecte de pressupost respecte al pressupost vigent.  

 Liquidació del pressupost de l'exercici anterior, i avanç del corrent, referit almenys 
als darrers sis mesos.  

 Annex de personal de l'entitat local.  
 Annex d'inversions a realitzar en l'exercici.  
 Informe econòmic - financer, en el qual s'exposen les bases utilitzades per avaluar 

els ingressos i les operacions de crèdit previstes, la suficiència de crèdits per 
atendre el compliment de les obligacions exigibles, i les despeses de funcionament 
dels serveis i, en conseqüència, l' anivellació efectiva del pressupost.  

 
Tramitació 
 
 Elevació al Ple de l'Ajuntament. El projecte de pressupost general, informat per 

l'Interventor i amb els annexos i documentació complementària, serà tramés pel 
president al Ple de la corporació abans del dia 15 d'octubre per la seva aprovació, 
esmena o devolució (art. 168.4 del RDL 02/2004, i art. 18.4 RD 500/1990) 

 
 Aprovació inicial del pressupost per el Ple de la corporació. (art. 22.2.e de la Llei 

7/1985), per majoria simple dels membres presents (art. 47.1 de la Llei 7/1985). 
L'acord de l'aprovació serà únic, i haurà de detallar els pressupostos que integren el 
pressupost General, no és possible aprovar-ne cap  per separat.  

 
 Informació pública per espai de quinze dies hàbils, en el Butlletí Oficial de la 

Província, termini durant el qual els interessats podran examinar-lo i presentar 
reclamacions davant el Ple (art. 169.1 del RDL 02/2004, i art. 20.1 del RD 
500/1990).  

 
 Resolució de totes les reclamacions presentades. El Ple de l'Ajuntament disposarà 

d'un termini d'un mes per resoldre-les. (Art. 170.1 del RDL 02/2004 i art. 20.1 del RD 
500/90).  

 
 Aprovació definitiva. El pressupost general es considerarà definitivament aprovat si 

en el termini del període d'informació pública no s'haguessin presentat 
reclamacions, en cas contrari, es requerirà l'acord exprés pel qual es resolguin les 
reclamacions formulades i l'aprovi definitivament. (art. 169.1 del RDL 02/2004, i art. 
20.1 del RD 500/1990). L'aprovació  definitiva del pressupost general pel Ple de 
l'ajuntament haurà de fer-se abans del 31 de desembre de l'any anterior al de 
l'exercici que hagi d'aplicar-se.  

 
 Publicació. El pressupost general definitivament aprovat serà inserit en el Butlletí 

Oficial de la corporació, si n’hi hagués, i, resumit a nivell de capítols de cada un dels 
pressupostos, en el Butlletí Oficial de la Província. (art. 169.3 del RDL 02/2004, i art. 
21.1 del RD 500/ 90). 

 
 Remissió de l'expedient i entrada en vigor. Del pressupost general definitivament 

aprovat es remetrà una còpia a l'administració de l'estat i a la comunitat autònoma. 
La remissió es farà simultàniament a la tramesa de l'edicte al Butlletí Oficial de la 
Província. (art. 159.4 del RDL 02/2004, i art. 20.4 del RD 500/90).  

 
 El pressupost general entrarà en vigor en l'exercici corresponent, una vegada 

publicat en la forma prevista en l'article 169.5 del RDL 02/2004, i en l'article 20.3 del 
RD 500/1990.   
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ANÀLISIS ECONÒMIC - FINANCER. COMPLIMENT OBJECTIU ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA. 
 
De conformitat amb el que estableix l'article 18 del Real Decret 500/1990, en relació amb 
l'article 168 del RDL 02/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el TRLRHL, s'emet el 
present informe, per a la seva incorporació a l'expedient del pressupost general de 
l'entitat per a l'any 2013:  
 
Projecte de Pressupost de la Corporació per l’any 2013 
 
El projecte de pressupost de l'Ajuntament de Canet de Mar, per capítols es el següent:  
 

 
 
Bases utilitzades per a l’avaluació dels ingressos 
 
IMPOSTOS DIRECTES 
 
a) Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana 
 
Els ingressos previstos per aquest concepte corresponents a l’exercici del  2013 
contemplen l’increment derivat per la revisió cadastral en el marc del pla d’inspecció 
2011 elaborat per la Gerència Territorial del Cadastre de Barcelona, així com, l’import 
derivat de l’aplicació del RDL 20/2011. Es preveu un increment del 12,16% respecte al 
pressupostat per a l’exercici 2012. 
 
b) Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
 

Pressupost Pressupost Estat
Capítols Denominació l'Ajuntament Organisme Ajustaments Consolidació

1 Impostos directes 5.836.233,00 0,00 0,00 5.836.233,00
2 Impostos indirectes 78.000,00 0,00 0,00 78.000,00
3 Taxes i altres ingressos 2.851.416,00 14.375,00 0,00 2.865.791,00
4 Transferències corrents 3.084.957,00 97.346,50 -97.346,50 3.084.957,00
5 Ingressos Patrimonials 121.380,00 0,00 0,00 121.380,00
6 Alienació Inversions Reals 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Transferència Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Actius Financer 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Passius Financers 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL INGRESSOS 11.971.986,00 € 111.721,50 € -97.346,50 € 11.986.361,00 €

Pressupost Pressupost Estat
Capítols Denominació l'Ajuntament Organisme Ajustaments Consolidació

1 Despeses de personal 4.961.611,00 65.927,60 0 5.027.538,60
2 Despeses béns corrents i serveis 4.154.977,00 45.543,90 0 4.200.520,90
3 Despeses financeres 482.435,00 250,00 0 482.685,00
4 Transferències corrents 340.106,00 0,00 -97.346,50 242.759,50
6 Inversions Reals 307.830,00 0,00 0 307.830,00
7 Transferència Capital 0,00 0 0,00
8 Actius Financer 0,00 0 0,00
9 Passius Financers 1.402.411,00 0,00 0 1.402.411,00

TOTAL DESPESES 11.649.370,00 € 111.721,50 € -97.346,50 € 11.663.745,00 €

ESTAT CONSOLIDACIÓ PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT PER L'EXERCICI 2013
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Els ingressos previstos per l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica presenten una 
reducció en 10.000 euros respecte al saldo pressupostat en l’exercici anterior, agafant 
com a referència els ingressos previstos a recaptar en l’exercici anterior. 
 
c) Impost sobre activitats econòmiques 
 
Els ingressos previstos en concepte de l’Impost sobre activitats econòmiques es 
mantenen respecte al pressupost de l’exercici anterior, malgrat que en l’exercici 2012, es 
preveu que es liquidin drets per sobre de l’estimat inicialment, atès que es preveu una 
reducció de la recaptació per la situació econòmica actual.  
 
d) Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
 
Es preveu un increment en els ingressos estimats per aquest concepte, atès que la 
previsió de tancament per a l’exercici 2012 es d’uns 400.000 €, en aquest impost. En 
conseqüència, s’ha pressupostat un import superior al de l’exercici anterior en 70.000 €. 
 
IMPOSTOS INDIRECTES 
 
El capítol 2 del pressupost d’ingressos està integrat exclusivament per l’Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres. Es pressuposta un total de 78.000 euros, import que 
es considera raonable ateses les circumstancies econòmiques, import que representa 
uns 45 milers d’euros superior al pressupostat en l’exercici anterior. 
 
TAXES I ALTRES INGRESSOS 
 
Es preveu en aquest concepte un increment respecte al pressupost de l’exercici anterior 
en 23,37 milers d’euros (0,83% de variació), sent les variacions més significatives 
l’increment en les previsions de: 
 
 Taxa pel servei de recollida, tractament i eliminació de residus, incrementat en 

45.000, agafant com a referència els ingressos previstos en l’exercici 2012. 
 
 Taxa per llicencies o la comprovació en matèria d’urbanisme, increment previst de 

44.000 euros, agafant com a referència els ingressos previstos en l’exercici 2012. 
 
TRANSFERÈNCIES CORRENTS 
 
El capítol 4 per a l’exercici de 2013 presenta un increment en la previsió respecte al 
mateix capítol per a l’exercici de 2012 d’un 7,07%. Les variacions més importants són: 
 
a) Participació en els tributs de l’estat 
 
Es preveu un increment d’un 7% dels ingressos a rebre nets per aquest concepte, sobre 
els quals s’han pressupostat la devolució dels imports rebuts en excés durant els 
exercicis 2008 i 2009. 
 
b) Subvenció per al funcionament de l’Escola Bressol 
 
Aquesta subvenció té un import previst de 75.833 euros per a l’exercici 2013. 
 
c) Altres subvencions 
 
El conjunt de les altres subvencions s’han pressupostat en relació a les previsions de 
sol·licituds de les àrees de l’Ajuntament. No pressupostant ingressos derivats de l’escola 
taller i del Servei Català d’Ocupació. 
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INGRESSOS PATRIMONIALS 
 
El relació a aquest epígraf es preveu un increment respecte a l’exercici 2012 de 47.811 
euros, atès que s’han considerat els ingressos per nínxols i els ingressos financers del 
préstecs concedit a la Fundació els Garrofers, que l’any anterior no hi figuraven. 
 
INGRESSOS PER OPERACIONS DE CAPITAL 
 
No es preveuen ingressos per operacions de capital en el pressupost de l’exercici 2013. 
 
Suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i el 
funcionament dels serveis 
 
SERVEIS MÍNIMS OBLIGATORIS DEL MUNICIPI DE CANET DE MAR 
 
Són serveis mínims l’enllumenat públic, cementiri, recollida de deixalles, neteja viària, 
subministrament domiciliari d’aigua potable, clavegueram, accés al nucli de població, 
pavimentació de vies públiques, control d’aliments i begudes, parcs públics, biblioteca 
pública, mercat i recollida i tractament de residus. 
 
MATÈRIES EN QUE TAMBÉ S’EXERCEIXEN COMPETÈNCIES 
 
Seguretat o ordenació de vehicles i persones en les vies urbanes, protecció civil, 
ordenació, gestió i disciplina urbanística, protecció del medi ambient, protecció de la 
salubritat pública, prestació de serveis socials, promoció i reinserció social, activitats i 
instal·lacions culturals i esportives, ensenyament, turisme, comerç i ràdio municipal de 
Canet. 
 
En el pressupost per a l’exercici 2013 es recullen els crèdits per fer front al conjunt de les 
obligacions assumides per l’Ajuntament. Per acreditar aquesta suficiència durant tot 
l’exercici pressupostari serà necessari establir un seguiment de la gestió de la despesa. 
 
Anivellament del Pressupost 
 
El projecte de pressupost de la corporació per a l'any 2013 garanteix el principi d' 
ANIVELLACIÓ PRESSUPOSTÀRIA, respectant el superàvit mínim (246.670 €) que 
s’establia en l’informe emès per aquesta intervenció pel Compte General 2011, en data 
de 30 de juliol de 2012. 
 
Així mateix, la xifra d’estalvi net prevista en el pressupost 2013 es la següent: 
 

 
 

Import

Cap. 1 Impostos Directes 5.836.233 €
Cap. 2 Impostos Indirectes 78.000 €
Cap. 3 Taxes i altres ingressos (-CCEE) 2.851.416 €
Cap. 4 Transferències corrents 3.084.957 €
Cap. 5 Ingressos patrimonials 121.381 €
Total ingressos corrents 11.971.986 €

Cap. 1 Despeses de personal 4.961.611 €
Cap. 2 Compra de béns i serveis 4.154.977 €
Cap. 4 Transferències corrents 340.106 €
Total despeses corrents 9.456.694 €

Estalvi Brut 2.515.293 €

Anualitat constant 1.884.846 €

Estalvi Net 630.447 €

Descripció



S/iu 

8 
 

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 considera per al càlcul de l’anualitat teòrica, l’import consignat sota el capítol 3 i 
capítol 9 del pressupost de despeses. 
 
Pla de sanejament 2011 – 2014 
 
En relació als ingressos i les despeses corrents, previstes en el Pla de Sanejament 2011 
– 2014, el següent quadre il·lustra el compatiu amb el pressupost 2013: 
 

 
 
Pel que respecte a la xifra prevista per l’endeutament, el quadre següent: 
 

 
 
De l’anàlisi de les anteriors magnituds es pot concloure el següent: 
 
1. Per una banda, es preveu generar en el pressupost de l’exercici 2013, un superàvit 

corrent superior al previst en el Pla de Sanejament aprovat en 244.103 €. 
 
2. La xifra prevista d’endeutament a llarg termini, d’acord amb les amortitzacions 

pressupostades, esta per sobre de l’estimada inicialment en el Pla de Sanejament, 
atès fonamentalment a l’efecte del Préstec concertat per l’Ajuntament en virtut del 
Reial Decret Legislatiu 4/2012. En aquest sentit, destacar que de mantenir el criteri 
d’amortització segons taules, i en el cas que no es realitzin amortitzacions 
extraordinàries, l’endeutament previst per a l’exercici 2014 seria superior, igualment, 
al estimat en el citat Pla, i per tant, per sobre de l’objectiu d’endeutament establert 
en el Pla de Sanejament 2011-2014, d’acord amb el següent quadre: 

 

 
 
CONCLUSIONS DE L’INFORME 
 
En conseqüència, aquesta Intervenció de Fons, INFORMA,    
 

Pressupost
2013

Ingressos corrents previstos 11.971.986 € 11.820.154 € 151.832 €
Despeses corrents previstes 9.939.129 € 10.031.400 € 92.271 €

Total 2.032.858 € 1.788.754 € 244.103 €

Descripció
Pla 

Sanejament Dif.

Pressupost
2013

Endeutament Llarg Termini Previst 10.430.252 € 8.867.008 €
Ingressos corrents previstos 11.971.986 € 11.820.154 €
% Endeutament sobre ingressos 87,12% 75,02%

Descripció
Pla 

Sanejament

Pressupost
2014

Endeutament Llarg Termini Previst 8.712.240 € 6.834.410 €
Ingressos corrents previstos 12.227.054 € 12.227.054 €
% Endeutament sobre ingressos 71,25% 55,90%

Descripció
Pla 

Sanejament
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1. Que el projecte de pressupost de la corporació per l'exercici de 2013 es presenta 
formalment AMB SUPERÀVIT, amb un import total de despeses de 11.649.370 €, i 
d’ingressos de 11.971.986 €. 

 
2. L'òrgan competent per la seva aprovació inicial es el Ple de l'Ajuntament, amb el 

quòrum de MAJORIA SIMPLE, quan els vots afirmatius són superiors als negatius 
(art. 47 Llei 7/1985, LRBRL) 

 
3. El procediment per la seva aprovació és l’assenyalat al cos d’aquest informe.  

 
4. Ràtio del nivell d’endeutament. Tal com s’ha informat anteriorment, la ràtio pel 

proper any 2013 respecte del nivell d’endeutament previst serà del 87,12% sobre 
els ingressos corrents liquidats en el darrer exercici. 

 
5. Estalvi net previst. El pressupost a aprovar preveu un Estalvi Net Positiu de 630,45 

milers d’euros. 
 
6. Diferències amb pla de sanejament econòmic financer. De les dades resultants en 

el projecte de pressupost per l’exercici 2012 se’n dedueixen diferencies pel que 
respecte a l’endeutament previst al tancament de l’exercici a el Pla de Sanejament 
2011 – 2014, aprovat pel Ple en data 25 d’octubre de 2011.  

 
En conseqüència, es FISCALITZA el projecte de pressupost per l’exercici 2013, posant 
de manifest allò mencionat anteriorment en relació a l’endeutament previst en el Pla de 
Sanejament 2011 – 2014.  

 
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 
 
Informe sobre el compliment del requisits de la llei orgànica 2/2012 en l’aprovació del 
pressupost de l’exercici 2013. 
 
ANTECEDENTS 
 
D’acord amb l’article 3 de la llei orgànica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilitat 
Pressupostaria i Sostenibilitat Financera (LOEPSF en endavant), “l’elaboració, aprovació 
i execució dels pressupostos i altres actuacions que afectin les despeses o ingressos 
dels diferents subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei s’ha de fer en un 
marc d’estabilitat pressupostària, coherent amb la normativa europea”. 
 
L’article 6 de la LOEPSF exigeix que  “el pressupost i la liquidació, han de contenir 
informació suficient i adequada que permeti verificar la seva situació financera, el 
compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera i 
l’observança dels requeriments acordats en la normativa europea en aquesta matèria”. 
Per tant, aquest informe no és solament informatiu per l’acte d’aprovació, sinó que forma 
part del mateix expedient a aprovar. 
 
Els controls a validar, atenent al que determina l’article 21 són l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, l’objectiu de deute públic i la regla de despesa . 
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OBJECTIU D’ESTABILITAT 
 
L’article 15 especifica que “En el primer semestre de cada any, el Govern, mitjançant 
acord del Consell de Ministres, a proposta del ministre d'Hisenda i Administracions 
Públiques i previ informe del Consell de Política Fiscal i Financera de les comunitats 
autònomes i de la Comissió Nacional d'Administració Local, fixarà els objectius 
d’estabilitat pressupostària, en termes de capacitat o necessitat de finançament”. 
 
El consell de Ministres, en data 24 de juny de 2011, va fixar un objectiu de dèficit 
(necessitat de finançament) zero, però amb un marge de tolerància no superior al 0,2% 
del PIB per l’administració Local a l’exercici 2013. Aquest marge a l’any 2011 fou del 
0,3%, on fou considerat equivalent al 4,36% dels ingressos no financers. Mentre no 
s’aprovi una equivalència especifica per aquest exercici, fent una proporció simple, es 
pot considerar del 0,2% del PIB al 2,90% del ingressos no financers. 
 
D’acord amb les xifres del pressupost a aprovar, en termes consolidats de les entitats a 
l’article 2.1 de la LOEPSF, la capacitat o necessitat de finançament calculada amb els 
criteris del SEC95, és: 
 

 
 
REGLA DE LA DESPESA 
 
L’article 12 especifica que “La variació de la despesa computable de l'Administració 
Central, de les comunitats autònomes i de les corporacions locals, no podrà superar la 
taxa de referència de creixement del producte interior brut de mig termini de l'economia 
espanyola. Correspon al Ministeri d'Economia i Competitivitat calcular la taxa de 
referència de creixement del producte interior brut de mig termini de l'economia 
espanyola”.  

CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT
Ingressos no financers Press. Inicial

Ingressos dels capítols 1 a 7 11.986.361
- Ajust per no recaptació de tributs 131.700
Devolució d'ingressos pendent de pagar (+ inicials - f inals) 0
- Correlació de transferències (12) 0
+ Retencions PIE per liquidacions negatives anteriors 70.347
- Liquidacions negatives PIE notif icades a l'exercici 0
- Previsió de no execució d'ingressos 0
+Altres ajustaments SEC 95

11.925.008

Despeses no financeres Press. Inicial

Despeses dels capítols 1 a 7 10.246.959
Despesa pendent d'aplicar (- inicials + f inals) 0
Meritament interessos (- inicials + f inals) 0
+ Subscripció d'ampliacions de societats en pèrdues 0
- Previsió de no execució de despeses 0
- Capacitat d'exercicis anteriors reservada 0
+ Reserva de capacitat per exercicis futurs 0
+Altres ajustaments SEC 95 0

10.246.959

Capacitat (+)/Necessitat(-) de f inançament 1.678.049
14,07%
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El passat 20 de juliol, el Consell de Ministres determinà que la taxa de creixement per 
l’exercici 2013 del l’1,7%. 
 
D’acord amb el mateix article anterior, “s’entén per despesa computable als efectes que 
preveu l’apartat anterior, les despeses no financeres definides en termes del Sistema 
Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, exclosos els interessos del deute, la 
despesa no discrecional en prestacions per desocupació, la part de la despesa finançada 
amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d’altres administracions públiques i 
les transferències a les comunitats autònomes i a les corporacions locals vinculades als 
sistemes de finançament”. 
 
No obstant, “quan s’aprovin canvis normatius que suposin augments permanents de la 
recaptació, el nivell de despesa computable resultant de l’aplicació de la regla en els 
anys en què s’obtinguin els augments de recaptació podrà augmentar en la quantia 
equivalent”. Entenem per canvis normatius els següents aspectes: 
 
 Impacte econòmic de l’aplicació de l’establert en el RDL 20/2011, en relació a 

l’Impost sobre béns Immobles (124.671 €). 
 
  Impacte econòmic derivat de l’increment de la recaptació de l’estat, per increments 

de IVA, IRPF, etc.., transferits a l’Ajuntament mitjançant la Participació en els tributs 
de l’Estat (46.453 €). 

 
El càlcul de la regla de la despesa es detalla en el quadre següent: 
 

 
 
OBJECTIU DE DEUTE 
 
La LOEPSF, determina els límits d’endeutament de les administracions locals. Així en el 
seu article 13 indica que: 
 
“1. El volum de deute públic, definida d’acord amb el Protocol sobre  procediment de 
dèficit excessiu, del conjunt d’administracions Públiques no podrà superar el 60% del 
producte interior brut nacional expressat en termes nominals, o el que s’estableixi per la 
normativa europea. Aquest límit es distribuirà d’acord amb els següents percentatges, 
expressats en termes nominals del producte interior brut nacional: 44% per 

REGLA DE LA DESPESA
Base de la despesa Press. Inicial

Despeses dels capítols 1 a 7, llevat del 3 9.778.649
- Finançada amb subvencions d'AAPP 339.294
Despesa pendent d'aplicar (- inicials + f inals) 0
+ Subscripció d'ampliacions de societats en pèrdues 0
- Previsió de no execució de despeses 0
- Capacitat d'exercicis anteriors reservada 0
+ Reserva de capacitat per exercicis futurs 0
- Incorporació de romanents no f inançats amb subv AAPP 0
+Altres ajustaments SEC 95 0
Base de la despesa exercici actual 9.439.355
- Valoració de canvis normatius sobre recaptació (augment) 171.124

Base reduïda 9.268.231
Base de la despesa exercici anterior 9.118.859
Taxa implicita d'increment 1,64%
Taxa límit aprovada pel Ministeri 1,70%
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l’administració central 13% per al conjunt de comunitats autònomes i 3% per al conjunt 
de corporacions locals. 
 
2. L’administració pública que superi el límit de deute públic no podrà realitzar operacions 
d’endeutament net.” 
 
I en el punt 2 de l’article 18 indica que “Cuando el volumen de deuda pública se sitúe por 
encima del 95 % de los límites establecidos en el artículo 13.1 de esta Ley, las únicas 
operaciones de endeudamiento permitidas a la Administración Pública correspondiente 
serán las de tesorería”. 
 
Donat que el PIB a nivell municipal no és una dada disponible, mentre no es reguli una 
traducció pràctica d’aquesta limitació, donat que cap norma legal indica el contrari, és 
segueix el criteri general del sector assimilant la limitació del 3% sobre el PIB al 75% 
sobre els ingressos corrents liquidats, que és el límit vigent per l’any 2012 determinat per  
la disposició addicional catorzena del Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, 
modificada per la disposició addicional desena vuitena de la Llei 2/2012, de 29 de juny, 
de pressupostos generals de l'Estat per a l’any 2012. 
 
No obstant, d’acord amb la disposició addicional única de la llei orgànica 4/2012, de 28 
de setembre, cas d’existir pendents de pagament en el mecanisme de factures a 
proveïdors, l’import pendent computarà dins l’import del deute, als efectes de la limitació 
de l’article 13 de la llei orgànica 2/2012. 
En conseqüència, no podrà aprovar-se nou endeutament per inversions si no es 
compleixen que el nivell de deute viu previst per final d’exercici, en termes consolidats, 
no superi el 71,25% dels seus  ingressos corrents liquidats o meritats, calculat en la 
forma estableix l’article 53.2 del TRLRHL, amb el matis citat en el paràgraf anterior.  
 
L’objectiu d’endeutament per l’exercici 2013, d’acord amb el pressupost a aprovar és de: 
 

 
 
CONCLUSIÓ 
 
Dels càlculs anterior es desprèn que: 
 
 S’assoleix l’objectiu d’estabilitat. 
 L’increment obtingut en el càlcul de a regla de la despesa no supera l’aprovat per 

l’exercici. 
 L’objectiu de deute per l’exercici supera dels marges legals, no obstant es registra a 

l’exercici la disminució suficient, que mantenint-se en els exercicis posteriors fins a 
2020, s’assoliria el nivell de deute objectiu per aquest exercici. 

 
Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda 
i Règim Intern, s’acorda per deu vots a favor dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, 
Cati Forcano Isern, Toni Romero Carbonell, Laureà Gregori Fraxedas, Albert Lamana 

DEUTE A LLARG TERMINI Press. Inicial

Saldo a 31/12/2012 11.903.009
Disposicions 0
Liquidacions Negatives PIE notificades a l'exercici 0
Amortització ordinària i excepcional 1.402.411
Retencions per liquidacions negatives PIE 70.347
Variació endeutament a llarg termini -1.472.758 
Saldo a 31/12/2013 10.430.251
Ingressos corrents liquidats (darrer exercici liquidat) 11.474.915

Sobre ingressos corrents (*) 90,90%
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Grau, Manel Almellones Conesa, M. Assumpció Sánchez Salbanyà, Josep M. 
Masvidal Serra, Àngel López Solà i Pere Xirau Espàrrech i set abstencions 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.- Aprovar inicialment l’expedient del Pressupost General Consolidat de 
l'Ajuntament de Canet de Mar per l’exercici de 2013, que inclou el pressupost de 
l’Ajuntament, de l’OA Ràdio Canet, segons els estats que s’adjunten en annex 
resumits a nivell de capítols:  
 

 
 
SEGON.-  Aprovar la plantilla anual de personal per a l’any 2013 segons el detall que 
tot seguit s’adjunta: 
 

ANNEX I – MODIFICACIONS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 
 
Plantilla de l’Organisme Autònom de Ràdio Canet 
 

 Amortitzar vuit places de col·laborador (a temps parcial) 
 
Plantilla Anual de Personal. Any 2013 
 
PLANTILLA ANUAL DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
FUNCIONARIS Subgrup Places Vacants 
Escala de funcionaris d’habilitació nacional 

Pressupost Pressupost Estat
Capítols Denominació l'Ajuntament Organisme Ajustaments Consolidació

1 Impostos directes 5.836.232,60 0,00 0,00 5.836.232,60
2 Impostos indirectes 78.000,00 0,00 0,00 78.000,00
3 Taxes i altres ingressos 2.851.416,00 14.375,00 0,00 2.865.791,00
4 Transferències corrents 3.084.956,74 97.346,50 -97.346,50 3.084.956,74
5 Ingressos Patrimonials 121.380,96 0,00 0,00 121.380,96
6 Alienació Inversions Reals 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Transferència Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Actius Financer 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Passius Financers 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL INGRESSOS 11.971.986,30 € 111.721,50 € -97.346,50 € 11.986.361,30 €

Pressupost Pressupost Estat
Capítols Denominació l'Ajuntament Organisme Ajustaments Consolidació

1 Despeses de personal 4.961.610,50 65.927,60 0 5.027.538,10
2 Despeses béns corrents i serveis 4.154.977,28 45.543,90 0 4.200.521,18
3 Despeses financeres 482.435,00 250,00 0 482.685,00
4 Transferències corrents 340.106,00 0,00 -97.346,50 242.759,50
6 Inversions Reals 307.830,00 0,00 0 307.830,00
7 Transferència Capital 0,00 0 0,00
8 Actius Financer 0,00 0 0,00
9 Passius Financers 1.402.411,00 0,00 0 1.402.411,00

TOTAL DESPESES 11.649.369,78 € 111.721,50 € -97.346,50 € 11.663.744,78 €

ESTAT CONSOLIDACIÓ PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT PER L'EXERCICI 2013



S/iu 

14 
 

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

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

SECRETARI 
INTERVENTOR 
TRESORER 

A(A1) 
 A(A1) 
 A(A1) 

1 
1 
1 

- 
1 
1 

Escala d’Administració General 
 
B.1 Subescala tècnica superior (TAG) 
 
- Cap del Servei de Secretaria 
- Cap del Servei de Llicències 
 
B.2 Subescala Administrativa 
 
B.2.a Caps d’Àrea:  
- Central de compres 
- Estadística, sanitat i ensenyament 
- Secretaria – Alcaldia 
- Alcaldia- Secretaria 
- Registre i notificacions  
- Urbanisme 
- Adjunt àrea de tresoreria 
- Servei d’aigües 
 
B.2.b Administratius  
 
B.3 Subescala auxiliar 
 
B.3.a Auxiliar administratiu 
 
B.4  Subescala subalterna 
 
B.4.a Recepcionista 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 A(A1) 
 A(A1) 
 
 
 
 C(C1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
C(C1) 
 
 
  
D(C2) 
 
  
 
 E(F) 

 
 
 
1 
1 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 

 
 
 
- 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

Subescala Administració especial 
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C.1 Subescala tècnica 
 
 
C.1.1 Tècnics superiors 
ARQUITECTE 
ENGINYER/A 
CAP DEL SERVEI DE RRHH 
TÈCNIC DE COMUNICACIÓ 
TÈCNIC DE MEDI AMBIENT 
 
C.1.2 Tècnics mitjos 
ARQUITECTE TÈCNIC 
 
C.1.3 Tècnics auxiliars 
AUXILIAR TÈCNIC DE BIBLIOTECA 
CAP D’INSPECCIÓ I DISCIPLINA URBANÌSTICA 
ADMINISTRATIU SERVEI NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA 
 
 
C.2 Subescala Serveis Especials 
 
C.2.1. Classe: Policia local 
INSPECTOR 
SERGENT 
CAPORAL 
AGENT 
 
C.2.2. Classe: Personal d’oficis 
 
Personal no qualificat 
 
CONSERGE CEIP  
 

 
 
 
 
A(A1) 
A(A1)  
A(A1) 
A(A1) 
A(A1) 
 
  
B(A2) 
 
 
C(C1) 
 C(C1) 
 
C(C1) 
 
 
 
 
 
  
B(A2) 
C(C1) 
 D(C2) 
 D(C2) 
 
 
 
 
 
E(F) 

 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 
1 
 
 
2 
1 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
1 
5 
21 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
1 
- 
- 
1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 63 3 
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LABORALS D’ACTIVITAT CONTINUA Grup 
Subgrup 

Places  Vacants 

 
Tècnics superiors  
 
TÈCNIC DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
COORDINADOR DE L’AREA DE CULTURA, 
ARXIVER/A 
 

 
 
 
A( A1) 
 A(A1) 
 A(A1) 
  

 
 
 
1 
1 
1 
 

 
 
 
- 
- 
- 
 

 
Tècnics mitjans 
 
COORDINADORA DE SERVEIS SOCIALS 
ASSISTENT SOCIAL 
EDUCADOR SOCIAL 
MESTRA D’ADULTS 
INFORMADOR TURÍSTIC 
TÈCNIC D’EDUCACIÓ 
TÈCNIC D’ESPORTS 
TÈCNIC DE JOVENTUT 
TÈCNIC INFORMÀTICA 
TÈCNIC D’AUTOEMPRESA I OCUPACIÓ 

 
 
 
B(A2) 
B(A2) 
B(A2) 
B(A2) 
B(A2) 
 B(A2) 
 B(A2)  
 B(A2) 
 B(A2) 
 B(A2) 

 
 
 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 
Tècnics auxiliars 
 
ADMINISTRATIU 
DELINEANT 
AUXILIAR TÈCNIC DE PROMOCIÓ ECONÒMICA  

 
 
 
C(C1) 
C(C1) 
C(C1) 

 
 
 
2 
1 
1 

 
 
 
- 
- 
- 

 
Auxiliars administratius 
 

 
 D(C2) 

 
10 

 
1 

 
Personal d’oficis qualificat 
 
CAP DE LA BRIGADA  
OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA  
OFICIAL PRIMERA CONSTRUCCIO 
OFICIAL PRIMERA FORJA 
OFICIAL PRIMERA PINTOR 
OFICIAL PRIMERA VITRALL 
OFICIAL PRIMERA FUSTERIA  
OFICIAL PRIMERA JARDINERIA  
CONDUCTORS 
TREBALLADORES FAMILIARS 
INFORMADOR AMBIENTAL 

 
 
 
B(A2)  
D(C2) 
D(C2) 
D(C2)  
D(C2) 
D(C2) 
D(C2) 
D(C2) 
D(C2) 
D(C2) 
D(C2) 

 
 
 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
Personal d’oficis no qualificat 
 
OFICIAL SEGONA ELECTRICISTA 
OFICIAL SEGONA FORJA 

 
 
 
E(F)  
E(F) 

 
 
 
2 
1 

 
 
 
- 
- 
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OFICIAL SEGONA BRIGADA 
OFICIAL SEGONA CONSTRUCCIÓ 
VIGILANT INSTAL.LACIONS ESPORTIVES  
VIGILANT PLAÇA MERCAT 
OPERARI DEL SERVEI DEL CEMENTIRI 
PEO FUSTERIA 
CONSERGES 
NOTIFICADOR 
OPERARIS DE LA BRIGADA D’OBRES I SERVEIS 
PEONS JARDINERIA  

E(F) 
E(F) 
E(F) 
E(F) 
E(F) 
E(F) 
E(F) 
E(F) 
E(F) 
 
E(F)  

1 
1 
6 
1 
1 
1 
4 
1 
8 
 
3 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
- 
 
- 

LABORALS D’ACTIVITAT TEMPORAL  Grup 
Subrup 

Places  Vacants 

 
Personal d’oficis no qualificat 
 
OPERARIS DE NETEJA (durant 4 mesos) 
 

 
 
 
E(F)  

 
 
 
3 

 
 
 
3 

  80 6 
 
PLANTILLA ANUAL DEL PERSONAL DE L’ORGANISME AUTÒNOM DE RÀDIO 
CANET, PER A L’ANY 2013 
 
LABORALS D’ACTIVITAT CONTINUADA Grup 

Subgrup 
Places  Vacants 

 
DIRECTOR/A 
REDACTOR (80%) 
TÈCNIC DE SO (53,33%) 
 

 
 C(C1) 
D(C2) 
D(C2) 

 
1 
1 
1 

 
- 
- 
- 

    
TOTAL PERSONAL  3  
 
TERCER.- Exposar al públic els acords precedents de l’acte de l’aprovació inicial de 
l’expedient del pressupost de l’any 2013, pel termini reglamentari de 15 dies hàbils, en 
el tauler d’edictes de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, durant el qual 
els interessats podran examinar-lo i presentar les reclamacions davant el Ple de la 
corporació.  
 
QUART.- L’expedient es considerarà definitivament aprovat, si durant el termini 
d’exposició al pública, no s’haguessin presentat reclamacions, de conformitat amb el 
que disposa l’article 169.1 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.  
 
CINQUÈ.- Trametre una còpia de l’expedient definitivament aprovat a l’Il·lm. Sr. 
Delegat d’Hisenda d’aquesta província, a la Delegació Territorial del Govern de la 
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb allò que disposa l’article 169.4 del RDL 
02/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals.   
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Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim 
Intern, el qual explica que si per normalment ja és complexa l’elaboració del 
pressupost, en aquesta situació de crisi, encara ho és més. El rigor que exigeix una 
situació normal, s’ha d’augmentar i fa necessària la col·laboració de tots els implicats, 
tant la dels regidors de govern com la dels regidors que no ho són. Des de fa dues 
setmanes, els membres del consistori disposen de les línies mestres del pressupost, 
per tal de poder fer les aportacions que creguin oportunes per millorar la gestió 
econòmica i financera de l’Ajuntament. El pressupost de l’any 2013 ve limitat per dues 
línies. La primer és la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària, que limita la despesa 
en el sentit que no pot superar la taxa de creixement del PIB, que pot ser de l’1,7; 
aquesta Llei també diu que el superàvit que es pot generar s’ha d’aplicar a la reducció 
de l’endeutament. La segona línia és el pla de sanejament, que marca que en tres 
anys s’ha d’eixugar el dèficit generat els últims anys, del 2007 al 2010, que és de 3 
milions i mig d’euros. En aquest marc, el pressupost manté les línies mestres de 
l’actual exercici, quant a la reducció de la despesa i l’augment dels ingressos. Entén 
que és l’única fórmula per sortir del dèficit generat. El ciutadà haurà de fer un altre 
esforç amb la seva contribució en l’impost sobre béns immobles, continuant amb el pla 
d’adhesió cadastral i amb la normativa del govern central que no permet una 
modificació de coeficients. En contrapartida, les taxes fixades pels serveis que rep el 
ciutadà no han sofert cap augment: la recollida d’escombraries, els guals, els serveis 
urbanístics, ni tampoc els impostos de circulació i la plusvàlua. En aquesta situació, la 
preocupació del govern municipal ha estat el fet que els serveis que rep el ciutadà no 
pateixin cap disminució, ni en quantitat ni en qualitat, ja que el ciutadà contribueix més 
a la reducció de la despesa. S’han pres una sèrie de mesures dirigides a la contenció 
de la despesa, s’han revisat els contractes dels serveis externs, com la recollida de 
residus i la neteja viària, amb una rebaixa considerable del cost i l’augment de la 
prestació, el servei de l’escola bressol, la gossera, el transport a l’hospital de Calella, el 
servei de grua, la televisió digital de l’Alt Maresme, etc. Això fa que s’hagi reduït en un 
9% la despesa de contractacions externes. Des de cada Regidoria s’ha treballat en el 
sentit d’ajustar-se a la realitat actual. Han pogut comprovar, aquest any 2012, com no 
tot depèn de l’assignació econòmica en què es doti una determinada activitat o un 
determinat servei. Han vist com la Festa Major s’organitzava amb un 15% menys de 
pressupost sense que les activitats minvessin, o la Mostra d’Entitats, que s’ha tirat 
endavant amb la col·laboració ciutadana i amb un cost del tot assumible per al 
municipi. Creu que s’ha d’anar cap a un model de societat en què l’eficiència ha de ser 
un factor essencial. I la via de l’eficiència és l’equilibri entre el servei que s’ofereix i el 
cost que suposa aquest servei. Així, s’eviten els desequilibris que s’havien produït 
aquests últims anys i que han portat l’Ajuntament a la situació actual. En resum, la 
despesa corrent ha augmentat un 0,5%; si es té en compte l’increment de l’IPC, que 
segurament serà del 3%, i la pujada de l’IVA, que serà d’un 2,1%, ja que s’ha de tenir 
en compte que no tots els serveis estan subjectes a aquest impost, dóna una rebaixa 
real del 3,7%. A aquestes mesures d’estalvi, que es poden quantificar, s’hi han d’afegir 
mesures de control pressupostari, dirigides a l’optimització de les despeses i dels 
ingressos i de la gestió de tresoreria, que si bé no són quantificables, sí que tenen la 
seva incidència en la millora de la gestió dels recursos municipals. Amb aquestes 
consideracions, el pressupost preveu un estalvi net positiu de 630.000 euros, xifra per 
sobre de la que fixa el pla de sanejament. Com a comparació, l’estalvi net del 
pressupost per a l’exercici 2011 era de 424.000 euros negatius i el del 2012 restablia 
l’equilibri, era zero. L’estalvi net dóna la capacitat de finançar inversions i, per tant, 
tenint en compte que el municipi té unes necessitats que no estan del tot cobertes, 
l’equip de govern creu oportú utilitzar 307.000 euros a inversions que bàsicament 
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aniran destinades a infraestructures municipals, a la realització del POUM i a la 
modernització de l’Administració del mateix Ajuntament, el que s’anomena 
Administració electrònica. La realització d’aquestes inversions s’adequarà dins del pla 
de tresoreria per tal de dur-les a terme en els moments propicis, quan es produeixi una 
situació de liquiditat. Com a conseqüència, el resultat pressupostari es preveu en 
322.000 euros positius, que es podran destinar a reduir endeutament. Pel que fa a 
aquest aspecte, a l’endeutament, s’ha de tenir en compte que té dues vessants, el 
bancari i el de proveïdors. Si es fa cas del deute bancari, les perspectives són que 
l’Ajuntament estarà lleugerament per sobre del que preveu el pla de sanejament, però 
si es té en compte el de proveïdors, es veurà que d’un deute de 4 milions d’euros, en 
quasi un any de període de pagament, en l’actualitat, aquests pagaments s’estan fent 
en els terminis que marca la normativa. En un any s’ha eixugat un deute de proveïdors 
de 4 milions d’euros, per tant, l’endeutament total es millorarà, que és el que s’ha de 
tenir en compte. Pel que fa al pressupost de Ràdio Canet, que forma part del 
pressupost municipal consolidat, s’ha fet necessària una reducció de l’aportació que fa 
l’Ajuntament, seguint en la línia que es va iniciar en l’exercici anterior i que en aquell 
moment no va afectar la ràdio. La voluntat de l’equip de govern és mantenir l’actual 
projecte de comunicació utilitzant els recursos econòmics invertits. El director de la 
ràdio va rebre aquesta decisió i va treballar en l’elaboració d’una proposta amb la 
participació conjunta de tots els membres, treballadors i col·laboradors, que 
econòmicament representa una reducció del 13%. Aquesta proposta va ser aprovada 
pel Consell de Govern de Ràdio Canet, per unanimitat. Resumint, es presenta un 
pressupost amb un superàvit previst de 322.000 euros, un estalvi net positiu de 
630.000 euros i un endeutament bancari inferior al de l’any anterior en 428.000 euros. 
És un pressupost que permetrà fer les inversions necessàries en el municipi de 
307.000 euros, finançats amb fons propis sense haver d’augmentar l’endeutament.  
 
Pren la paraula el senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, 
el qual explica que aquest pressupost és equilibrat, entenedor amb la situació 
econòmica i financera actual, atenent els criteris bàsics i les necessitats més 
importants. És un pressupost social, ja que l’Àrea de Benestar Social s’ha mantingut 
igual, com l’any passat, s’han gestionat i gestionaran amb rigor els ingressos i les 
despeses, controlant el pressupost de forma periòdica, per tant, les desviacions es 
detecten ràpidament i continuaran amb la mateixa dinàmica que amb el pressupost de 
l’any 2012, amb l’objectiu clar d’estabilitat pressupostària dins del pla de viabilitat que 
s’havien marcat com a objectiu primordial d’aquest programa. Com ha dit el regidor 
d’Hisenda, al proper 2013 es preveu un estalvi net de 630.000 euros, amb una inversió 
de 300.000 euros que permetran assumir les inversions que consideren prioritàries. El 
superàvit corrent serà de prop d’un quart de milió d’euros i explica que el més 
important per als ciutadans és que es podrà invertir en allò que consideren prioritari, 
amb la màxima eficiència. Entenen que aquest pressupost comptarà amb l’esforç de 
tots els ciutadans i que permetrà que es puguin assumir els serveis bàsics. Per 
aquestes raons i per altres, el PP donarà suport al pressupost per al 2013. 
 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual explica que és veritat que el regidor d’Hisenda va presentar l’esborrany 
d’aquest pressupost fa dues setmanes. El regidor considera que és temps suficient, 
però els representants del PSC no ho consideren així, i més si es té en compte que els 
van presentar un pressupost pràcticament tancat. En tot cas, tal i com va comentar 
l’any passat, entenen que els pressupostos han d’anar acompanyats d’un pla 
d’actuació municipal i aquest document no hi és. Més o menys ha explicat les línies i sí 
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que veuen que hi ha estabilitat pressupostària i despesa social. Si es té en compte la 
situació social actual, poc marge hi ha i han vist que han reflectit al pressupost una 
sèrie de prioritats. Des del PSC, consideren que s’han de prioritzar les partides de 
reactivació econòmica, per tal de pal·liar les conseqüències de la crisi. Està clar que 
els ajuntaments no tenen les competències en aquesta matèria, però sí que tenen la 
responsabilitat cap als canetencs de fer aquest acompanyament. A Canet hi ha 1.282 
aturats i és una xifra que va a l’alça, igual que la xifra del tancament d’activitats 
econòmiques. Aquest suport sí que l’han vist una mica reflectit en el pressupost. Una 
altra prioritat és la despesa social per pal·liar els efectes de la crisi i per ajudar les 
famílies que més estan patint aquests efectes. Comenta que a Canet hi ha hagut 
catorze famílies que han estat desnonades. Pel que fa a la modernització de 
l’Administració, entenen que s’ha de treballar i ho veuen positiu, sempre que no vagi 
en detriment dels drets dels treballadors. Comenta que encara s’ha de guanyar en 
transparència en algunes àrees. Hi ha àrees de les quals caldria disposar d’una 
informació més clara, perquè la població pugui saber com funcionen, com per exemple 
Benestar Social. Pel que fa a les inversions, consideren que s’ha de fer més habitable 
el poble, arranjar carrers i places, en definitiva, cal adequar el poble. Els sap greu que 
aquestes inversions no hagin estat consensuades i els creen alguns dubtes, com per 
exemple, si s’ha previst l’arranjament del terreny per al segon institut. A la partida 
d’Esports, hi ha uns 30.000 euros i no explica per què seran. Pel que fa a la despesa 
corrent, hi ha algunes partides que els han despertat curiositat, com per exemple una 
subvenció a l’Associació per a la protecció dels gats de 2.400 euros, quan a la Creu 
Roja li’n donen una de 2.300. També hi ha una partida d’imprevistos amb 17.500 euros 
i no entenen a què van destinats. També hi ha una puja de les despeses 
protocol·làries i també una puja del concepte general de publicitat. Són dubtes molt 
concrets que no volen dir que estiguin en contra d’aquest pressupost, però sí que fan 
que hagin decidit que el seu vot serà d’abstenció. 
 
Pren la paraula el senyor Albert Lamana Grau, portaveu del grup municipal d’UMdC, el 
qual explica que el seu grup vol deixar constància que elaborar un pressupost 
municipal no és gens fàcil. Cada regidoria té els seus projectes i les seves necessitats 
que afecten el funcionament del dia i que de vegades són ineludibles, ja que tenen una 
repercussió molt directa cap als ciutadans. Enguany, ja ha estat bastant més fàcil 
elaborar aquest pressupost, ja que ja porten un any i mig treballant junts i perquè tots 
han fet els deures i han gestionat els pocs recursos que tenen amb la màxima 
eficiència i eficàcia. Han anat tots a una, s’han esforçat al màxim per assolir els 
compromisos que van contraure fa un any, que no era una altra cosa que gestionar i 
administrar els diners dels ciutadans i fer-ho amb rigor i transparència. Repeteix que 
aquest govern sempre va a una i posant l’interès general per damunt de l’individual. 
Són aquí per gestionar amb professionalitat, per sanejar les arques municipals i per 
assolir una beneficis per dos motius bàsics. Un, complir les obligacions contretes amb 
el pla de sanejament i el segon, lògicament, invertir aquest superàvit econòmic en 
recursos al servei de les persones. Enguany han de ser capaços d’ajudar a molts 
canetencs que es troben en situacions realment límit. És per això, que des de totes les 
àrees, cada euro que siguin capaços d’estalviar, ha d’anar per a les necessitats més 
bàsiques dels ciutadans. Tancaran aquest any 2012 amb un superàvit aproximat d’uns 
200.000 euros respecte a les previsions inicials. Aquesta dada és molt positiva i 
demostra que l’equip de govern ha fet la feina ben feta i vol constatar que no l’han feta 
sols. Vol agrair l’esforç i la professionalitat de cadascun dels treballadors de 
l’Ajuntament que han estat treballant i portant a terme els projectes i les actuacions 
amb una cura per la despesa digna d’esmentar. Sense la seva dedicació i 
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professionalitat tot això no hauria estat possible. En definitiva, l’equip de govern vol 
aprovar un pressupost per a l’any vinent amb l’aval d’una gestió ben feta. Explica que 
el pressupost per al 2013 dóna unes dades que realment són bastant importants. La 
primera és que es generarà un estalvi corrent de 2.042.000 euros, que es s’utilitzaran 
per pagar crèdits pel valor d’1.500.000 d’euros; que es generarà un estalvi de gairebé 
630.000 euros, dels quals la meitat anirà destinat a rebaixar el romanent de tresoreria i 
l’altra meitat a inversions necessàries per a tots els canetencs. Així, doncs, s’estan 
complint els objectius que marca el pla de sanejament i també s’està pagant els 
proveïdors entre 40 i 45 dies. Entenen que són molts diners, els diners de tots, i que 
estan molt ben invertits. Aquest és sens dubte, el millor aval per aprovar el pressupost 
per a l’exercici 2013. 
 
Pren la paraula el senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, el qual 
explica que aquest és el document més important que aprova un Ajuntament. És el 
document que ha de marcar les línies del camí que vol portar un govern. El seu grup 
sempre ha dit que per tenir línies s’ha de tenir alguna previsió de futur i algun 
plantejament de creixement. I creuen que la política de l’estalvi, de la retallada, de 
reduir la despesa, de ser els millors alumnes de la classe, no sempre dóna bons 
resultats i últimament s’ha vist que en dóna de pèssims. El pressupost que presenta el 
govern no és expansiu, les partides són bastant equilibrades, cosa que fan pensar que 
s’intenta fer un sobreesforç, però no s’ha d’oblidar que un pressupost es basa en uns 
ingressos i unes despeses i en aquests dos últims anys, els ingressos de l’IBI han 
passat de 3.500.000 euros a 4.500.000 euros. S’ha augmentat 900.000 euros als 
ciutadans en aquest concepte, per tant, és lògic que es prevegi algun tipus d’estalvi 
d’uns 300.000 euros. Això, però, a costa d’apujar els impostos a la gent de Canet. 
Quan es desglossa el pressupost es veuen que la majoria de partides estan 
equilibrades i que algunes tenen una davallada preocupant, com per exemple, l’Àrea 
d’Educació que té una rebaixa del 14%, quan mirant el pressupost en general no hi ha 
aquesta rebaixa sinó que, fins i tot, té una mica de creixement. Pensen que no és 
correcte reduir el manteniment d’una escola que, a més a més, l’any passat ja havia 
patit una rebaixa en aquest manteniment. Per al seu grup no és la solució retallar en 
educació i en manteniment d’edificis públics. Pregunta per què el pressupost del 
transport de l’Hospital passa de 35.000 a 43.000 euros. El seu grup va estar d’acord 
en la nova negociació que van fer per aquest transport, tot i que també tenia alguns 
inconvenients, com el trajecte més llarg o la menor freqüència de pas. Ara bé, si tot i 
així hi ha d’haver aquests augments anuals tan importants, potser cal plantejar-se si es 
va fer una bona negociació. Pel que fa als números generals, ja ha dit que hi ha moltes 
parts que deixaven dubtes, però la companya del grup municipal del PSC ja n’ha 
matisat algun aspecte. Ell, però, vol fer referència al pla de sanejament. Fa un any i 
mig aproximadament que es va aprovar un pla de sanejament. El senyor alcalde va 
assegurar que, encara que els anteriors no es van complir mai, aquest sí que es 
compliria i ara es veu que d’acord amb aquest pla havia de tenir un endeutament per a 
l’any 2013 d’un 75% i el pressupost que presenten marca un endeutament d’un 87%. 
Per tant, s’està 12 punts per sobre del que deia el pla de sanejament. Per al 2014, el 
pla de sanejament marca un endeutament del 55% i segurament s’arribarà al 71%. Si 
se suma que aquest pla no es complirà, cosa que el senyor interventor plasma en el 
seu informe i, a més a més, se suma que l’IBI ha augmentat en gairebé un milió 
d’euros els últims dos anys, els números ja quadren més. Si, a més a més, s’observa 
que alguns dels deutes s’han allargat fins l’any 2020 i que els dos primers anys són de 
carència i que, per tant, no es paga amortització, sinó que només es paga interessos, 
entenen que ara es pugui sanejar el pressupost, però s’ha de donar tota la informació, 
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ja que l’amortització d’aquests préstecs la pagarà el govern posterior. Per últim, sobre 
la participació en l’elaboració del pressupost, és cert que el regidor d’Hisenda ha fet 
arribar al seu grup l’esborrany de pressupost i han estat ben informats, però de 
vegades no només voldrien estar ben informats, sinó també els agradaria poder 
aportar alguna cosa i no trobar-se un pressupost tancat. I quan diu que els agradaria 
participar-hi, ho diu com a oposició, però considera que també aniria sent hora de 
poder fer uns pressupostos amb participació ciutadana, per canviar una mica la 
manera de fer política. 
 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, el qual explica que els 
pressupostos que van lliurar als grups municipals que formen l’oposició no estaven 
tancats. La intenció era donar-los un temps prudencial perquè poguessin fer les 
aportacions oportunes. Per això el van lliurar amb quinze dies d’antelació. Demana 
que li diguin quin és el temps que necessiten per poder estudiar el pressupost i fer les 
aportacions i per a l’any que ve s’hi adaptarà. El senyor Llovet ha manifestat que si el 
pla de sanejament s’està complint és gràcies a l’increment de l’IBI. I li dóna la raó amb 
aquesta afirmació, però encara hi afegeix que també es compleix gràcies a la gestió de 
l’estalvi de la despesa. Ara bé, s’ha de fer aquesta gestió perquè s’ha d’eixugar un 
deute de 3,5 milions d’euros producte d’una mala gestió anterior que el partit del 
senyor Llovet havia compartit. Evidentment, qui sol pagar les males gestions és el 
ciutadà. Igual que amb aquesta crisi que l’ha de pagar el ciutadà per la mala gestió en 
el món financer, el ciutadà de Canet ha pagat una mala gestió d’un govern en què els 
companys de partit del senyor Llovet eren presents. Aquest pressupost no està per 
buscar resultats electorals, sinó perquè sigui aprofitable i se’n beneficiïn els ciutadans 
de Canet. Personalment, no el preocupa si a les pròximes eleccions el seu partit perd 
vots o en guanya, com li ha semblat que el senyor Llovet insinuava que li ha passat a 
CiU en aquestes últimes eleccions. Quant a la retallada d’ensenyament, explica que no 
creu en les retallades. Considera que és una paraula que s’utilitza per justificar 
determinades accions. Realment el que hi haurà són ajustos i aquests ajustos que 
s’han fet a ensenyament són millores de contractes. Concretament, s’ha millorat el 
contracte de l’escola bressol. En l’import del servei de bus, quan l’any passat van 
aprovar els pressupostos estaven en plena negociació amb el Departament de la 
Generalitat i potser sí que van ser massa optimistes i com que tampoc no depenia 
exclusivament de Canet, perquè es volia fer un servei mancomunat amb els municipis 
de Sant Pol i de Sant Cebrià, a última hora hi van haver uns ajustos i va fer que pugés 
una mica el pressupost, però de tota manera es baixa de 70.000 euros, que és el que 
va costar l’any 2010, a 54.000 el 2013. Pel que fa a l’endeutament, l’informe fa una 
projecció del fet que sembla que no es va en el sentit de complir amb el pla de 
sanejament. El que importa és l’endeutament total i la prioritat del govern va ser que 
tots els proveïdors que estaven passant problemes importants de liquiditat, poguessin 
cobrar. Aquest va ser un dels motius pels quals el pressupost de l’any passat, junt amb 
el pla de sanejament s’aprovés tan de pressa. I es va aconseguir. Per tant, els 
números que s’han de mirar és la suma de l’endeutament bancari més els proveïdors. 
Una empresa pot tenir endeutament bancari zero i complir els paràmetres que marca 
la normativa i deure una quantitat important als seus treballadors. Considera que això 
és una mala praxis. S’ha de buscar l’equilibri. 
 
Pren la paraula el senyor Lluís Llovet Bayer, el qual explica que en la seva intervenció 
no ha dit que el pla de sanejament s’estava complint per l’IBI. El que ha dit ha estat 
que el pla de sanejament no s’estava complint, d’acord amb l’informe de l’interventor 
on es manifesta que el nivell d’endeutament és superior al que marca el pla. Que l’IBI 
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ha ajudat a tirar endavant és evident. Pel que fa al deute que va generar l’anterior 
govern, a l’any 2011 feia un any i mig que el seu partit estava a l’oposició, en la 
mateixa posició que el partit del senyor Laureà Gregori, per tant, suposa que 
comparteixen les mateixes obligacions i les mateixes necessitats. 
 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, el qual matisa que l’endeutament 
de l’anterior govern no va tenir lloc l’any 2011, sinó que prové des de l’any 2007 i fins 
al 2010. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual es dirigeix a la senyora Sílvia Tamayo Mata i 
explica que les inversions que s’han de fer per arranjar els terrenys per a l’institut 
provisional són mínimes. En un primer moment, el Departament demanava diverses 
coses que ara ja no demana. Per tant, aquests arranjaments tindran un caràcter menor 
d’inversió i no s’han contemplat en aquest sentit. Es dirigeix al senyor Lluís Llovet 
Bayer i li comenta que no és encertat que parli de retallades en el manteniment de 
l’escola Misericòrdia, ja que quan van revisar el pressupost es van adonar que hi havia 
un sobrant en el manteniment d’aquesta escola i el que s’ha fet és ajustar aquest 
sobrant i per això s’ha abaixat aquesta partida. També vol dir, i això considera que no 
és un tema menor, que des de l’Àrea d’Obres i Serveis es va diàriament a l’escola 
Misericòrdia a fer tasques de manteniment que no estan pressupostades. Per acabar, 
creu que és feina del govern fer els pressupostos municipals. Per tant, coincideix amb 
el senyor Laureà Gregori Fraxedas en el fet que si necessiten més temps per estudiar 
els pressupostos s’hi adaptaran, tot i que aquest cop han tingut dues setmanes i les 
intervencions han estat zero. Explica que els dos grups municipals de l’oposició han 
coincidit a dir que troben a faltar un pla d’actuació municipal. Explica que la situació, no 
només del país, sinó l’economia i la societat en general, ha canviat molt i, per tant, 
aquests plans d’actuació municipal són, de vegades, i ho diu sense ànims de molestar 
a ningú, concepcions tronades. Considera que un pla d’actuació municipal és endegar 
un POUM, eixugar el dèficit municipal, projectar un segon institut o el pla estratègic. No 
es tracta de ser el millor alumne de la classe, es tracta de voler-ho ser. S’ha de ser 
suficientment ambiciosos per ser-ho i el que no es pot fer és fer campana sempre, com 
feien el PSC i ERC quan eren al govern, i per això els resultats són els que són i el 
dèficit era el que era. No fer aquests ajustos porten a Grècia. Ara entén, referint-se al 
comentari de les eleccions autonòmiques del senyor Lluís Llovet Bayer, per què no 
volen ser coresponsables de la situació, la qual cosa també és molt respectable. En 
resum, creu que són uns pressupostos on s’ha fet molt bé la feina. S’han pagat a 
proveïdors 4.000.000 d’euros en un any i considera que això sí que és complir amb la 
ciutadania i les empreses. Agraeix especialment tant a l’interventor com a la secretària 
municipals per la feina feta en l’elaboració d’aquests pressupostos i, per defecte, 
també a tots els treballadors municipals que han acceptat uns pressupostos amb una 
forta contenció econòmica. 
 
3.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 42/2012 
 
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 disposen  els articles 179 i 180 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 42/2012, de transferència de 
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crèdit, corresponent al pressupost de l’any 2012, que s’haurà de finançar mitjançant 
baixes o anul·lacions d’altres partides. 
 
Vistes les Bases d’Execució del pressupost de l’any 2012 aprovat per el Ple de 
l’Ajuntament en sessió de data 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. 
 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Règim Intern, 
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.-  Aprovar l'esmentat expedient de transferència de crèdit número 42/2012, 
finançada amb baixes d’altres partides del pressupost de despeses. 
 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓ ALTES

10 91200 22601 ATENCIONS PROTOCOLARIES 1.151,03 €    
10 91200 23100 LOCOMOCIÓ CÀRRECS ELECTIUS 200,00 €       
11 92000 20200 CESSIÓ PARCEL·LES P. INDUSTRIAL 4.752,09 €    
11 92000 21900 EXTINTORS 560,00 €       
11 92000 22000 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS 7.512,16 €    
11 92000 22100 ENERGIA ELÈCTRICA 10.658,83 € 
11 92000 22400 PRIMES ASSEGURANCES 22.470,38 € 
11 92000 23100 LOCOMOCIÓ PERSONAL 500,00 €       
12 92000 22708 SERVEIS DE RECAPTACIÓ 6.000,00 €    
21 15000 20400 MATERIAL DE TRANSPORT 4.053,30 €    
21 15000 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 2.856,06 €    
21 15000 22799 ALTRES TREBALLS REALITZATS ALTRES 90,72 €          
22 16202 22799 SERVEIS DEIXALLERIA 3.200,00 €    
22 17000 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 1.880,00 €    
30 43000 22609 FIRA MODERNISTA 95,93 €          
32 33104 22609 FESTES POPULARS 500,00 €       
32 33104 48900 SUBVENCIÓ COMISSIÓ REIS 5.580,00 €    
40 23100 22799 SERVEIS DE BENESTAR SOCIAL 2.486,88 €    
42 31300 20300 SANITARIS PLATJA 811,84 €       
42 31300 21200 REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERV. EDIFICIS 2.595,70 €    
42 31300 21300 CONSERVACIÓ MATERIAL PLATJA 1.218,84 €    
43 13000 21400 MATERIAL DE TRANSPORT 259,53 €       
43 13000 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 4.605,05 €    
43 13000 22203 INFORMATIQUES 1.043,64 €    
43 13000 22400 PRIMES ASSEGURANCES - VEHICLES 452,96 €       
43 13000 22799 SERVEI GRUA 400,00 €       
43 13000 23100 LOCOMOCIÓ 317,90 €       
51 32101 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 2.000,00 €    
52 34000 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 1.940,50 €    

90.193,34 € 

PARTIDA DESCRIPCIÓ BAIXES

11 01100 31002 ALTRES INTERESSOS - OP. TRESORERIA 30.000,00 € 
11 92000 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 3.000,00 €    
11 92000 22603 PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS 4.000,00 €    
13 92001 16105 PENSIONS A CÀRREC DE L'ENTITAT 4.860,25 €    
13 92001 22109 MATERIAL ESPECIFIC TREBALL 700,00 €       
20 15100 16000 SEGURETAT SOCIAL 2.000,00 €    
20 15100 16001 SEGURETAT SOCIAL 1.000,00 €    
20 15100 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 5.762,19 €    
22 16205 22799 CONSORCI RDU MATARÓ 9.370,90 €    
31 33100 16001 SEGURETAT SOCIAL 2.000,00 €    
31 33100 21203 EDIFICI BIBLIOTECA 1.500,00 €    
31 33100 21204 EDIFICI ENVELAT 1.000,00 €    
33 49100 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 2.000,00 €    
42 16400 16001 SEGURETAT SOCIAL 3.000,00 €    
43 13000 16000 SEGURETAT SOCIAL 12.000,00 € 
52 34000 16001 SEGURETAT SOCIAL 8.000,00 €    

90.193,34 € 
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SEGON.- Que l’expedient de transferència de crèdit núm. 42/2012 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 
disposen els articles 179.2 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 42.1 en relació amb l’article 20.1 del RD 500/1990, de 20 d’abril.  
 
TERCER.- En cas de no presentar-se reclamacions, es mantindrà l'acord, en cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 
període d’exposició pública, per resoldre-les. 
 
QUART.- Aquest expedient una vegada aprovar en ferm, s’haurà d’introduir en la 
comptabilitat de l’Ajuntament de Canet de Mar amb els ajustaments derivats de 
l’esmentat expedient, sense perjudici de les modificacions en les codificacions de les 
partides a conseqüència de coincidències amb partides existents i variacions de la 
codificació orgànica. 
 
CINQUÈ.- Restant el Pressupost General vigent, any 2012, resumit per capítols com 
segueix amb les incorporacions que s’han assenyalat en el punt primer:  
 

 
 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim 
Intern, el qual explica que aquesta modificació es proposa per ajustar les assignacions 
pressupostàries a les despeses reals que s’estan produint a cada àrea de 
l’Ajuntament. En alguns casos s’ha produït una despesa per concepte i àrea i en altres 
casos no s’ha gastat tota la despesa pressupostada. Entenent que el pressupost ha de 
ser una eina flexible, es poden compensar els excessos amb els defectes. És la 
pràctica habitual abans de tancar l’exercici i està dins el marc de la normativa 
aplicable. 

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 € 241.021,76 € 3.069.069,76 €
4 Transferències corrents 2.881.325,00 € 117.543,64 € 2.998.868,64 €
5 Ingressos Patrimonials 73.570,00 € 11.800,00 € 85.370,00 €
6 Alienació Inversions Reals 0,00 € 1.368,16 € 1.368,16 €
7 Transferència Capital 10.000,00 € 201.312,49 € 211.312,49 €
8 Actius Financer 0,00 € 577.631,51 € 577.631,51 €
9 Passius Financers 130.000,00 € 389.948,64 € 519.948,64 €

Total Ingressos 11.226.643,00 € 1.540.626,20 € 0,00 € 0,00 € 12.767.269,20 €
Despeses

1 Despeses de personal 4.960.500,00 € 24.955,92 € 32.860,25 € 4.952.595,67 €
2 Despeses béns corrents i serveis 4.115.739,00 € 296.308,51 € 84.613,34 € 27.333,09 € 4.469.327,76 €
3 Despeses f inanceres 458.721,00 € 42.653,56 € 30.000,00 € 471.374,56 €
4 Transferències corrents 351.800,00 € 36.316,90 € 5.580,00 € 393.696,90 €
6 Inversions Reals 140.000,00 € 845.099,95 € 985.099,95 €
7 Transferència Capital 0,00 € 295.291,36 € 295.291,36 €
8 Actius Financer 0,00 € 0,00 €
9 Passius Financers 1.199.149,00 € 1.199.149,00 €

Totals despeses 11.225.909,00 € 1.540.626,20 € 90.193,34 € 90.193,34 € 12.766.535,20 €
Diferència 734,00 € 0,00 € 734,00 €

Modificació 42/2012
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4.- BESTRETA PAGA EXTRAORDINÀRIA MES DE JUNY DE 2013 
 
El Reial Decret Llei 20/2012, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de 
foment de la competitivitat, en el seu article 2, estableix que a l’any 2012, el personal 
del sector públic, definit a l’article 22.1 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de 
Pressupostos Generals de l’Estat, veurà reduïdes les seves retribucions en les 
quanties que corresponguin de percebre en el mes de desembre com a conseqüència 
de la supressió tant de la paga extraordinària com de la paga addicional del 
complement específic o pagues addicionals equivalents en aquest mes. 
 
L’article 6 del text legal, estableix la mateixa regulació per al personal laboral. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar, és conscient de l’impacte que tindrà sobre la 
complicada situació econòmica familiar la supressió de la paga extraordinària de 
Nadal, amb l’ànim de complir en tot moment amb els mandats normatius del govern de 
l’Estat i amb l’objectiu de minimitzar l’impacte real de la suspensió de la pagues extra i 
per tal que els  treballadors no sofreixin els efectes de la suspensió en unes dates tan 
assenyalades i amb la intenció de “posar diners en circulació” en les dates de l’entorn 
nadalenc, per d’aquesta manera incentivar el consum i el comerç en uns moments 
especialment difícils per aquest sector. 
 
Atès que la normativa vigent en matèria laboral no autoritza ni prohibeix efectuar 
pagaments anticipats en concepte de pagues extraordinàries, per tant aquest és un 
tema que s’ha de resoldre a través dels convenis col·lectius i el de l’Ajuntament de 
Canet de Mar no estableix cap tipus de limitació a aquests tipus de bestretes. 
 
Atès que en reunió celebrada amb el Comitè d’Empresa el passat dia 22 d’octubre es 
va acordar que s’atorgaria una bestreta del 50% de la paga extraordinària del mes de 
juny de 2013, que es faria efectiva dins la primera setmana del mes de gener, a 
aquells empleats municipals que manifestessin el seu interès en percebre aquesta 
bestreta. 
 
Atès que al pressupost ordinari de l’any 2013 hi ha consignació suficient per atendre 
aquesta despesa 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: 
 
ÚNIC.- Autoritzar el pagament d’una bestreta del 50% de la paga extraordinària 
corresponent al mes de juny de 2013, a aquells municipals que manifestin el seu 
interès en percebre-la, amb càrrec a les corresponents partides del pressupost ordinari 
de l’any 2013, supeditant aquest acord a l’aprovació definitiva d’aquest pressupost per 
a l’exercici 2013. 
 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim 
Intern, el qual explica que amb l’objectiu de minimitzar l’impacte que sobre la situació 
econòmica i familiar dels treballadors que suposa la supressió de la paga 
extraordinària de Nadal i amb l’objectiu de dinamitzar el comerç, l’equip de govern va 
acordar proposar al comitè d’empresa l’atorgament d’una bestreta del 50% sobre la 
paga extraordinària del mes de juny. Aquest acord es va trametre al comitè d’empresa 
el passat dia 22 d’octubre, en el sentit de fer-la efectiva dins la primera setmana del 
2013 als empleats municipals que així ho sol·licitin. 
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Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual explica que el vot del seu grup serà afirmatiu. Creu, però, que hi ha altres 
opcions i mesures que s’han dut a terme a altres llocs, com per exemple, la possibilitat 
de fer moure totes les pagues fins al 2015, hi ha altres autonomies com Navarra, 
Extremadura o el País Basc, que han decidit pagar aquesta extra. Pregunta que, en el 
cas que la paga de juny del 2013 fos retallada, com s’actuaria amb els treballadors que 
n’han cobrat el 50%. 
 
Pren la paraula el senyor Ivan Aranda Mena, regidor del grup municipal d’ERC, el qual 
explica que troben encertada aquesta mesura i seria un acte de solidaritat que els 
regidors de l’equip de govern que la cobren, també renunciessin a la seva paga de 
Nadal. També pregunta si els treballadors que cobren menys de 960 euros rebran la 
seva paga de Nadal, tal i com estipula el Reial decret. 
 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, el qual explica que està clar que 
s’ha de complir la normativa. La seva opinió personal sobre si retallaran la paga del 
juny de l’any 2013 és que potser amb un 7% de retallada del sou, que és el que 
representa una paga extra, el govern de l’Estat ja compleix amb les exigències 
d’Europa. En tot cas, aleshores es buscaria la fórmula per avançar la del desembre o 
considerar-ho una bestreta dels sous. L’important és que així es minimitza l’impacte en 
les economies de les famílies dels treballadors. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que un dels aspectes claus per poder 
formar govern va ser la rebaixa d’un 10% del sou dels corporatius. S’ha de tenir en 
compte, però, que aquests sous ja s’havien retallat un 5% la legislatura anterior, la 
qual cosa representa bastant més que una paga de Nadal. Pel que fa a la solidaritat 
que el senyor Ivan Aranda Mena demana cap als treballadors municipals, sense cap 
tipus d’acritud, és la mateixa solidaritat que van demanar als treballadors municipals 
quan van entrar a governar. Tenint en compte la situació econòmica, se’ls va demanar 
un esforç que consistia en la rebaixa d’un 5% del seu sou. Algun col·lectiu d’aquests 
funcionaris, quan se’ls explicava que els corporatius s’havien rebaixat un altre 10% el 
sou, la resposta va ser que no era el seu problema. Considera que la solidaritat ha de 
ser recíproca i en aquest sentit està molt tranquil per haver pres aquesta decisió, 
perquè aquest 10% supera, de llarg, una paga extraordinària. 
 
5.- APROVACIÓ VERIFICACIÓ TEXT REFÓS PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE 
MASIES I CASES RURALS DE CANET DE MAR 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 18 de novembre de 
2010, va aprovar inicialment el Pla especial del Catàleg de masies i cases rurals a 
Canet de Mar, redactat per l’empresa LAVOLA 1981, SA. 
 
Atès que l’acord d’aprovació provisional i d’estimació de les al·legacions presentades 
va ser adoptat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 24 de novembre de 
2011. En virtut de l’acord esmentat es va remetre tota la documentació tècnica i 
administrativa a la Direcció General d’Urbanisme, per a la seva aprovació definitiva. 
 
Vist l’escrit de la Direcció General d’Urbanisme, registrat d’entrada en data 4 de maig 
de 2012, en el qual s’informa que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en 
sessió de data 19 d’abril de 2012, ha acordat l’aprovació definitiva del Pla especial, si 
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bé supedita la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text 
refós, per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de 
l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents: 
 

1.1. Pel que fa als informes: 
1.1.1. Cal sol·licitar informe a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental. 
1.1.2. Cal sol·licitar informe a l’Institut Geològic de Catalunya o bé acreditar que les 
actuacions previstes no afecten jaciments paleontològics o punts geològics d’interès.  
1.1.3. Cal incorporar les determinacions que es deriven de l’informe de la 
Subdirecció general de Relació amb les Empreses Gestores d’Infraestructures 
Viàries, de 17 de febrer de 2012, en els termes indicats a la part valorativa d’aquest 
acord. 
 
1.2. Pel que fa la documentació: 
1.2.1. Cal incorporar un plànol informatiu sobre la qualificació del sòl, que permeti 
identificar i relacionar la situació urbanística de cada edificació. 
1.2.2. Cal completar la informació gràfica de cadascuna de les fitxes incloses al 
Catàleg amb un croquis o plànol a escala, acotat i orientat del conjunt edificat, 
indicant tant aquelles edificacions que es protegeixen com aquells elements 
impropis de l’edificació. 

 
Segons el mateix escrit, el text refós, a més, inclourà el text de les normes 
urbanístiques i els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de tractament 
de textos, en compliment de l’article 17.6 del Reglament de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, i de l’ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, 
per la qual s’estableixen els requeriments tècnics de la presentació, en suport 
informàtic, de les normes urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als 
òrgans de la Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva. 
 
Atès que en data 14 de maig de 2012 s’ha sol·licitat els informes requerits per la CTUB 
a l’Institut Geològic de Catalunya i a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, 
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. 
 
Vist que en data 6 de juny de 2012 tenen entrada (registre núm. 2426) els informes 
favorables de l’Institut Geològic de Catalunya, atès que l’actuació proposada no afecta 
cap jaciment paleontològic o punt d’interès geològic. 
 
Vist l’informe emès per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, registrat 
d’entrada en data 16 d’octubre de 2012 (registre núm. 4255). 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal, de data 21.11.2012, el qual es transcriu a 
continuació: 
 

INFORME DE: l’arquitecte municipal 
 
ASSUMPTE: Text Refós del Pla Especial del Catàleg de masies i cases rurals de 

Canet de Mar 
 
ANTECEDENTS 
 
El 18 de novembre de 2010 la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, va acordar 
aprovar inicialment el Pla Especial del Catàleg de masies i cases rurals de Canet de Mar. 
Durant el termini d’exposició al públic es van presentar dues al·legacions que van estar 
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estimades parcialment en l’acord d’aprovació provisional adoptat pel Ple municipal en la 
sessió de 24 de novembre de 2011. 
 

La Comissió Territorial d’Urbanisme en sessió de 19 d’abril de 2012 va acordar:  
 
1. Aprovar definitivament el Pla especial del catàleg de masies i cases rurals, de 
Canet de Mar, promogut i tramès per l'Ajuntament, i supeditar-ne la publicació al DOGC 
i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, per duplicat, verificat per 
l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat, 
que incorpori les prescripcions següents: 
1.1. Pel que fa als informes: 
1.1.1. Cal sol·licitar informe a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental. 
1.1.2. Cal sol·licitar informe a l’Institut Geològic de Catalunya o bé acreditar que les 
actuacions previstes no afecten jaciments paleontològics o punts geològics d’interès. 
1.1.3. Cal incorporar les determinacions que es deriven de l’informe de la Subdirecció 
General de Relació amb les Empreses Gestores d’Infraestructures Viàries, de 17 de 
febrer de 2012, en els termes indicats a la part valorativa d’aquest acord. 9 
SCUB/O0387/2012 / 046880 / B/2948295 
1.2.  Pel que fa la documentació: 
1.2.1. Cal incorporar un plànol informatiu sobre la qualificació del sòl, que permeti 
identificar i relacionar la situació urbanística de cada edificació. 
1.2.2. Cal completar la informació gràfica de cadascuna de les fitxes incloses al 
Catàleg amb un croquis o plànol a escala, acotat i orientat del conjunt edificat, indicant 
tant aquelles edificacions que es protegeixen com aquells elements impropis de 
l’edificació. 
2. Indicar a l’Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes 
urbanístiques i els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de tractament de 
textos, en compliment de l’article 17.6 del Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, i de l’ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual 
s’estableixen els requeriments tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les 
normes urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als  òrgans de la 
Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva. 
3. Comunicar-ho a l’Ajuntament. 
 

En data 6 de juny de 2012 s’incorpora a l’expedient informe favorable de l’Institut 
Geològic de Catalunya i en data 4 d’octubre de 2012 l’informe de l’Oficina Territorial 
d’Acció i Avaluació Ambiental. 
 
INFORME 

 
La documentació presentada per LAVOLA 1981 SA amb registre d’entrada 4850 de data 
20 de novembre de 2012 correspon a: 
 
- Memòria, normativa urbanística i catàleg de masies i cases rurals 
- Informe de les al·legacions 
- Informe dels organismes oficials 
 
Revisada la documentació es constata que s’ha refós tant les al·legacions presentades 
com allò que estableixen els informes dels organismes oficials adequadament. Així 
mateix, s’ha adaptat el document a les noves determinacions introduïdes per la Llei 
3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2012, del 3 d’agost, amb especial atenció als nous usos admesos per 
l’article 47 a les construccions incloses al catàleg de masies i cases rurals. 
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Donat que durant la redacció del text refós ja s’ha anat fent un seguiment del contingut i 
s’han recollit totes les esmenes detectades per aquests Serveis Tècnics Municipals, és 
valora favorablement la documentació aportada. 
 

Vist l’informe emès per la secretària municipal, en data 21.11.2012, 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.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel que es regula 
el Règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter estatal, 
en relació amb la proposta de verificació del Text refós del Pla especial del Catàleg de 
masies i cases rurals a Canet de Mar, redactat per l’empresa LAVOLA 1981, SA, emeto 
el següent: 

INFORME  
 
PRIMER.- De l’anàlisi del document redactat per LAVOLA 1981, SA es desprèn que es 
tracta del Text refós del Pla especial del Catàleg de masies i cases rurals a Canet de 
Mar. 
 
SEGON.- Aquest text refós és fruit de les prescripcions emanades de l’acord de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de data 19 d’abril de 2012, en virtut del 
qual s’aprova definitivament el Pla especial i se’n supedita la publicació al DOGC i 
consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, per duplicat, verificat per l’òrgan 
que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat, que 
incorpori les prescripcions següents: 

 
1.3. Pel que fa als informes: 
1.1.1. Cal sol·licitar informe a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental. 
1.1.2. Cal sol·licitar informe a l’Institut Geològic de Catalunya o bé acreditar que 
les actuacions previstes no afecten jaciments paleontològics o punts geològics 
d’interès.  
1.1.3. Cal incorporar les determinacions que es deriven de l’informe de la 
Subdirecció general de Relació amb les Empreses Gestores d’Infraestructures 
Viàries, de 17 de febrer de 2012, en els termes indicats a la part valorativa 
d’aquest acord. 
 
1.4. Pel que fa la documentació: 
1.2.1. Cal incorporar un plànol informatiu sobre la qualificació del sòl, que permeti 
identificar i relacionar la situació urbanística de cada edificació. 
1.2.2. Cal completar la informació gràfica de cadascuna de les fitxes incloses al 
Catàleg amb un croquis o plànol a escala, acotat i orientat del conjunt edificat, 
indicant tant aquelles edificacions que es protegeixen com aquells elements 
impropis de l’edificació. 
 

A l’acord esmentat, a més, s’indica a l’Ajuntament que el text refós inclourà el text de les 
normes urbanístiques i els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de 
tractament de textos, en compliment de l’article 17.06 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, i de l’ordre PTO/343/2005, de 
27 de juliol, per la qual s’estableixen els requeriments tècnics de la presentació, en 
suport informàtic, de les normes urbanístiques de les figures de planejament urbanístic 
als òrgans de la Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva. 
 
TERCER.- Quant als informes que calia obtenir, segons l’acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, de data 19 d’abril de 2012, ambdós han estat sol·licitats en 
data 14 de maig d’enguany als organismes corresponents. 
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En data 6 de juny de 2012 han tingut entrada a l’Ajuntament (registre núm. 2426) els 
informes de l’Institut Geològic de Catalunya en virtut dels quals es posa de manifest que 
l’actuació proposada no afecta cap jaciment paleontològic o punt d’interès geològic per la 
qual cosa s’informa favorablement l’aplicació del Pla especial. 
 
En data 16 d’octubre de 2012 (registre núm. 4255) té entrada l’informe emès per l’Oficina 
Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, on es fan constar les consideracions següents: 
 

- En el desenvolupament de les actuacions previstes en el Pla, caldrà considerar 
aquells terrenys forestals delimitats com a hàbitats d’interès comunitari com a 
arbrat significatiu a preservar, d’acord amb allò establert en l’article 16 de la 
normativa aportada, als efectes de prevenir la seva afectació. 

 
- Pel que fa a les eventuals ampliacions que es puguin tramitar en relació amb els 

elements catalogats o inventariats, caldrà evitar, sempre que sigui possible, 
l’afectació dels terrenys de pendent elevat per tal de minimitzar els moviments 
de terres, els processos erosius i l’impacte paisatgístic. 

 
- Quant a les determinacions contingudes en la normativa del Pla especial, es 

recomana completar la regulació relativa a l’ampliació dels elements catalogats 
establint un sostre màxim. 

 
- Caldrà donar compliment a allò establert en la Llei 16/2002, de 28 de juny, de 

protecció contra la contaminació acústica, i el Decret 176/2009, de 10 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei esmentada, especialment 
pel que fa a les masies i cases rurals situades a prop de l’autopista C-32 o a 
àrees d’activitats econòmiques. 

 
Pel que fa les determinacions que es deriven de l’informe de la Subdirecció general de 
Relació amb les Empreses Gestores d’Infraestructures Viàries, de 17 de febrer de 2012, 
aquestes han estat introduïdes al document que ara se sotmet a verificació i eren les 
següents: 
 

1. Indicar que en les edificacions de Cal 8isbe (MI005), Ca l'Urpí (MI017), i els 
següents habitatges en sòl no urbanitzable: (HI070), (HI073) i (H1074), no 
s'admet cap  tipus  d'obra,  incloent-hi  ampliacions,  reconstruccions i  
rehabilitacions  dels edificis ja existents, atès que es troben afectats o bé per la 
línia d'edificació de !'autopista o bé per la zona de servitud. 

 
2. Dibuixar en la documentació gràfica les zones de domini públic, servitud i 

afectació, així com la línia d'edificació (...) i afegir un plànol on es delimiti 
clarament el terreny amb les qualificacions corresponents. 

 
3. Esmentar a l'article 9 que totes les edificacions existents a l'interior del límit 

definit per la  línia d'edificació de l'autopista i construïts abans de la posada en 
servei de la mateixa tindran la consideració de volum disconforme, excepte els 
que afectin al domini públic de la mateixa. Aquests així com la resta de les 
edificacions construïdes amb posterioritat a la posada en servei de l'autopista 
tindran consideració de fora d'ordenació. 

 
4. Esmentar a l'article 12 que les obres relacionades amb edificacions situades a 

l'interior de les zones de protecció de l'autopista C-32 i els seus elements 
funcionals s’haurà de sol·licitar la corresponent autorització al Departament de 
Territori i Sostenibilitat. 
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5. Caldria esmentar en els articles 13, 14, 15 i 19, que en tots els edificis 
catalogats situats dintre dels límits de la línia d'edificació i de la zona de 
servitud, solament podran executar-se obres de consolidació. Així mateix, s'ha 
de prohibir en l'article 19.4  les  obres  de nova  planta situades a l'interior del 
límit definit per  la línia d'edificació de la zona de servitud, de l'autopista C-32 i 
els seus ramals. 

 
6. Caldria esmentar a l'article 20 que les tanques hauran de situar-se fora de la 

zona de domini públic de l'autopista C-32 i a l'article 21 que les piscines hauran 
de situar se fora de la zona de servitud de l'autopista C-32. 

 
7. Caldria corregir la incongruència existent en relació a la documentació gràfica i 

les fitxes del catàleg M8070 Can Giol i M8071 Ca l'Espanyol, atès que sembla 
que ha permutat la seva denominació. Així mateix caldrà comprovar les 
denominacions de les fitxes C8073, de Can Goday i MI017 de Ca I'Urpí, atès 
que en els plànols apareixen denominades com a Can Melic i Can Catà 
respectivament. 

 
8. En el plànol 14 d'inventari de totes les edificacions, sembla que manquen la 

situació de les edificacions I005, B029, B073 i B074. 
 

9. Caldria recollir l'adequació del present Pla especial a la legislació en matèria 
d'autopistes i carreteres, d'acord amb les prescripcions indicades. 

 
QUART.- A resultes de la incorporació de totes les consideracions i prescripcions 
esmentades s’introdueixen noves determinacions que, tanmateix, no obliguen a repetir el 
tràmit d’informació pública, puix que no consta a l’informe de l’arquitecta municipal, de 
data 21.11.2012, que cap d’elles tingui el caràcter de modificació substancial, als efectes 
de l’article 112 del Reglament d’Urbanisme, el qual disposa que, en el cas de 
planejament urbanístic general, s’entén que són canvis substancials: 
 

a) L’adopció de nous criteris respecte a l’estructura general o al model 
d’ordenació del territori. 

b) L’adopció de nous criteris respecte a la classificació del sòl. 
 
En el cas de planejament urbanístic derivat, s’entén que són canvis substancials els que 
donin lloc a un model d’ordenació diferent respecte a l’emplaçament dins l’àmbit de les 
zones i sistemes urbanístics. En un i altre cas, les alteracions que no comporten canvis 
substancials s’han de fer constar en l’acord d’aprovació. 
 
CINQUÈ.- De conformitat amb l’article 52.2.c del TRLMRLC, l’òrgan competent per 
adoptar l’acord de verificació del Pla especial és el Ple de la Corporació, amb el vot 
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres (art. 114.3.k TRLMRLC). 
 
SISÈ.- Un cop adoptat l’acord de verificació, caldrà remetre l’expedient i el text refós, per 
duplicat i degudament diligenciat, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, per 
a la seva publicació al DOGC i consegüent executivitat. 
 
CONCLUSIÓ 
 
En els termes precedents, i en els de l’informe de l’arquitecta, s’informa favorablement la 
verificació del Text refós del Pla especial del Catàleg de masies i cases rurals a Canet de 
Mar, redactat per l’empresa LAVOLA 1981, SA. 
  

Vist el text refós del Pla especial del Catàleg de masies i cases rurals a Canet de Mar, 
redactat per l’empresa “lavola”, que ha tingut entrada a l’Ajuntament en data 
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20.11.2012 (registre núm. 4850), 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.- Verificar, amb el quòrum de la majoria absoluta legal, Pla especial del 
Catàleg de masies i cases rurals a Canet de Mar, promogut pel mateix Ajuntament i 
redactat per l’empresa LAVOLA 1981, SA. 
 
SEGON.- Mantenir la suspensió de l’atorgament de llicències d’edificació, reforma i 
rehabilitació acordada en ocasió de l’aprovació inicial, llevat que aquestes s’adaptin a 
les noves determinacions del planejament aprovat inicialment i al modificat. 
 
TERCER.- Disposar la remissió de l’expedient administratiu i del Text refós a la 
Direcció General d’Urbanisme de Barcelona, per a la seva publicació i consegüent 
executivitat. 
 
Pren la paraula el senyor Josep M. Masvidal Serra, regidor delegat d’Urbanisme, el 
qual explica que el 18 de novembre del 2010 es va fer l’aprovació inicial d’aquest 
catàleg, redactat per l’empresa Lavola; el 24 de novembre del 2011 es va fer 
l’aprovació provisional, va passar als Serveis Territorials d’Urbanisme de Barcelona, 
els quals el van aprovar definitivament amb la condició d’aprovar un text refós amb una 
sèrie de prescripcions que demanaven. Això és el que s’està aprovant en aquest 
moment, són prescripcions totalment normatives. Aquest és un document que és 
necessari per al POUM. 
 
6.- APROVACIÓ INICIAL DEL DOCUMENT TITULAT DIRECTRIUS, CRITERIS I 
OBJECTIUS ORIENTADORS DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
DE CANET DE MAR 
 
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, el 
Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 31 de maig de 2012, va acordar la 
creació de la Comissió Especial 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. 
 
Atès que en data 12 de juliol d’enguany es va constituir aquesta Comissió Especial de 
Seguiment de Planejament Urbanístic per iniciar els treballs d’elaboració del POUM. 
 
Atès que en data 26 de juliol d’enguany el Ple municipal va acordar per unanimitat 
aprovar formalment l’inici dels treballs del POUM i el corresponent Pla de Participació 
Ciutadana. 
 
Atès que en data 28 de setembre d’enguany, la Comissió Especial de Seguiment va 
acordar iniciar els treballs per elaborar un document la funció del qual fos la d’un 
manual d’instruccions a seguir en el procés de redacció del POUM. 
 
Atès que en data 16 de novembre d’enguany, la Comissió Especial de Seguiment de 
Planejament Urbanístic va acordar dur a la consideració del Ple municipal una 
proposta sobre les directrius, els criteris i els objectius que s’han de complir per al 
procés de redacció del POUM. 
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Vista i trobada conforme la proposta del document titulat Directrius, criteris i objectius 
del POUM de Canet de Mar, que consta a l’expedient, elaborada pels diferents actors 
involucrats en el projecte. 
 
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.- Aprovar inicialment el document titulat Directrius, criteris i objectius, manual 
d’instruccions a seguir en el procés de redacció del POUM. 
 
SEGON.- Exposar al públic l’esmentat document, durant el termini de trenta dies, 
mitjançant edicte que s’haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, al tauler d’edictes municipal i al web de l’Ajuntament, per tal que qualsevol 
persona interessada pugi formular-hi les al•legacions, suggeriments o comentaris que 
consideri convenients. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap 
reclamació, el document Directrius, Criteris i Objectius s’entendrà aprovat 
definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord. 
 
TERCER.- Fer públic, mitjançant l’anterior edicte, que aquest document podrà ser 
objecte de consulta pública a les dependències de l’Ajuntament, carrer Ample, núm. 
11, en horari d’oficina, això és de dilluns a divendres de 9.00h a 14.00h, i els dijous 
també de 16.30h a 19.00h. 
 
Pren la paraula el senyor Josep M. Masvidal Serra, regidor delegat d’Urbanisme, el 
qual explica que aquest document es va consensuar a la Comissió de Seguiment de 
Planejament Urbanístic. És un manual d’instruccions per seguir per a la redacció del 
POUM. Les directrius són els textos legals de jerarquies superiors que s’han de 
complir. Els criteris orienten i motiven les determinacions del pla general, que tenen 
com a finalitat assolir els objectius que és el que es relaciona al final del document. 
 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual explica que es va avançant en aquest procés. S’ha de continuar amb aquest 
esperit de fer aportacions com fins ara i de participar tant a nivell polític com a nivell de 
ciutadans. I això també s’ha vist reflectit en els pressupostos, amb una partida 
destinada a aquest procés, de 29.000 euros. El seu vot serà favorable. 
 
Pren la paraula el senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, el qual 
explica que el seu vot també serà favorable. És un pas més cap al POUM, que s’ha 
donat amb tots els partits polítics. És important que el poble ho sàpiga, que tots els 
colors s’estan posant d’acord en aquest inici.  
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual vol agrair als grups municipals de l’oposició 
que s’hagin pogut posar d’acord en aquest assumpte. Si bé és cert que moltes 
vegades no s’arriba a cap acord, s’ha de tenir en compte que el POUM és un tema 
troncal i bàsic del poble i, per tant, agraeix la predisposició que estan tenint perquè 
pugui tirar endavant de la millora manera. 
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7.- APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME 
PER A LA DELEGACIÓ DE LA COMPETÈNCIA DEL SERVEI D’ATENCIÓ 
DOMICILIÀRIA (SAD SOCIAL I SAD DEPENDÈNCIA) 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar va signar amb el Consell Comarcal del 
Maresme, en data 18 de març de 2009, un conveni de col·laboració per la gestió i el 
seguiment del servei d’Atenció Domiciliària (SAD), i en dates de 20 de gener de 2010, 
24 de gener de 2011 i 30 de març de 2012, es van signar les respectives addendes de 
pròrroga de l’esmentat conveni, amb una vigència que s’acaba en data 31 de 
desembre de 2012.  
 
Atès que la comarca pot exercir les competències que li deleguin o li encarreguin de 
gestionar els municipis, d’acord amb l’article 25.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de 
Catalunya. El mateix article indica que la delegació o l’encàrrec de gestió ha d’anar 
acompanyat de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-los.  
 
Atès que l’article 26 de la mateixa Llei assenyala que els consells comarcals han de 
vetllar perquè, en els municipis del seu àmbit territorial, es duguin a terme amb nivells 
de qualitat homogenis els serveis, les activitats i les prestacions que, d'acord amb els 
articles 66 i 67 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, són de competència local.  
 
Atès que, en el mateix sentit, els articles 167 i 175 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals indiquen que 
la comarca pot prestar serveis de competència municipal en virtut de delegació o 
conveni.  
 
Atès que en virtut d’aquest marc legal, l’Ajuntament de Canet de Mar i el Consell 
Comarcal del Maresme estan interessats a col·laborar per al foment de projectes i 
programes relacionats amb el desenvolupament dels serveis socials bàsics, per tal de 
promoure i garantir el dret de la ciutadania a un sistema de serveis socials capaç de 
consolidar i desplegar els recursos i els serveis en el territori. I específicament, pel que 
fa a aquest conveni, al servei d’ajuda a domicili i àpats a domicili.  
 
Atès que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en l’article 27, estableix 
que l’Administració de la Generalitat, els municipis i els altres ens locals de Catalunya 
són les administracions competents en matèria de serveis socials.   
 
Atès que aquests serveis socials són el primer nivell del sistema públic i la garantia de 
més proximitat a les persones usuàries i als àmbits familiar i social. Els serveis socials 
bàsics inclouen el servei d’atenció domiciliària (SAD), un conjunt organitzat i coordinat 
d'accions que es duen a terme a la llar de la persona usuària, adreçades a 
proporcionar atencions personals, atencions de caràcter puntual i/o urgent, ajuda a la 
llar i suport social a aquelles persones o famílies amb situació de manca d'autonomia 
personal, dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials, 
que impedeixen fer les tasques habituals de la vida quotidiana.  
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar té la competència d’aquests serveis socials 
bàsics, i en particular, del servei d’atenció domiciliària (SAD).  
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Atès que en virtut de tot això, el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar ha aprovat en 
data 29 de novembre de 2012 sol·licitar al Consell Comarcal del Maresme que accepti 
la delegació de la competència municipal relativa al servei d’atenció domiciliària (SAD), 
que comprèn:  
 
1. El servei d’atenció domiciliària adreçat a població fràgil, vulnerable o en situació de 
risc social, en endavant SAD social.  
 
2. El servei d’atenció domiciliària adreçat a població amb reconeixement de 
dependència, segons estableix la Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006, de 
promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, 
en endavant SAD dependència.  
 
Vist l’informe favorable de la secretària municipal, de data 16 de novembre de 2012, el 
qual es transcriu a continuació: 

 
Informe núm. 21/2012 de la Secretaria General sobre la proposta de delegació de 
competències al Consell Comarcal del Maresme per a la delegació de la 
competència del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència) 
 
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.- El Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Canet de Mar van signar, en data 
18 de març de 2009, un conveni de col·laboració per a la gestió i el seguiment del servei 
d’atenció domiciliària (SAD). Dit conveni es va prorrogar en data 20 de gener de 2010, 24 
de gener de 2011 i 30 de març de 2012, finalitzant el termini de la seva vigència el proper 
dia 31 de desembre de 2012 
 
II.- Que segons es desprèn de l’expedient és voluntat d’aquest Ajuntament continuar amb 
la col·laboració amb el Consell Comarcal amb l’objectiu de fomentar els projectes i 
programes relacionats amb el desenvolupament dels serveis socials bàsics, i 
específicament pel que fa a l servei d’ajuda i àpats als domicilis, mitjançant la delegació 
de la competència relativa al servei municipal d’atenció domiciliària (SAD). 
 
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, consistent en la delegació, a 
favor del Consell Comarcal del Maresme, del servei de competència municipal relativa al 
servei d’atenció domiciliària (SAD) que comprèn: 
 
- El servei d’atenció domiciliària adreçat a la població fràgil, vulnerable o en situació de 

risc social, anomenat SAD social. 
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- El servei d’atenció domiciliària adreçat a la població amb reconeixement de 
dependència, segons estableix la Llei 39/2006, de 14 de desembre, anomenat SAD 
dependència. 

 
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). 
 
- 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 
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 
les especialitats derivades del desenvolupament que s’efectua a l’article 173.1.b) del 
ROF. 
 
Segon.- Habilitació legal per a autoritzar la delegació plantejada. 
 
La delegació que es pretén aprovar no té la consideració de delegació interorgància de 
les regulades a l’art. 13.1. LRJ-PAC, és a dir, entre òrgans de la mateixa Administració. 
 
Tampoc pot considerar-se una delegació de competències de les regulades a l’article 27 
de la LRBRL, la legislació vigent no conté un règim per a les delegacions entre entitats 
locals amb caràcter general, sinó només per a àrees de l’activitat administrativa, com 
succeeix amb l’article 7 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Per tant, la delegació plantejada s’ha de qualificar jurídicament  com una delegació 
interadministrativa a favor d’una entitat territorial de dret públic, amb personalitat jurídica 
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pròpia, el Consell Comarcal del Maresme, i que troba el seu fonament legal en els 
articles 114.3.e) del TRLMRLC, i 47.2.h) de la LRBRL. 
 
Tercer.- Competència orgànica i contingut de l’acord. 
 
Els articles 52.2.q), en concordança amb l’art. 114.3.e) del TRLMLC i 22.2.p), en 
concordança amb l’art. 47.2.h) de la LRBRL, reserven al Ple de la Corporació la 
competència orgànica per aprovar l’esmentada delegació. 
 
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. 
 
L’acord que s’adopti haurà de fixar l’abast i el contingut de la delegació. A aquest efecte, 
en cap cas podran ser objecte de delegació les competències relatives a (art. 13.2 
LRJPAC): 
 
• Els assumptes que es refereixin a relacions amb la prefectura de l’Estat, presidència 
del govern de la nació, corts generals, presidències dels Consells de Govern de les 
Comunitats Autònomes i Assemblees Legislatives de les Comunitats Autònomes. 
• L’adopció de disposicions de caràcter general. 
• La resolució de recursos en els òrgans administratius que hagin dictat els actes 
objecte de recurs. 
• Les matèries en què així es determini per normes amb rang de Llei.  
 
A no ser que ho autoritzi una Llei de forma expressa no es podran delegar les 
competències que s’exerceixin per delegació (art. 13.5 LRJPAC). 
 
La delegació d’atribucions s’entendrà feta de forma indefinida, a no ser que l’acord de 
delegació disposi una altra cosa, o la temporalitat de la mateixa es derivi de la pròpia 
naturalesa de la delegació (art. 118 ROF). 
 
Quart.- Facultats que ostenta l’ens delegant 
 
La delegació serà revocable en qualsevol moment per l’òrgan que l’ha conferit (art. 13.6 
LRJPAC).  
 
La revocació o la modificació de les delegacions s’haurà d’adoptar amb les mateixes 
formalitats exigides per al seu atorgament. (art. 114.3 ROF) 
 
En el cas de revocar la delegació, l’òrgan que ostenti la competència originària podrà 
revisar les resolucions preses per l’òrgan o autoritat delegada en els mateixos casos  i 
condicions establertes per a la revisió d’ofici dels actes administratius (art. 116 ROF). 
 
Si no es disposa altra cosa, l’òrgan delegant conservarà les facultats següents en relació 
a la competència delegada (art. 115 ROF): 
 
• la de rebre informació detallada de la gestió de la competència delegada i dels actes 
o disposicions emanats en virtut de la delegació. 
• La de ser informat prèviament a l’adopció de decisions de transcendència. 
• Els actes dictats per l’òrgan delegat en l’exercici de les atribucions delegades 
s’entenen dictats per l’òrgan delegant, corresponent, en conseqüència, a aquest la 
resolució dels recursos de reposició que es puguin interposar, a no ser que en l’acord de 
delegació expressament es confereixi la resolució dels recursos de reposició contra els 
actes dictats per l’òrgan delegat. 
 



S/iu 

39 
 

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

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

L’òrgan delegant podrà avocar en qualsevol moment la competència delegada de 
conformitat amb la legislació vigent sobre procediment administratiu comú (art. 116 
ROF). 
 
L’avocació es farà mitjançant acord motivat que haurà de ser notificat als interessats en 
el procediment, si n’hi haguessin, amb anterioritat a la resolució final que es dicti. 
 
Contra l’acord d’avocació no hi cap recurs, encara que es podrà impugnar en el recurs 
que, en el seu cas, s’interposi contra la resolució del procediment (art. 14 LRJPAC). 
 
Cinquè.- Requisits per a l’executivitat de la delegació 
 
La delegació d’atribucions requerirà, per tal que sigui eficaç, la seva acceptació per part 
del delegat, per tant, serà requisits d’executivitat que el Ple del Consell Comarcal del 
Maresme acordi formalment l’acceptació de la delegació de competències efectuada, de 
conformitat amb el que es disposa a l’article 22.2.g) 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. 
 
La delegació s’entendrà acceptada tàcitament si en el termini de tres dies hàbils 
comptats des de la notificació de l’acord el membre o òrgan destinatari de la delegació 
no ha fet manifestació expressa davant l’òrgan delegant en el sentit que no accepta la 
delegació (art. 114.1 ROF). 
 
La delegació de competències s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, 
tenint en compte l’òrgan delegant i l’àmbit territorial de competència d’aquest (art. 13.3 
LRJPAC). 
 
D’acord amb el paràgraf segon de l’article 57 de la LRBRL la delegació es comunicarà a 
aquelles altres administracions interessades que no hagin intervingut a fi i efecte de 
garantir una recíproca i constant informació. 
 
CONCLUSIONS 
 
Per tot el què s’ha exposat, i a criteri de la funcionària que signant, el procediment per a 
la delegació a favor del Consell Comarcal del Maresme, del servei de competència 
municipal anomenat “Servei d’atenció domiciliària (SAD)”, s’ajusta a dret en els termes 
exposats. 

 
Vist i trobat conforme el conveni a signar amb el Consell Comarcal del Maresme, el 
qual es transcriu a continuació: 
 

Conveni entre el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament de Canet de Mar, per a la 
delegació de la competència del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD 
dependència)  
 
A la ciutat de Mataró, a .......... de ........ de 2012.  
 
Reunits  
 
D’una part, el senyor ________________, president del Consell Comarcal del Maresme, 
en nom i representació d’aquesta administració local, facultat expressament per aquest 
acte segons acord adoptat pel ple del Consell Comarcal de data 21 de setembre de 
2011.  
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I de l’altra, el senyor  Jesús Marín i Hernàndez alcalde de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
en ús de les seves competències, facultat expressament per aquest acte segons acord 
adoptat pel ple de l’Ajuntament de Canet de Mar de data 29 de novembre de 2012, i 
assistit en aquest acte per la Sra. Núria Mompel Tusell, secretària de l’Ajuntament, la 
qual dóna fe de l’acte.  
 
Les parts es reconeixen amb capacitat i competències suficients per a la signatura 
d’aquest conveni, i en conseqüència,  
 
Manifesten  
 
Primer: Que el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Canet de Mar varen 
signar, en data 18 de març de 2009, un conveni de col·laboració per la gestió i el 
seguiment del servei d’Atenció Domiciliària(SAD), i en dates de 20 de gener de 2010, 24 
de gener de 2011 i 30 de març de 2012, es varen signar les respectives addendes de 
pròrroga de l’esmentat conveni, essent que la darrera addenda finalitza en data 31 de 
desembre de 2012.  
 
Segon: Que la comarca pot exercir les competències que li deleguin o li encarreguin de 
gestionar els municipis, d’acord amb l’article 25.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya. 
El mateix article indica que la delegació o l’encàrrec de gestió ha d’anar acompanyat de 
la transferència dels recursos necessaris per a exercir-los.  
 
Tercer: Que l’article 26 de la mateixa Llei assenyala que els consells comarcals han de 
vetllar perquè, en els municipis del seu àmbit territorial, es duguin a terme amb nivells de 
qualitat homogenis els serveis, les activitats i les prestacions que, d'acord amb els 
articles 66 i 67 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, són de competència local.  
 
Quart: Que, en el mateix sentit, els articles 167 i 175 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals indiquen que la 
comarca pot prestar serveis de competència municipal en virtut de delegació o conveni.  
 
Cinquè: Que en virtut d’aquest marc legal, l’Ajuntament de Canet de Mar i el Consell 
Comarcal del Maresme estan interessats en col·laborar per al foment de projectes i 
programes relacionats amb el desenvolupament dels serveis socials bàsics, per tal de 
promoure i garantir el dret de la ciutadania a un sistema de serveis socials capaç de 
consolidar i desplegar els recursos i els serveis en el territori. I específicament, pel que fa 
a aquest conveni, al servei d’ajuda a domicili i àpats a domicili.  
 
Sisè: Que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en l’article 27, estableix que 
l’Administració de la Generalitat, els municipis i els altres ens locals de Catalunya són les 
administracions competents en matèria de serveis socials. 2  
 
Setè: Que, en relació als serveis socials bàsics:  
 
1. Aquests són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més 
proximitat a les persones usuàries i als àmbits familiar i social. Els serveis socials bàsics 
inclouen el servei d’atenció domiciliària (SAD).  
 
2. El servei d’atenció domiciliària (SAD) és un conjunt organitzat i coordinat d'accions que 
es realitzen a la llar de la persona usuària, adreçades a proporcionar atencions 
personals, atencions de caràcter puntual i/o urgent, ajuda a la llar i suport social a 
aquelles persones o famílies amb situació de manca d'autonomia personal, dificultats de 
desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials, que impedeixen realitzar les 
tasques habituals de la vida quotidiana.  
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Vuitè: Que l’Ajuntament de Canet de Mar té la competència d’aquests serveis socials 
bàsics, i en particular, del servei d’atenció domiciliària (SAD).  
 
Novè: Que en virtut de tot això, el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar ha aprovat en 
data 29 de novembre de 2012 sol·licitar al Consell Comarcal del Maresme que accepti la 
delegació de la competència municipal relativa al servei d’atenció domiciliària (SAD), que 
comprèn:  
 
1. El servei d’atenció domiciliària adreçat a població fràgil, vulnerable o en situació de 
risc social, en endavant SAD social.  
 
2. El servei d’atenció domiciliària adreçat a població amb reconeixement de 
dependència, segons estableix la Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006, de promoció 
de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, en 
endavant SAD dependència.  
 
I amb l'objecte d'estructurar i coordinar les actuacions, les parts  
 
Acorden  
 
Primer. Actuacions objecte del conveni.  
 
L’Ajuntament de Canet de Mar delega al Consell Comarcal del Maresme la competència 
municipal del Servei d’Atenció Domiciliària, que comprèn:  
 
1. SAD social, servei d’atenció domiciliària adreçat a població fràgil, vulnerable o en  
situació de risc social.  
 
2. SAD dependència, servei a les persones amb dependència que tinguin aprovada 
aquesta prestació en el seu Pla Individual d’Atenció (PIA).  
 
Segon. Obligacions que contreu cadascuna de les parts.  
 
1. L’Ajuntament de Canet de Mar delega al Consell Comarcal la competència municipal 
quant al servei esmentat.  
 
2. L’Ajuntament de Canet de Mar conserva, en tot cas, la potestat de supervisió dels 
serveis delegats.  
 
3. El Consell Comarcal del Maresme tindrà la responsabilitat d’assumir el servei 
municipal delegat i prestar els serveis esmentats en l’apartat primer amb criteris 
d’eficàcia i qualitat, de controlar les obligacions econòmiques que se’n derivin amb 
criteris d’eficiència i economia, i de fer-ne el seguiment i l’avaluació corresponents.  
 
4. El Consell Comarcal del Maresme assumeix així mateix la gestió íntegra dels 
ingressos de dret públic que es derivin de l’assumpció i prestació dels serveis delegats 
que es detallen en l’apartat primer.  
 
5. El Consell Comarcal del Maresme establirà els objectius, les característiques 
concretes de cada servei, el perfil dels professionals, els circuits, criteris, i protocols de 
funcionament, la metodologia per el seguiment i l’avaluació dels serveis, i tots aquells 
requisits que es considerin indispensables per al seu bon funcionament; i elaborarà una 
memòria anual d’actuació que lliurarà a l’Ajuntament de Canet de Mar.  
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6. El Consell Comarcal del Maresme assumeix les responsabilitats derivades de la 
normativa en matèria laboral, de riscos laborals i altra relacionada, així com dels 
convenis col·lectius vigents.  
 
Tercer. Finançament de l'actuació convinguda.  
 
1. L’Ajuntament de Canet de Mar transferirà anualment al Consell Comarcal del 
Maresme els fons necessaris i suficients per fer front a les despeses que origini la 
delegació plasmada en el present conveni.  
 
2. La quantificació exacta dels fons assenyalats es farà en una addenda econòmica a 
aquest conveni, que serà aprovat amb caràcter anual pels plens de l’Ajuntament de 
Canet de Mar i del Consell Comarcal del Maresme.  
 
3. Dels ingressos provinents de dret públic que es derivin de l’assumpció i prestació dels 
serveis delegats que es detallen en l’apartat primer el Consell Comarcal del Maresme 
retornarà a l’ajuntament de Canet de Mar, en l’addenda econòmica de l’any següent, la 
part equivalent al 80 % dels ingressos en hores de servei de SAD-social o SAD-dep 
proporcionalment als ingressos de dret públic.  
 
4. En cas de no prorrogar el conveni de col·laboració per a la delegació de competències 
del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), el Consell Comarcal del Maresme retornarà 
mitjançant transferència bancària la part equivalent al 80 % dels ingressos provinents de 
dret públic, que es derivin de l’assumpció i prestació dels serveis delegats que es 
detallen en l’apartat primer  
 
Quart. Comissió de seguiment.  
 
1. Es crearà una comissió tècnica de seguiment encarregada de vetllar pel correcte 
funcionament del servei municipal d’atenció domiciliària delegat. Aquesta comissió serà 
integrada per dues persones representants de l’Ajuntament de Canet de Mar i dues del 
Consell Comarcal del Maresme, i es reunirà almenys un cop cada tres mesos, i sempre 
que alguna de les parts ho demani.  
 
Cinquè. Entrada en vigor i vigència.  
 
1. La delegació de competències entrarà en vigor, una vegada acordada pels plens de 
les dues corporacions, el dia 1 de gener de 2013.  
 
2. La vigència d’aquest conveni de la delegació de competències serà d’un any natural, 
essent prorrogable per períodes anuals, de forma expressa mitjançant acord dels òrgans 
competents municipal i comarcal, que s’adoptarà, si s’escau, amb motiu de l’aprovació 
de la corresponent addenda econòmica, amb caràcter previ, i amb una antelació mínima 
de tres mesos, a l’inici del respectiu període de vigència del conveni.  
 
Sisè. Extinció del conveni.  
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents:  

 Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.  
 Per incompliment dels acords assolits per qualsevol de les parts signatàries.  
 Per acord de les parts signatàries.  
 Per qualsevol altra determinada per la legislació vigent.  

 
Setè. Interpretació del conveni.  
 
Totes les qüestions que puguin sorgir en ordre a la interpretació i execució d’aquest 
conveni, atesa la seva naturalesa netament administrativa, seran resoltes de mutu acord 
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per l’Ajuntament Canet de Mar pel Consell Comarcal del Maresme i, en cas de litigi, 
aquest se sotmetrà a la jurisdicció contenciosa administrativa.  
 
I en prova de conformitat, se signa aquest conveni per duplicat a un sol efecte, en el lloc i 
data que figuren a l’encapçalament d’aquest document.  

 
Vista i trobada conforme l’addenda econòmica per a l’any 2013 per a la delegació de 
competència sobre el SAD de l’Ajuntament de Canet de Mar al Consell Comarcal del 
Maresme, la qual es transcriu a continuació: 
 

Delegació de la competència sobre el SAD de l’Ajuntament de Canet de Mar al Consell 
Comarcal del Maresme - Addenda econòmica 2013  
 
El primer període anual de vigència de la delegació de competència sobre el SAD de 
l’Ajuntament de Canet de Mar al Consell Comarcal del Maresme comprèn el període 
entre l’1 de gener de 2013 i el 31 de desembre de 2013.  
 
L’Ajuntament de Canet de Mar farà una transferència de fons al Consell Comarcal del 
Maresme per l’import corresponent a les hores de prestació del servei estimades 
multiplicades pel preu unitari previst.  
 
Per aquest primer període anual de delegació de la competència, el preu per hora del 
servei de SAD - SOCIAL serà de 14,61 € + 10% IVA i de 5,23 € + 4% IVA pel SAD - 
DEP. Aquest preu resta subjecte a la revisió del mòdul preu/hora que pugui portar a 
terme la Generalitat de Catalunya.  
 
Així mateix, l’estimació d’hores de prestació dels serveis és:  
 
1) Prestació de 150 hores de SAD social, per un import total màxim de 2.169 € més IVA.  
 
2) Prestació de 3.000 hores de SAD dependència, per un import total màxim de 
16.568,64 € més IVA.  
 

Concepte Preu/hora Hores Preu total 
SAD social 14,61 € + 10 % IVA 150 2.410,65 € 
SAD dependència 5,23 € + 4 % IVA 3.000 17.259 € 
Total any 2013   19.669,65 € 

 
Per tant, es preveu una transferència màxima per al finançament de la delegació de la 
competència de l’Ajuntament al Consell Comarcal de 18.737,64 € més IVA.  
 
El Consell Comarcal del Maresme farà a l’Ajuntament de Canet de Mar una liquidació al 
final de cada període anual, on constaran les hores de serveis prestats, el preu unitari, 
les variacions que puguin haver tingut lloc en relació a aquesta addenda econòmica al 
conveni de delegació de competències.  
 
Les diferències que sorgeixin entre aquesta liquidació anual i els termes de la present 
addenda econòmica es regularitzaran mitjançant la transferència de fons que 
correspongui. 
 

Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Benestar 
Social, Família i Joventut s’acorda per unanimitat dels disset membres presents dels 
disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 
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PRIMER.- Aprovar la delegació de competència al Consell Comarcal del Maresme per 
a la prestació del servei d’atenció domiciliària que comprèn el SAD social, adreçat a 
població fràgil, vulnerable o en situació de risc social i el SAD dependència, adreçat a 
persones amb dependència que tinguin aprovada aquesta prestació en el seu Pla 
Individual d’Atenció (PIA). 
 
SEGON.- Aprovar la minuta del conveni de col·laboració a signar amb el Consell 
Comarcal del Maresme per a la prestació del servei d’atenció domiciliària. 
 
TERCER.- Aprovar l’addenda econòmica per a l’any 2013, en la qual es defineixen els 
criteris per a la prestació del servei d’atenció domiciliària. 
 
QUART.- Aprovar la despesa de 19.669,65 euros, d’acord amb els conceptes següents: 
 

Concepte Preu/hora Hores Preu total 
SAD social 14,61 € + 10 % IVA 150 2.410,65 € 
SAD dependència 5,23 € + 4 % IVA 3.000 17.259 € 
Total any 2013   19.669,65 € 

 
CINQUÈ.- Supeditar el compliment d’aquests acords a l’aprovació definitiva del 
pressupost municipal per a l’exercici 2013. 
 
SISÈ.- Nomenar la senyora Cati Forcano Isern, tinenta d’alcalde de Benestar Social, 
Família i Joventut i la senyora Núria Gibert Llobet, coordinadora de l’Àrea de Serveis 
Socials de l’Ajuntament de Canet de Mar, com a integrants de la comissió de 
seguiment encarregada de vetllar pel correcte funcionament del servei municipal 
d’atenció domiciliària delegat. 
 
SETÈ.- Facultar el senyor alcalde, per signar tots els documents que siguin necessaris 
per fer efectius aquest acords. 
 
VUITÈ.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal del Maresme i a la Intervenció i  
la Tresoreria municipals, a tots els efectes, fent constar que la delegació s’entendrà 
acceptada tàcitament si en el termini de tres dies hàbils comptats des de la notificació 
de l’acord el Ple del CCM no ha fet manifestació expressa davant l’Ajuntament de 
Canet de Mar en el sentit que no accepta la delegació (art. 114.1 ROF). 
 
NOVÈ.- Publicar aquesta delegació de competències en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 
 
Pren la paraula la senyora Cati Forcano Isern, tinenta d’alcalde de Benestar Social, 
Família i Joventut, la qual explica que és un conveni que se signa cada any. Aquest 
any, s’han augmentat les hores a conseqüència de la Llei de la dependència i de la 
demanda d’aquest servei. 
 
El senyor alcalde explica que en aquesta sessió, tal i com es va informar a la Comissió 
Assessora, s’havia d’incloure un assumpte per via d’urgència, sobre l’aprovació de les 
tarifes del servei de subministrament d’aigua potable per a l’any 2013. Tots els grups ja 
estan informats que es va demanar a l’empresa subministradora del servei que 
presentés l’estudi de tarifes per poder-les aprovar. Això no ha estat possible perquè hi 
ha notables diferències de criteri entre l’empresa i l’Ajuntament i per iniciativa pròpia 
d’aquest Ajuntament es volien aprovar en aquest ple, però tampoc no podrà ser 
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perquè ahir mateix l’empresa va presentar un escrit d’al·legacions que cal resoldre 
formalment abans d’aprovar aquestes tarifes i tot i que estan en el seu dret de fer-ho, 
l’han presentat amb una clara intencionalitat. El govern continua amb la mateixa 
intenció de fer el que han comentat, però s’han de contestar aquestes al·legacions. 
 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim 
Intern, el qual explica que havia preparat la seva intervenció en el sentit de proposar al 
Ple l’aplicació d’unes noves tarifes fruit del treball de l’Àrea econòmica de l’Ajuntament, 
però la presentació en data d’ahir d’un escrit d’al·legacions per part de la 
concessionària ha fet que s’hagi de posposar, ja que primer s’han de resoldre 
aquestes al·legacions. És important que el Ple i els canetencs estiguin al corrent de 
quines han estat les negociacions amb la companyia concessionària del servei. El 15 
d’octubre de 2009 presenta un estudi econòmic per a la determinació de la tarifa a 
aplicar a partir de l’1 de gener d’aquell mateix any 2009. En aquest estudi es 
proposava un increment del 22,3% sobre les tarifes aprovades el desembre del 2004. 
En data 19 de novembre de 2009, Sorea presenta a la Comissió de Preus de 
Catalunya aquest estudi, un cop transcorregut el termini normatiu de trenta dies 
naturals i sense que l’Ajuntament emetés el seu informe, ni informés el Ple d’aquest 
increment tan elevat de les tarifes. En data 2 de desembre de 2009, la Comissió de 
Preus de Catalunya aprova aquesta tarifa i la concessionària aplica un increment del 
7% a partir de l’1 de gener del 2010, quan tenia aprovat un 22,3%. El 19 de maig de 
2011, Sorea sol·licita a l’Ajuntament que li compensi un import de 306.830 euros com 
a dèficit produït per no aplicar la totalitat de la tarifa aprovada o bé regularitzar el deute 
en la propera tarifa i, al mateix temps, demana autorització per l’aplicació del 
diferencial del 15,33%. Davant d’aquesta situació, que pot ser lesiva per l’Ajuntament, 
en data 15 de juny de 2011 se li requereix a la concessionària per part dels serveis 
econòmics de l’Ajuntament, la presentació de la documentació necessària per 
fiscalitzar els anys 2009 i 2010 i comprovar si el dèficit que esmenten és correcte, així 
com analitzar la proposta d’increment de tarifa i assumpció del dèficit. El 4 d’agost, 
Sorea presenta part de la documentació. El 9 de gener de 2012, Sorea presenta a 
l’Ajuntament l’aplicació íntegra de les tarifes aprovades a la Comissió de Preus de 
Catalunya amb efectes a 1 de gener de 2012 i l’Ajuntament, mitjançant Decret de 31 
de gener de 2012 i previ informe de la Intervenció municipal, requereix a la 
concessionària del servei, documentació encara pendent dels exercicis 2009 i 2010. 
És a dir, l’empresa comunica que aplicarà un increment de tarifes, quan encara no ha 
presentat tota la documentació que se li ha demanat i també se li demana que presenti 
la documentació de l’any 2011, per poder fiscalitzar-lo. En data 22 de febrer 
d’enguany, la concessionària presenta part de la documentació sol·licitada i demana 
un termini addicional per presentar la documentació restant. O sigui que admet que no 
havia aportat tota la documentació. En data 19 d’abril presenta més documentació, ja 
que des de l’Ajuntament se li estava requerint per poder dictaminar si els números que 
presentaven eren correctes o no. El 27 d’abril, Sorea sol·licita un altre import a 
l’Ajuntament, 165.000 euros com a dèficit per no haver aplicat la tarifa durant l’any 
2011. L’Ajuntament, mitjançant Decret de 4 de juny, requereix de nou la documentació 
que justifiqui totes les despeses per comprovar si són certs aquests requeriments i 
evidentment se li denega la sol·licitud d’aquesta compensació. En el mateix Decret se 
li sol·licita la presentació d’un nou estudi de preus, ja que de la informació que tenia 
l’Ajuntament es dedueix que la concessionària no havia incorregut en les pèrdues que 
declarava i, per tant, deduïen que el preu que s’estava pagant per l’aigua es podia 
rebaixar. L’Ajuntament entén que l’actuació de Sorea s’ha sortit dels marges ètics per 
diversos motius. En primer lloc, i que ha estat l’origen del conflicte, quan davant del no 
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coneixement del govern de la proposta de l’increment de tarifes de l’any 2009, enlloc 
de buscar un acord, tira pel dret i presenta les tarifes a la Comissió de Preus de 
Catalunya per a la seva aprovació. No s’entén que tenint l’autorització per incrementar 
el preu de la tarifa en un 22,3% amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener del 2009, 
només apliquen un augment del 7% a partir de l’1 de gener del 2010. Tampoc no 
s’entén que no hi hagi cap document a l’Ajuntament que reculli aquestes decisions o 
presumptes acords entre consistori i concessionària. Sorea pretén que l’Ajuntament de 
Canet de Mar l’indemnitzi amb 472.598 euros pel fet de no haver aplicat la totalitat de 
l’increment de les tarifes des de l’1 de gener de 2009 fins al 31 de desembre de 2011, 
quan no hi ha cap document signat, en aquest sentit. També entenen que no és una 
bona pràctica aplicar l’augment del preu quan encara la concessionària no havia 
aportat la totalitat de la documentació que se li havia demanat i que es considerava 
necessària perquè els serveis econòmics de l’Ajuntament poguessin analitzar els 
comptes. Les conclusions que es poden treure de tot plegat és que l’aigua és un bé 
essencial i imprescindible i no hauria de ser objecte de negoci. Les concessionàries 
tracten l’aigua com un producte que és objecte d’un procés  de transformació industrial 
i per al càlcul del preu apliquen criteris industrials que fan que el preu sigui molt més 
elevat del que hauria de ser. Els ajuntaments han de ser molt curosos i no treure’s de 
sobre competències, sense preveure les conseqüències econòmiques que poden 
generar. Una possible solució és mancomunar els serveis entre municipis veïns i, com 
que són serveis sense ànim de lucre, el diferencial entre el cost de l’aigua en origen i 
el preu que paga el ciutadà s’anivellaria i el preu, per tant, seria més baix. Un cop fetes 
aquestes consideracions i per tal de donar solució a aquesta complicada situació i amb 
el fet que la concessionària no ha presentat el requerit estudi de preus, els serveis 
econòmics de l’Ajuntament han elaborat un estudi que han enviat als regidors i que 
estava previst presentar en aquest ple. En aquest estudi queda palès que els 
canetencs estan pagant l’aigua un 7% més cara del que l’haurien de pagar. 
 
El senyor alcalde cedeix la paraula a les portaveus dels grups municipals d’ERC i del 
PSC perquè expliquin l’assumpte següent de l’ordre del dia, ja que ha estat presentat 
per aquests dos grups. 
 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual explica que el PSC va proposar aquesta moció a la qual, més tard, el grup 
municipal d’ERC es va sumar. En converses amb els grups que formen el govern 
aquest matí mateix, han acordat retirar aquest punt de l’ordre del dia, amb el 
compromís d’incloure’l en el proper ple. Fins i tot es podria incloure en un ple 
extraordinari que es podria convocar per al mes de desembre, amb una moció 
consensuada. Ja hi ha municipis on s’ha arribat a una proposta consensuada. 
 
El senyor alcalde recull el suggeriment i es compromet, juntament amb la resta de 
l’equip de govern, a incloure una proposta consensuada en el pròxim ple, sigui ordinari 
o extraordinari. 
 
Així, doncs, a petició de la regidora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal 
del PSC, el senyor alcalde retira el punt següent de l’ordre del dia: 
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8.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER IMPLANTAR UN PLA D’ACTUACIÓ 
MUNICIPAL DAVANT DE CASOS DE DESNONAMENTS PER INSOLVÈNCIA 
SOBREVINGUDA 
 
Abans de l’esclat de la crisi, les entitats financeres van facilitar préstecs, per damunt 
del valor de l'habitatge i amb uns terminis cada vegada més llargs, a milers de famílies 
que hi comprometien més del 50% dels seus ingressos, cosa que ha contribuït a 
generar un dels sobre endeutaments privats més alts del món. 
 
L’any 2011 catorze famílies de Canet van perdre el seu habitatge per no haver pogut 
fer front al pagament de la hipoteca. Malgrat que de l’any 2012 els Serveis Socials de 
l’Ajuntament encara no tenen dades, l’evolució de la crisi no fa presagiar que aquestes 
xifres siguin millors. és més, segons les dades del Consell General del Poder Judicial, 
a Catalunya és preveu que durant els anys 2011 i 2012 es produeixin entre 40.000 i 
50.000 execucions hipotecàries, 
 
Estem, doncs, davant d’un problema molt greu que afecta a moltes famílies del país i 
també de Canet. Moltes famílies que s’han quedat sense feina o han perdut el negoci i 
que ara no poden fer front a les hipoteques que van constituir per adquirir un habitatge. 
De fet, quan aquesta circumstància es produeix, les famílies i persones afectades no 
només s’enfronten a la pèrdua de la seva vivenda, sinó que queden condemnades de 
per vida ja que el procediment que se segueix és el següent: l’entitat bancària 
interposa la demanda, iniciant-se així el procés d’execució hipotecària que finalitza 
amb la subhasta de l’immoble. Habitualment aquesta queda deserta i, amb la llei 
actual, vigent des de l’any 1909, aquest fet permet que l’entitat financera s’adjudiqui 
l’habitatge pel 50% del valor de taxació, continuant amb la reclamació del pagament 
del deute restant, incrementat amb els interessos de demora i els costos judicials. Dit 
d’altra manera, a més de perdre l’habitatge, les famílies i persones afectades queden 
condemnades a l’exclusió social i a participar de l’economia submergida per evitar 
embargaments de nòmines i comptes. 
 
Davant d’aquesta dramàtica situació social, el Govern Central ha optat per no 
modificar la llei vigent de forma substantiva, sinó per aprovar un decret llei que 
únicament contempla una moratòria de dos anys en els desnonaments d’aquelles 
famílies que en conjunt ingressin 19.200 € anuals i que, a més, es trobin en una de les 
següents situacions: ser família nombrosa, ser família monoparental amb dos fills a 
càrrec, tenir un fill de menys de tres anys, estar en situació de dependència  o malaltia 
que impedeixi treballar, trobar-se a l’atur sense prestació, ser víctima de violència de 
gènere i famílies que paguin una quota hipotecària superior al 50% dels ingressos de 
la unitat familiar. 
 
Per altra banda, el nou decret també contempla la creació d’un fons social 
d’habitatges, procedents de l’ampli estoc del que disposa la banca com a 
conseqüència d’adjudicacions per impagament, que podran llogar aquelles persones 
que hagin estat desnonades, tot i que encara es desconeix el cost que significaran 
pels potencials llogaters. 
 
Considerem inadmissible i totalment injust que, en un Estat social i democràtic de dret, 
totes les conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte 
hipotecari i ,en canvi, les entitats financeres, en bona mesura responsables de l’actual 
crisi, al mateix temps que continuen generant milers de milions de beneficis anuals 
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rebin ajudes milionàries, que surten dels impostos i pressupostos públics, sense haver 
d’assumir cap responsabilitat. 
 
Per altra banda, som conscients que actualment hi ha un clam social que reclama la 
modificació de la regulació hipotecària incorporant la figura de la dació en pagament, 
de forma que el deutor quedi alliberat de la totalitat del deute hipotecari amb el 
lliurament de l’habitatge al banc creditor.   
 
En resum, estem davant d’un conflicte social que cada dia afecta a més famílies i que 
es concreta en l’àmbit local, ja que és als ajuntaments, en un moment de crisi 
econòmica com l’actual, a on es dirigeixen majoritàriament les persones i famílies 
afectades a la recerca d'ajuda. 
 
Per això, el Grup Municipal Socialista proposa que el Ple de l’Ajuntament de Canet de 
Mar adopti els acords següents: 
 
PRIMER.- Declarar Canet de Mar municipi actiu i compromès en la prevenció de 
desnonaments per dificultats econòmiques i en defensa del dret a l’habitatge. 
 
SEGON.- Sol·licitar al Govern central que, tal i com venen proposant la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca i altres organitzacions socials, aprovi una modificació de la 
regularització hipotecària que inclogui la figura de la dació en pagament amb efectes 
retroactius, de manera que, en els casos de residència habitual, si el banc executa 
l’hipoteca  i es queda amb l’habitatge, la totalitat del deute (principal, més interessos i 
costes judicials) quedi liquidada.   
 
TERCER.- Sol·licitar al Govern Central que pels milers de desnonaments ja produïts,  
s’aprovin amb caràcter d’urgència mesures destinades a que els milers de pisos buits, 
fruït d’aquests embargaments, siguin posats immediatament a disposició de les 
famílies/persones desnonades i sense recursos en règim de lloguer social, no superant 
el 30% de la renta familiar disponible.  
 
QUART.- Instar al Govern Municipal a que, més enllà de les mesures de competència 
estatal i de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Canet de Mar implanti 
mesures a nivell municipal per prevenir i evitar els desnonaments, tals com: 
 

 Crear, amb representació de tots els grups municipals, una comissió 
especialitzada com a marc de trobada de les parts implicades en els 
desnonaments (representació dels afectats, caixes i bancs, l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya i l’Ajuntament). L'objectiu principal d'aquesta comissió serà estudiar 
les mesures que cal emprendre en l'àmbit municipal per tal d'evitar els 
desnonaments així com buscar alternatives que els previnguin per motius 
econòmics o bé garantir el reallotjament digne de les famílies afectades 

 Definir i posar en marxa un Protocol d’Atenció i seguiment als Afectats inclosos 
en els processos d’execució hipotecària i desnonaments a Canet de Mar que 
contempli, com a mínim, oferir a les famílies i persones en procés de 
desnonament assessorament legal i mediació amb les entitats financeres per 
trobar alternatives que no comportin la negació del dret a l’habitatge i crear, 
amb els habitatges embargats i la resta propietat de bancs i caixes, una borsa 
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d’habitatge de lloguer social d’acord amb les possibilitats econòmiques de les 
persones afectades. 

 Realitzar un seguiment de la situació global de l’habitatge a Canet de Mar, 
inclosos els processos d’execució hipotecària i desnonaments. 

 Reforçar la coordinació entre els serveis d’habitatge i els serveis socials de 
l’Ajuntament sobre les problemàtiques derivades de l’habitatge. 

 Cercar les fórmules adients per oferir directament, a les famílies/persones en 
procés de desnonament, assessorament legal i la funció de mediació amb els 
bancs i caixes per trobar alternatives que no comportin la negació del dret a 
l’habitatge a les esmentades famílies o persones.  

 Convocar als directors de Bancs i Caixes que operen al municipi per tal 
d’instar-los a fer totes les actuacions possibles per evitar les execucions 
hipotecàries. Així mateix, també es convocarà a tots els administradors de 
finques amb l’objectiu de rebre informació sobre l’estat d’impagament del 
contractes de lloguer i, en el cas que s’escaigui, acordar sistemes que permetin 
la moratòria dels processos de desnonament. En aquestes reunions també hi 
seran convocats els diferents grups municipals i les entitats locals que treballen 
amb persones amb risc d’exclusió i que manifestin la seva voluntat d’assistir-hi.  

 Analitzar curosament el tracte que les diferents entitats financeres estan donant 
a la problemàtica dels desnonaments per poder decidir, des d’un punt de vista 
social, quines són les més adients per operar amb l’Ajuntament de Canet de 
Mar. 

 Denegar la participació de la Policia Local en processos de desnonament per 
insolvència sobrevinguda. 

 Informar sobre el servei que a Catalunya ofereix l’oficina de l’Ofideute de la 
Generalitat, en matèria d’assessorament legal i mediació amb els bancs i 
caixes, per trobar alternatives que no comportin la negació del dret a 
l’habitatge. 

 Estudiar les possibilitats legals per tal de incloure en el Registre de Sol·licitants 
d’habitatge social, amb caràcter de preferència, als afectats per desnonaments. 

 Dotar el pressupost municipal de 2013 amb un Fons de Contingència Social 
per ajudar persones sense recursos que es troben en procés de desnonament 
o bé han estat desnonades; en concret, aquesta partida, donarà resposta a 
aquelles persones que han rebut un avís de desnonament o bé han sofert talls 
de subministres –aigua, llum i gas- i per atendre les seves necessitats més 
bàsiques.  
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 Dotar el pressupost municipal de 2012 amb un fons que permeti el retorn 
immediat de les plusvàlues generades pels habitatges subhastats per causa de 
desnonaments. 

CINQUÈ.- Sol·licitar als jutjats d’Arenys de Mar que mensualment faci arribar a 
l’Ajuntament de Canet de mar una relació dels processos judicials oberts que poden 
finalitzar amb el desnonament de les persones demandades. 
 
SISÈ.- Reforçar la difusió de les ajudes en matèria d’Habitatge que actualment es 
poden tramitar a l’Oficina Local d’Habitatge, tant les ajudes de lloguer (de l’Estat 
espanyol i de la Generalitat de Catalunya), on existeix una prestació específica per a 
situacions d’especial urgència per al pagament del lloguer o de les quotes 
d’amortització hipotecària en situacions especials, com els ajuts municipals, així com 
reforçar la borsa d’habitatge de lloguer per tal d’oferir uns preus de lloguer inferiors als 
del mercat. 
 
SETÈ.- Demanar, al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat de Catalunya, que 
prenguin totes les mesures i accions necessàries per tal de dotar als ajuntaments dels 
recursos econòmics i competències adients per fer front, amb garanties legals, al 
fenomen dels desnonaments que es donen a ciutats i pobles de Catalunya. 
 
VUITÈ.- Donar trasllat d’aquests acords a la Comissió d’Habitatge i als diferents grups 
parlamentaris del Congrés dels Diputats, grups parlamentaris del Senat, al Ministeri 
d’Economia i Justícia de l’Estat Español, a la Mesa i als diferents grups del Parlament 
de Catalunya, a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, a les associacions, entitats i 
col·lectius del municipi de Canet de Mar i a la Confederació d'Associacions Veïnals de 
Catalunya. 
 
9.- PRECS I PREGUNTES 
 
1.- Subvencions de la Diputació per a entitats canetenques 
 
Pren la paraula el senyor Jordi Planet Rovira, regidor del grup municipal del PSC, el 
qual explica que les entitats culturals de Canet que tenien una subvenció de la 
Diputació passaven per l’Ajuntament i rebien aquesta subvenció. Ara, però, aquestes 
subvencions es poden de demanar directament a la Diputació i ho saben perquè el 
Castell de Santa Florentina ha rebut una subvenció de la Diputació de 5.000 euros, 
directament. Pregunta al senyor Pere Xirau Espàrrech, regidor delegat de Cultura, si 
aquesta informació s’està donant a la resta d’entitats culturals del poble, ja que té la 
sensació que hi ha moltes entitats que no ho saben. 
 
Pren la paraula el senyor Pere Xirau Espàrrech, regidor delegat de Cultura, el qual 
explica que és cert que a partir d’ara les subvencions s’hauran de demanar 
directament a la Diputació. L’Ajuntament ho desconeixia, ho va saber a través de la 
Plataforma Odeon, perquè el mateix senyor Jordi Planet Rovira els ho va dir. De tota 
manera, la informació que la Plataforma Odeon va donar no era del tot certa, ja que 
van explicar que el fet que es donés una subvenció d’aquesta forma excloïa qualsevol 
altra forma de subvenció i això no és així. Acaba la seva explicació comentant que 
l’Ajuntament informarà d’aquestes subvencions directes. 
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Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual explica que va ser ella qui va parlar amb la tècnica municipal de Cultura, la qual 
li va dir que no en tenia constància, ja que la convocatòria d’aquestes subvencions va 
coincidir amb el període de baixa maternal que va demanar. Va preguntar-li si s’havia 
informat d’aquesta convocatòria a les entitats i li va dir que no. Aleshores, va fer la 
consulta a la Plataforma Odèon, per veure si tenien constància d’aquesta convocatòria 
de subvencions, a la qual cosa l’entitat també va contestar que no en tenien 
constància. En cap moment, van fer el comentari que una subvenció d’aquestes 
característiques n’excloïa qualsevol altra. L’únic que van comentar és que hi havia una 
entitat al poble que sí que se n’havia assabentat i que havia demanat una subvenció, 
però no es va comentar res més, ni en quins termes s’havia demanat la subvenció. 
 
2.- Convocatòria del PUOSC 2013-2016 
 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual explica que s’ha publicat la convocatòria del PUOSC 2013-2016 que s’acaba el 
23 de gener de l’any que ve. Pregunta si l’equip de govern ja té pensat quins projectes 
presentaran i si no és així, demana poder participar en aquest procés. 
 
Pren la paraula el senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC,  el qual 
s’afegeix a aquesta pregunta sobre les inversions del PUOSC. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que de moment estan treballant en el 
FEDER, ja que aquest s’acaba al mes de desembre. Demana als membres de 
l’oposició que si tenen aportacions a fer per al PUOSC, seran benvingudes. 
 
3.- Pla de xoc de la Diputació de Barcelona 
 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual explica que van rebre una informació de la Diputació en la qual s’atorgava a 
l’Ajuntament de Canet de Mar un pla de xoc de 140.000 euros distribuïts entre l’any 
2012 i 2013. Demana al tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim Intern que expliqui a què 
aniran destinats. 
 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim 
Intern, el qual explica que, efectivament, la Diputació ha establert una línia d’ajut per 
als municipis, que en el cas de Canet de Mar és de 140.000 euros, 70.000 per al 2012 
i 70.000 més per al 2013. Aniran destinats a cobrir les despeses dels diferents serveis 
que està prestant l’Ajuntament. 
 
4.- Funcionament de la nova gossera contractada 
 
Pren la paraula el senyor Víctor Cerveto Hernández, regidor del grup municipal del 
PSC, el qual explica que després d’uns mesos de funcionament de la nova gossera 
municipal, demana que el regidor delegat de Sanitat expliqui quina és la valoració que 
en fan. 
 
Pren la paraula el senyor Manel Almellones Conesa, regidor delegat de Sanitat, el qual 
explica que el fet que ara la gossera municipal estigui ubicada al municipi, i no a 
Argentona com abans, fa que funcioni les 24 hores de dilluns a diumenge. El servei és 
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excepcional, però ara mateix no té les dades exactes. Si hi està interessat, li farà 
arribar aquestes dades. 
 
Pren la paraula el senyor Víctor Cerveto Hernández, el qual agraeix l’oferiment. 
 
5.- Diverses preguntes sobre la Policia Local 
 
Pren la paraula la senyora Coia Tenas Martínez, regidora del grup municipal d’ERC, la 
qual comença la seva intervenció explicant que la Policia Local considera que la 
situació de conflicte amb l’equip de govern, se li ha anat de les mans a aquest últim. 
Pensen que s’ha arribat a un punt en què creuen que l’equip de govern no és capaç de 
trobar una solució al problema. La situació de provisionalitat en què es troba aquest 
col·lectiu no és bo per al municipi i no té més incidències a l’exterior pel grau de 
professionalitat que tenen els comandaments accidentals d’aquest cos. Entenen que 
aquest conflicte s’ha d’encarar al més aviat possible i no es pot deixar per més 
endavant, com pretén l’equip de govern municipal, ja que s’han de tenir en compte dos 
aspectes bàsics, l’humà i l’econòmic. La Policia Local creu que el més important és 
donar una solució a l’estat emocional que estan vivint les persones implicades en 
l’assumpte. La ineptitud no està tipificada com a delicte, però en aquest cas el perjudici 
personal que l’actuació de l’equip de govern està causant a aquestes persones podria 
ser moralment sancionable. L’altre aspecte bàsic és l’econòmic. Aquesta situació s’ha 
aconseguit gràcies a la mala gestió de la Regidoria de Governació, de l’alcalde i de tot 
l’equip de govern. Aclareix que aquestes paraules són del senyor Laureà Gregori 
Fraxedas en el Ple del 14 de febrer de 2011, però podria fer-se-les seves, són molt 
actuals, perquè del problema de la Policia Local bàsicament no s’ha solucionat res. 
L’únic tema que s’ha solucionat és la baixa de l’inspector. El que li preocupa bastant és 
que tot i tenir la constància que l’equip de govern coneixia els problemes i tenien la 
voluntat d’arreglar-los, no s’està fent res o no veuen que s’estigui fent res. També 
creuen que si no s’està fent res deu ser perquè dins del govern hi ha persones del 
govern antic que eren part d’aquest problema. Considera que aquest pacte de govern, 
doncs, està sortint molt car, tant en gestió com en diners. Demana que expliquin qui 
pagarà les indemnitzacions, les costes dels judicis, els honoraris dels advocats, tot 
conseqüència d’aquesta mala gestió. Pregunta si ho faran tots els canetencs o si es 
demanaran responsabilitats. Pregunta què està passant ara mateix amb el sistema 
SIP, per què se n’ha limitat l’accés i també pregunta si s’han destapat responsabilitats 
sobre el fet que ha provocat aquesta limitació. Pregunta què passa amb tots els 
expedients que ha obert l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per què se n’han 
obert tants, quins són els responsables i què s’ha de fer amb aquestes persones. Si 
aquests expedients s’obrissin a una empresa privada, s’hauria hagut de pagar molts 
diners; encara bo que l’Ajuntament no ha de pagar. Es pregunta per què l’ús d’aquest 
programa es veu tan clar des de l’oposició i no tan clar des del govern. La senyora 
Sílvia Tamayo Mata, en el darrer Ple municipal, va demanar al senyor Toni Romero 
Carbonell, tinent d’alcalde de Seguretat Ciutadana, per què no es reunia més la 
Comissió Especial de Seguiment de la Policia Local i el senyor Romero va contestar 
que aquesta Comissió s’havia creat per l’assumpte de l’inspector i com que el senyor 
inspector ja era fora, aquesta Comissió ja s’havia acabat. Després d’aquestes 
declaracions va comprovar, amb l’acta de la sessió plenària en què es va constituir 
aquesta comissió, que es va crear, també, amb la finalitat de fer el seguiment dels 
afers judicials amb agents sancionats i de causes judicials obertes contra l’Ajuntament 
per membres de la Policia Local. Actualment, encara s’estan obrint casos amb 
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aquestes raons. Per tant, consideren que aquesta comissió no hauria d’estar tancada. 
Fins i tot, en la creació d’aquesta comissió es va establir una periodicitat. 
 
Pren la paraula del senyor Toni Romero Carbonell, tinent d’alcalde de Seguretat 
Ciutadana i Esports, el qual explica que li contestarà de manera directa, ja que a cada 
ple li pregunta el mateix i, per tant, li contestarà el mateix. Comenta que les fonts 
d’informació de la senyora Tenas estan equivocades. El que és cert és que l’Àrea de 
Seguretat Ciutadana pensa en el poble i en els ciutadans i les ciutadanes i no amb 
possibles interessos individuals. Pel que fa a l’organització, l’Àrea està ben 
organitzada. Es van trobar una àrea amb problemes bastant importants, no només 
amb l’anterior cap de la Policia, sinó també amb el clima social. Durant aquest any 
passat s’ha treballat des d’aquesta Àrea i també des de Règim Intern per trobar una 
solució als possibles conflictes que hi havia i el resultat ha estat molt bo. S’està en la 
línia d’aconseguir que el clima social sigui molt bo i així és com ho manifesta el mateix 
sindicat. La despesa de l’Àrea està en línia amb l’actuació del govern, ja que l’any 
passat es va reduir un 15% la despesa corrent. Pel que fa als expedient de protecció 
de dades, quan ell va entrar a l’Àrea el va sorprendre el fet que des de feia molt temps, 
fins i tot quan el grup municipal d’ERC era al govern, hi havia una sèrie de càmeres 
que no s’havien legalitzat i una sèrie de punts que estaven pendents de legalitzar. És 
el primer que van fer un cop van entrar ells. Pel que fa als litigis pendents, des que ell 
és regidor, no s’ha iniciat cap litigi en aquesta Àrea. Continua la seva intervenció, 
explicant que les reunions de la Comissió de Seguiment de la Policia Local són 
semestrals o, de manera extraordinària, quan hi ha algun fet que així ho aconselli, però 
no hi ha hagut cap incidència important. Si consideren que és necessari que es 
reuneixi, la seva porta sempre és oberta. Per acabar, explica que no li consta cap 
irregularitat en el funcionament del sistema SIP. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que, tal com ha dit el tinent d’alcalde 
de Seguretat Ciutadana i Esports, la senyora Tenas pregunta el mateix a cada ple. El 
senyor alcalde també li contesta que la Comissió de Seguiment de la Policia Local s’ha 
de reunir quan hi hagi algun assumpte que així ho requereixi. Per altra banda, vol 
recordar que en la creació d’aquesta comissió, el grup municipal d’ERC es va abstenir, 
la qual cosa fa que sigui sorprenent que ara defensi tant la convocatòria d’aquesta 
comissió. Pel que fa al sistema SIP, li demana a la senyora Tenas que quan tingui 
algun dubte sobre el funcionament, parli directament amb el tinent d’alcalde, ja que li fa 
certa por que la vulguin utilitzar i instrumentalitzar com ja ha passat altres vegades, i si 
el senyor Romero explica que no li consta el mal funcionament del sistema SIP és que 
no hi ha cap mal funcionament. Pel que fa a l’absentisme laboral en aquest col·lectiu, 
explica que en l’últim mes no n’hi ha hagut cap cas. Això demostra que les coses estan 
funcionant bé. 
 
6.- Rènting d’un vehicle per a la Policia Local 
 
Pren la paraula la senyora Coia Tenas Martínez, regidora del grup municipal d’ERC, la 
qual explica que s’ha adquirit un vehicle 4x2 per a la Policia Local. Considera que no 
és la millor solució per un poble com Canet. Canet és un poble amb una riera en actiu i 
amb molts rials i seria necessari un 4x4 i no un 4x2, ja que és el mateix que si 
s’hagués adquirit un turisme, només que és una mica més alt. És ben cert que aquest 
cotxe 4x4 és més car que el model 4x2, però ha comparat altres marques i ha vist que 
gairebé pel mateix preu es cobria les necessitats del poble amb 4x4. Entén les 
possibles causes per les quals es va fer un rènting, però en aquest moment tots els 
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professionals del sector coincideixen a dir que és el sistema més car per tenir vehicles 
perquè, fins i tot, es paguen els interessos del manteniment i de l’assegurança. Si fos 
una compra a través d’un crèdit només es pagarien els interessos del vehicle i de la 
modificació del vehicle. 
 
Pren la paraula el senyor Toni Romero Carbonell, tinent d’alcalde de Seguretat 
Ciutadana i Esports, el qual explica que l’Ajuntament no pot fer compres perquè es 
troba en un pla de viabilitat. Per això s’ha fet un rènting. De tota manera, van estar 
mirant de comprar un cotxe, però amb vehicles d’aquest tipus les assegurances i el 
manteniment fan que l’estalvi final no sigui tan important. Per tant, partint de la base 
que no es pot comprar i l’estalvi final no era el que es preveia, van decidir fer aquest 
rènting. Que sigui un 4x4 o un 4x2, en un poble com Canet no té més importància. Les 
necessitats de Canet han canviat, ja que ara la riera no baixa cada dos per tres. El que 
considera important és que el cotxe compleixi una sèrie de requisits i aquest ho fa. A 
més a més, s’ha aconseguit una bona negociació, ja que quan es paga al dia, 
aquestes són molt més fàcils. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 22.15 hores de 
tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària,       L’alcalde, 
 
 
 
Núria Mompel Tusell      Jesús Marín i Hernàndez 


