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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DA TA 28 DE 
NOVEMBRE  DE 2013 

 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20.30 hores 
Hora que acaba: 23.15 hores 
Lloc: Sala de Plens 
 

PRESIDEIX 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
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 
Àngel López Solà 
Josep M. Masvidal Serra 
Pere Xirau Espàrrech 
Blanca Arbell Brugarola 
Ivan Aranda Mena 
Lluís Llovet Bayer 
Sílvia Tamayo Mata 
Víctor Cerveto Hernández 
Jordi Planet Rovira 
 

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 
Primera tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Coia Tenas Martínez 

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

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

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del Ple municipal de 
data 26.09.13 

2) Aprovació canvi de representants del grup municipal del PSC al Consell de 
Govern de l’Organisme Autònom de Ràdio Canet 

3) Nomenament membres de la Comissió de Seguiment de la concessió del 
complex esportiu aquàtic municipal 

4) Aprovació inicial modificació puntual Normes subsidiàries àrea Pulligan 
centre en execució de sentència 

5) Aprovació modificació de crèdit 40/2013 
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6) Aprovació inicial del pressupost municipal 2014 integrat per l’Ajuntament i 
Ràdio Canet 

7) Modificació relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Canet de Mar 
8) Regularització import complement específic personal Ajuntament de Canet 

de Mar 
9) Ratificació del Decret número 1325/2013, de 25 de novembre relatiu a 

l'informe sobre la sol·licitud de SOREA d'augment de les tarifes d'aigua 
expedient a 147/2013 

10) Aprovació conveni de delegació de competències amb el Consell Comarcal 
del Maresme per a la compra agregada del servei d’assessorament en 
mobilitat internacional per a joves 

11) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
El senyor alcalde obre la sessió del Ple municipal donant la benvinguda a tothom. 
Explica que la senyora Cati Forcano Isern, tinenta d’alcalde de Benestar Social, 
Família, Joventut i Festes Populars, no podrà assistir en aquest Ple per problemes de 
salut. També explica que la senyora Coia Tenas Martínez tampoc assistirà a aquesta 
sessió. Recorda que les intervencions seran de major a menor representació en el Ple 
municipal. Després d’aquestes explicacions, dóna pas al primer punt de l’ordre del dia.  
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ O RDINÀRIA DEL PLE 
MUNICIPAL DE DATA 26.09.13 
 
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 quinze membres presents dels disset que 
integren el nombre de dret del Ple municipal. 
 
2.- APROVACIÓ NOMENAMENT NOUS REPRESENTANTS DEL GRU P MUNICIPAL 
DEL PSC A DIFERENTS ÒRGANS COL·LEGIATS 
 
Atès que el Ple municipal, en sessió extraordinària de data 14 de juliol de 2011, va 
nomenar els representants dels grups municipals que conformen el Ple en els diferents 
òrgans col·legiats. 
 
Atès que d’aleshores ençà, en el grup municipal del PSC hi va haver un canvi en un 
dels seus membres, la qual cosa va provocar que s’hagués de fer un nou nomenament 
en alguns d’aquests òrgans col·legiats. 
 
Atès que aquests canvis van afectar als òrgans següents: 
 

- Suplent com a portaveu del grup municipal del PSC en el Ple 
- Titular i suplent de la Comissió Especial de Comptes 
- Titular de la Comissió Informativa Especial de la Policia Local 
- Suplent del Consell Municipal de Medi Ambient 
- Suplent del Consell Municipal Escolar 
- Titular del Consell de Govern de l’Organisme Autònom de Ràdio Canet 
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Vist l’escrit proporcionat pel grup municipal del PSC, en el qual informaven dels nous 
representants en aquests òrgans, el Ple municipal en sessió de data 31 de maig de 
2012 va acordar el següent: 
  

PRIMER.- Deixar sense efecte els nomenaments següents: 
 
- Portaveu suplent: Josep Cortés Maresma 
- Comissió Especial de Comptes: 

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

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

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

- Consell Municipal Escolar: 
o Jordi Planet Rovira 

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

 
SEGON.- Nomenar com a representants del grup municipal del PSC en els organismes 
esmentats a les persones següents: 
 
- Portaveu suplent: Víctor Cerveto Hernández 
 
- Comissió Especial de Comptes: 

o Titular: Sílvia Tamayo Mata 
o Suplent: Jordi Planet Rovira 

- Comissió Informativa Especial de la Policia Local: 
o Titular: Sílvia Tamayo Mata 

 
- Consell Municipal de Medi Ambient: 

o Suplent: Víctor Cerveto Hernández 
 
- Consell Municipal Escolar: 

o Víctor Cerveto Hernández 
 
- Consell de Govern de l’Organisme Autònom de Ràdio Canet: 

o Titular: Joan Flotats Balaguer 
 

Vist l’escrit presentat per la portaveu del grup municipal del PSC en data 14 de 
novembre d’enguany, amb el número de registre 2013/5181, en el qual demana 
canviar els representants del seu grup, titular i suplent, del Consell de Govern de 
l’Organisme Autònom Ràdio Canet. 
 
Atès que en la Comissió Assessora de data 25 de novembre de 2013, va informar 
favorablement aquesta proposta amb un sol canvi, ja que només cal nomenar un nou 
titular, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels 
quinze membres presents dels disset de nombre de dret que integren el Ple municipal: 
 
PRIMER.- Deixar sense efecte el nomenament del representant titular del grup 
municipal del PSC al Consell de Govern de l’Organisme Autònom Ràdio Canet, el 
senyor Joan Flotats Balaguer. 
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SEGON.- Designar com a representant titular del grup municipal del PSC al Consell de 
Govern de l’Organisme Autònom Ràdio Canet el senyor Sergi Bonamusa. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord al representant designat. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que el 
seu grup va demanar a l’Alcaldia si seria possible tenir en compte aquest canvi en la 
reunió que va tenir lloc recentment del Consell de Govern de la Ràdio, la qual cosa no 
se’ls va concedir. Explica que tenien problemes perquè tant el titular com el substitut 
poguessin assistir-hi. Per sort, aquests problemes es van poder solucionar i va poder 
anar-hi el substitut. Van demanar aquest favor i no es va tenir en compte. 
 
El senyor alcalde explica que el motiu de la denegació d’aquesta demanda és que el 
govern va entendre que el mecanisme per canviar els representants d’un grup 
municipal en qualsevol òrgan col·legiat és presentar una instància i passar-ho a 
dictamen del Ple. Si s’hagués acceptat fer-ho abans, es creava un precedent i 
qualsevol altre partit, sigui del color que sigui ho podria fer i, per tant, tindria poc sentit 
que s’hagués d’aprovar pel Ple. 
 
3.- NOMENAMENT NOUS MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE SEGUI MENT DE LA 
CONCESSIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU AQUÀTIC MUNICIPAL 
 
Atès que en el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions 
tècniques que regeix el contracte de concessió d'obra pública per a la construcció i  
l'explotació del complex esportiu aquàtic municipal (Títol III, condicions de l'explotació, 
punt 11, característiques i explotació de l'obra, apartat 8) s'especifica el següent: 
 

Formalitzat el contracte, es constituirà una comissió de seguiment amb la funció 
genèrica de vetllar pel compliment del present PCAP i el correcte funcionament del 
servei. La comissió de seguiment estarà formada per 7 membres dels quals, 
l’Ajuntament de Canet de Mar en designarà el president i 3 vocals, i l’empresa 
concessionària designarà els altres 3 vocals. Actuarà com a secretari un dels membres 
designats per l’Ajuntament. Per al compliment de les seves funcions la comissió es 
reunirà preceptivament una vegada l’any de forma ordinària i haurà d’elaborar un 
informe anual sobre: 
 

Plantilla i estructura de personal. 
Programes esportius. 
Pla d’utilització de la instal·lació. 
Programa d’activitats. 
Pla de conservació i manteniment. 
Proposta de tarifes. 
Reglament intern. 
Aprovació de serveis complementaris. 
 

Atès que el Ple municipal, en sessió de data 5 de febrer de 2009, va acordar el 
següent: 
 

PRIMER.- Crear una comissió de seguiment amb l'objectiu genèric de vetllar pel 
compliment del Plec de clàusules administratives particulars del contracte de concessió 
d'obra pública per a la construcció i l'explotació del complex esportiu aquàtic municipal. 
Aquesta comissió es reunirà preceptivament una vegada a l'any de forma ordinària i 
haurà d'elaborar un informe anual sobre: 
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Plantilla i estructura de personal. 
Programes esportius. 
Pla d’utilització de la instal·lació. 
Programa d’activitats. 
Pla de conservació i manteniment. 
Proposta de tarifes. 
Reglament intern. 
Aprovació de serveis complementaris. 
 
SEGON.- Designar membres d'aquesta comissió de seguiment, els representants 
següents: 
 
 Per part de l'Ajuntament: 
 

− El senyor Antoni Isarn Flores, regidor delegat d'Esports, com a president. 
− La senyora Cati Forcano Isern, regidora d'UMdC, com a vocal. 
− El senyor Rafel Dulsat Ortiz, regidor d'ERC, com a vocal. 
− El senyor Jesús Marín Hernández, regidor de CiU, com a vocal. 

 
 Per part del l'empresa concessiónària: 
 

− El senyor Andreu Coranti, com a vocal. 
− La senyora Sílvia Sierra, com a vocal. 
− La senyora Marian Damià, com a vocal. 

 
TERCER.- Notificar aquests acords a les persones interessades a l'efecte oportú. 

 
Atès que el Ple municipal, en sessió ordinària de data 29.03.12, va acordar el següent: 
 

PRIMER.- Designar membres d'aquesta comissió de seguiment, els representants 
següents: 
 
 Per part de l'Ajuntament: 
 
− El senyor Toni Romero Carbonell, tinent d’alcalde d'Esports, com a president. 
− La senyora Cati Forcano Isern, regidora d'UMdC, com a vocal. 
− El senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor de CiU, com a vocal. 
− El senyor Ivan Aranda Mena, regidor d’ERC, com a vocal titular, i la senyora Sílvia 

Tamayo Mata, regidora del PSC, com a vocal suplent. 
 
 Per part del l'empresa concessiónària: 
 
− El senyor Andreu Coranti, com a vocal. 
− La senyora Sílvia Sierra, com a vocal. 
− El senyor Arnau Fernández, com a vocal. 

 
TERCER.- Comunicar aquest acord a tots els membres designats que no es trobin 
presents en la sessió plenària en la que s’adopti aquest acord i donar els altres per 
notificats amb la mera assistència. 

 
Atès que el Ple de la corporació, en sessió ordinària de data 30 de maig de 2013, va 
acordar el següent: 
 

PRIMER.- Autoritzar l’adquisició per Somaen Logístic, SL, de la totalitat de les 
participacions socials de Canet de Mar Sport, SL, empresa concessionària del contracte 
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de concessió d’obra pública per a la construcció i explotació d’un edifici aquàtic cobert i 
hotel d’entitats al sector U7 “industrial” de Canet de Mar, formalitzat amb l’Ajuntament de 
Canet de Mar en data 11 de juliol de 2006. 

 
Vista la sol·licitud de la nova concessionària del complex esportiu aquàtic, Canet de 
Mar Sport, SL, amb número de registre 2013/4858, de data 28 d’octubre d’enguany, en 
la qual demanen que se substitueixi els tres membres que corresponen a l’empresa 
concessionària. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 25 de novembre de 2013, 
prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta 
proposta. 
 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Seguretat 
Ciutadana i Esports, s’acorda per unanimitat dels quinze membres presents dels disset 
de nombre de dret que integren el Ple municipal: 
 
PRIMER.- Cessar els vocals nomenats en data 29 de març de 2012 com a vocals de 
l’empresa concessionària del complex esportiu aquàtic municipal i que eren els 
següents: 
 

- El senyor Andreu Coranti 
- La senyora Sílvia Sierra 
- El senyor Arnau Fernández 

 
SEGON.- Designar membres d’aquesta comissió de seguiment com a representants 
de la nova empresa concessionària, Canet de Mar Sports, SL a les persones 
següents: 
 

- La senyora Nicole Ribera, com a vocal  
- La senyora Sílvia Sierra, com a vocal 
- El senyor Antonio Pagés, com a vocal 

 
TERCER.- Comunicar aquest acord a tots els membres designats que no es trobin 
presents en la sessió plenària en què s’adopti aquest acord i donar els altres per 
notificats amb la mera assistència. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, tinent d’alcalde de Seguretat Ciutadana i Esports, 
explica que el canvi de titularitat de la concessió del complex esportiu ha fet que 
s’hagin de renovar els membres de la comissió de seguiment per part d’aquesta 
empresa. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, explica que es va fer 
una reunió d’aquesta comissió fa ben pocs dies i no estava gens clar qui estava 
convocat i qui no ho estava. Tal i com ha explicat el senyor alcalde, en aquesta 
comissió hi havia d’haver els representants nomenats pel Ple i no tenia gaire sentit 
convocar la nova empresa, si encara no s’havien nomenat els seus representants. El 
fet que no es pogués convocar el nou representant del grup municipal del PSC al 
Consell de Govern de Ràdio Canet, els va donar a entendre que aquesta comissió del 
complex esportiu tampoc no es podia convocar amb els nous representants i que es 
deixaria fins passat aquest Ple. Com que no va anar així, demanen que es convoqui 
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altre cop aquesta comissió de seguiment, amb els nous representants de la nova 
concessionària. 
 
El senyor Romero comenta que recullen el prec del senyor Llovet i explica que faran 
una nova convocatòria de la comissió. De tota manera, explica que la convocatòria als 
representants dels grups municipals estava ben feta i amb la documentació necessària 
per poder assistir-hi i, per tant, hi podrien haver vingut igualment. 
 
A continuació, el senyor alcalde dóna la paraula al senyora Laureà Gregori Fraxedas i 
al senyor Josep M. Masvidal Serra. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim Intern, explica 
que en aquesta proposta de modificació de les Normes subsidiàries s’inclouen uns 
terrenys que són de la seva propietat. Vol deixar clar que qui ha promogut aquesta 
modificació ha estat l’empresa Anibex Ten pel seu compte i els terrenys de la seva 
propietat s’hi han inclòs sense el seu consentiment ni la seva autorització. A més a 
més, com ja va manifestar en el seu dia personalment, al senyor Joaquim Mas, alcalde 
que signa el protocol d’intencions, l’apartat onzè que diu Anibex reconeix haver arribat 
a un acord amb, entre altres, el senyor Laureà Gregori, és fals. El senyor Mas li va 
contestar que aquelles finques que, segons la normativa vigent, ja tinguessin un 
caràcter d’essencial, com és la de la seva propietat, quedarien excloses de la 
modificació. La qüestió és que la sentència judicial obliga a aprovar la modificació, 
encara que sigui inicialment, i ell entén que aquesta aprovació el pot beneficiar i, per 
tant, sol·licita permís per absentar-se de la votació al senyor alcalde.  
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, regidor delegat d’Urbanisme, explica que ell no és 
directament propietari de cap terreny en aquesta zona, però té un familiar que sí que 
ho és. Per tant, també sol·licita permís al senyor alcalde per absentar-se de la votació. 
 
El senyor alcalde els concedeix aquest permís i els dos regidors, senyor Laureà 
Gregori Fraxedas i senyor Josep M. Masvidal Serra, abandonen la sessió per causa 
legal. 
 
4.- APROVACIÓ INICIAL DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ  PUNTUAL DE LES 
NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT ÀREA PULLIGAN CE NTRE, EN 
EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA. 
 
Atès que el 31 de gener de 1992, al DOGC núm. 1549, pàgina 687, es van publicar els 
acords de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de 13 de febrer i 16 d’octubre de 
1991 aprovant definitivament i donant conformitat al text refós de les Normes 
subsidiàries de planejament de Canet de Mar (NNSS). El text refós d’aquestes normes 
urbanístiques vigents fou publicat íntegrament en el DOGC número 4471, de data 16 
de setembre de 2005. 
 
Atès que aquestes normes subsidiàries tenen per objecte la classificació en sòl urbà, 
apte per urbanitzar i no urbanitzable, i la delimitació de l’àmbit territorial de cadascun 
dels diferents tipus de sòl, l’establiment de l’ordenació del sòl urbà de les àrees aptes 
per a la urbanització i la fixació de les normes de protecció del sòl no urbanitzable. 
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Atès que la mercantil ANIBEX-TEN, SL presentà, en data 18 d’abril de 2008 (registre 
d’entrada núm. 2156), la proposta de Modificació puntual de les Normes Subsidiàries a 
l’àrea Pulligan Centre – Zona 5 “Recintes industrials”.  
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal, emès en data 19 de novembre de 2008, el qual 
es transcriu a continuació: 
 

INFORME DE L’arquitecta municipal 
ASSUMPTE Modificació puntual de les NNSS l’àrea Pulligan centre 

Registre d’entrada 2008/2156 de 18 d’abril del 2008 
 
Alba Farré Nàcher, arquitecta municipal de l’Ajunta ment de Canet de Mar, comarca 
del Maresme, en relació amb la proposta de modifica ció de les Normes 
Subsidiàries a l’àrea Pulligan Centre – Zona 5 “Rec intes industrials”, presentada 
per la mercantil ANIBEX-TEN, SL, emet informe en ba se als següents  
 
ANTECEDENTS 
 
La zona qualificada com a zona 5 “Recintes Industrials” a les NNSS de Canet de Mar 
correspon a recintes ubicats dins el teixit urbà residencial del municipi on s’han anat 
concentrant indústries i tallers. Ja l’any 1992, amb la redacció del planejament general 
vigent al municipi, es preveia la seva transformació en zones d’us residencial o 
comercial. Les condicions d’ordenació es concretaven amb tres paràmetres: 
 
- cessions per a espais lliures i vialitat: 40% 
- densitat de 35 habitatges/ha 
- edificabilitat bruta de 1 m2 sostre /m2sòl 

 
L’any 2005 es va finalitzar la urbanització del polígon industrial previst per les NNSS al 
sector U7. En aquest moment l’Ajuntament de Canet de Mar estava interessat en dur a 
terme la renovació urbanística dels terrenys ubicats dins el teixit urbà amb el trasllat de 
les diferents indústries cap al polígon industrial, amb la finalitat de recuperar sòl per a ús 
residencial i afavorir l’inici d’activitat al nou polígon. El municipi es troba en aquell 
moment en una situació de constant creixement urbanístic i amb els creixements 
previstos a nivell urbanístic per les NNSS gairebé esgotats.  
 
L’any 2007 es signa un protocol d’intencions relatiu a l’ordenació de l’àmbit industrial 
situat a la part baixa del Passeig de la Misericòrdia i la seva transformació urbana. 
Aquest protocol d’intencions marca els següents paràmetres bàsics: 
 
a) àmbit d’actuació: el planejament general delimitarà un polígon d’actuació de nova 

creació que inclourà els sòls descrits en l’anterior expositiu II, ultra aquells limítrofes 
que, en el moment de la delimitació, es considerin adients. 

 
b) edificabilitat: com a hipòtesi de treball: el nou sector tindrà un coeficient 

d’edificabilitat brut sobre sòl privat de 1,70 m2/m2, sense perjudici del seu 
ajustament per part de l’Ajuntament, a l’objecte d’assolir una adequada integració de 
les construccions en l’entorn urbà en el que s’ubiquen i una adequada ordenació 
dels espais públics i privats, juntament a la necessitat de fer viable el trasllat de les 
activitats industrials actuals i del principi de sostenibilitat ambiental. 

 
c) També com a hipòtesi de treball, la distribució, pel que fa als usos dins del polígon, 

serà de 1,50 m2/m2, destinat a ús residencial i 0,20 m2/m2, destinat a usos diferents 
al habitatge, però compatibles amb aquest. 
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d) Pel que fa a la reserva d’habitatge protegit que assenyala el TRLUC, el sector 
reservarà el sòl necessari on poder localitzar el sostre corresponent al 20% de 
sostre d’habitatge, per destinar-lo a habitatge protegit en règim general i el 10% del 
sostre d’habitatge, per destinar-lo a habitatge protegit en la modalitat d’habitatge 
concertat. 

 
e) Pel que fa a la densitat del sector, el nombre màxim d’habitatges serà el que resulti 

de dividir per 90 m2 de sostre el total de l’edificabilitat permesa dins de l’àmbit de 
planejament. 

 
A l’estipulació sisena de l’esmentat protocol d’intencions deixa dit que: 
 
- la naturalesa jurídica del present document no és la d’un conveni urbanístic com els 

previstos als articles 98.4 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol (TRLUC) i 25 i 26 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el seu Reglament. La seva ratificació per la junta de govern 
local no comporta res més que una mera declaració d’intencions de l’actual equip de 
govern municipal en relació amb la precedent línia de modificació del planejament 
general, sense perjudici de l’òrgan competent per a l’adopció dels acords que 
s’escaiguin. 

 
En data 18 d’abril del 2008 ANIBEX-TEN SL presenta una proposta de modificació de les 
Normes Subsidiàries a l’àrea Pulligan Centre.  
 
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
 
L’àmbit d’aquesta proposta està format per un conjunt de parcel·les industrials (zona 5) i 
una minoria residencial, amb una superfície total de 30.748 m2, incloent vials existents 
que representen el 20% del total (6.149 m2 aproximadament). 
 
El contingut de la modificació puntual està integrada pels següents documents: 
 
1. Documents escrits: 
 

1. Volum I. DIN A3 
2. Memòria descriptiva. Document d’informació 
3. Documentació mediambiental. Informe mediambiental 
4. Memòria social 
5. Memòria justificativa. Documents d’ordenació 
6. Volum II. DIN A4 
7. Normes urbanístiques 
8. Avaluació econòmica i financera 
9. Agenda 

 
2. Documents gràfics; 
 
 Plànols d’informació urbanística 
- Són els que conformen la memòria informativa d’aquesta modificació puntual en el 
document DIN A3 
 
Plànols d’ordenació 
01. Règim del sòl (e. 1/1000) 
02. Gestió del sòl (e. 1/1000) 
03. Gestió, unitats mínimes d’adjudicació d’aprofitament (e. 1/1000) 
04. Qualificació del sòl (e. 1/1000) 
05. Xarxa viària. Mobilitat, rasants i localització de l’aparcament (e. 1/1000) 
06. Condicions de la planta baixa i planta soterrani (e. 1/1000) 
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07. Condicions de la planta pis i planta terminal (e. 1/1000) 
08. Alçats longitudinals   (e. 1/500) 
09. Alçats transversals 1 (e. 1/500) 
10. Alçats transversals 2 (e. 1/500) 
11. Ordenació física indicativa (e. 1/1000) 
12. Directori de l’ordenació proposada (e. 1/1000) 
 
Acompleix, per tant, amb tota la documentació necessària definida a l’article 59 del Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme Decret Legislatiu 1/2005, incorporant l’estudi de mobilitat 
generada tal com preveu l’art.3 del Decret 344/2006  de 19 de setembre de regulació 
dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada. 
 
Els principis i objectius descrits sobre els quals es fonamenta la modificació puntual són: 
 
- Centralitat urbana 
- Compacitat espacial 
- Integració patrimonial 
- Diversitat funcional 
- Gestió possible 

 
La proposta d’ordenació urbanística es basa en una estructura jerarquitzada del sistema 
viari amb elements vertebradors a partir d’eixos verticals relacionats a traves de passos i 
carrers secundaris en sentit horitzontal. En referència als espais lliures es proposa la 
creació d’una plaça cívica-central presidida per l’edificació patrimonial de Can Jover, un 
saló verd ja existent a Can Carbonell responent a la preservació que estableix el Pla 
Especial del Catàleg de Patrimoni i finalment es creen zones verdes a l’espai d’illa 
formant una illa verda on es situen part de les edificacions aïllades plurifamiliars. El 
sistema d’equipaments proposat dins l’àmbit modificat es concreta en l’edifici de Can 
Jover així com un espai annex on s’apunta que en principi es pensa destinar a la 
possible nova ubicació dels serveis municipals centrals de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
Es justifica el compliment dels estàndards mínims establerts a l’art. 94 del Decret 
Legislatiu 1/2005 respecte als espais lliures i els equipaments. 
 
L’edificació es formalitza a través d’una tipologia de bloc plurifamiliar aïllat en tot el seu 
conjunt, exceptuant la conservació dels edificis existents que es preserven seguint allò 
descrit al Pla Especial del Catàleg de Patrimoni. Els blocs plurifamiliars es reparteixen 
entre blocs de PB+2 i PB+3 més àtics, amb un total de 33.212 m2 de sostre residencial  
i 418 habitatges . 
 
La modificació puntual defineix un sector subjecte a pla de millora urbana de 29.046 m2. 
La resta de sòls són d’ordenació directa i inclouen edificacions desafectant la realineació 
de vial que proposen les Normes Subsidiàries de planejament al carrer Ravalet. 
 
Revisada la documentació aportada es constata que consten duplicitat de propostes 
respecte al plànol d’ordenació física indicativa i els quadres justificatius annexats al final 
de la documentació gràfica i que aquests no concorden amb les Normes Urbanístiques 
adjuntes. L’informe realitzarà l’avaluació en base a les dades reflectides al document de 
Normes Urbanístiques per ser aquest el document normatiu resultant de la modificació. 
 
OBJECTIU DE L’INFORME 
 
El present informe s’emet en referència als aspectes tècnics relatius a les propostes 
sobre planejament urbanístic a nivell municipal, tals com l’adequació de la proposta a la 
situació municipal actual, a la normativa vigent i a les previsions del consistori envers al 
creixement del municipi. 
 
 



 

 

11 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e:  canetdemar@canetdemar.cat- web: www.canetdemar.cat 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

DOCUMENTACIÓ CONSULTADA 
 
El present informe s’emet a partir de la següent documentació tramesa: 
 
- En format paper:    1. Normes urbanístiques, avaluació econòmica i financera, agenda  

2. Estudi de mobilitat generada de la “Modificació puntual de les 
Normes Subsidiàries de Canet de Mar a l’àrea Pulligan Centre” 

   3. Modificació de les Normes Subsidiàries Pulligan Centre 
 
La documentació rebuda aporta data de setembre del 2007 i hi figura com a equip 
redactor Jornet-Llop-Pastor S.C.P. 
NORMATIVA D’APLICACIÓ 
 
El marc jurídic urbanístic de la modificació puntual és l’establert pels següents textos 
legals: 
 
- El Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’urbanisme. 
- El Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’urbanisme. 
- La Llei 8/2007, de 28 de maig de sòl. 
- El Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística. 
- La Llei 18/2007, del 28 de desembre , del dret a l’habitatge. 
 
Les circumstàncies específiques en el municipi de Canet de Mar són les de la modificació 
puntual d’un planejament urbanístic que no està adaptat a la Llei d’urbanisme amb un 
nombre d’habitants major a 10.000. 
 
INFORME 
 
Els paràmetres bàsics sobre els que es redacta la proposta del PMU: 
 

Superfície de sòls privats aportats al sector 22.141 m2 100% 
Cessions de sòl destinat a sistemes públics 8.993 m2 40% 
Coeficient d’edificabilitat brut  37.640/22.141=  1,70 m2/m2 

Total nombre d’habitatges  418 hab 
Densitat 418/2,21= 189 Hab/ha 
Mòdul aplicat m2 sostre per habitatge 37.6401/418= 90 m2 
   
Coef. edificabilitat brut d’aprofitament residencial 33.212/22.141= 1,50 m2/m2 
Coef. edificabilitat brut d’aprofitament no residencial 4.428/22.141= 0,20 m2/m2 
   

1 El mòdul s’ha aplicat sobre el sostre edificable total (residencial i no residencial) tal i 
com preveia el protocol d’intencions. 
 
Cal constatar, doncs, que la modificació s’ajusta als paràmetres del protocol d’intencions 
signat l’any 2007. 
 
De totes maneres l’actual equip de Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Canet de Mar junt 
amb la mesa de planejament creada a finals del 2007, ha estudiat la proposta de 
modificació aportada per ANIBEX-TEN SL, constatant que la modificació puntual respon 
a la següent taula: 
 

 NNSS MP 
EDIFICABILITAT BRUTA 1,00 m2/m2 1,70 m2/m2 
DENSITAT 35 hab/ha 189 hab/ha 
CESSIONS 40 % 40 % 
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TOTAL HABITATGE 772 418 
   

2 Nombre d’habitatges establert a partir de la superfície aportada segons la modificació 
puntual de referència, cal constatar que s’han inclòs solars que les Normes Subsidiàries 
de planejament no preveia transformar. 
 
A nivell d’equilibri territorial l’edificabilitat bruta de 1,70 m2/m2 es considera molt elevada, 
per a un municipi amb un teixit com el de Canet de Mar. La població ha sofert grans 
expansions urbanístiques els últims 10 anys, amb un model compacte on l’edificabilitat 
bruta en cap cas ha sobrepassat l’1,00 m2/m2. Posem, per exemple, el sector més gran 
dels desenvolupats que es va iniciar l’any 1992 i avui es troba totalment consolidat: es 
tracta d’un sector de 25 ha on l’edificabilitat bruta aplicada va ser de 0,33 m2/m2. Un altre 
exemple significatiu i més similar a la situació de les zones 5 és el del sector UA3, Ronda 
Doctor Anglès, puix que en aquest cas es va tramitar una modificació puntual de Normes 
Subsidiàries per tal d’adaptar la tipologia a les necessitats socials vigents, passant d’un 
model d’habitatge unifamiliar a un model plurifamiliar. Finalment, i després de la 
modificació, el sector UA3 té un coeficient d’edificabilitat bruta de 0,85 m2/m2. Aquest 
sector ha completat la seva urbanització però encara es troba en fase de consolidació 
pel que fa a la seva edificació. 
 
La problemàtica actual del municipi és la impossibilitat de creixement del teixit urbà. El 
territori amb possibilitat de ser urbanitzat està pràcticament desenvolupat. 
Conseqüentment, la única possibilitat de creixement passa per densificar els espais 
interns al teixit urbà actual. És així que ens trobem dins d’uns sòls amb gran pressió 
urbanística.  
 
És fonamental, tanmateix, pensar en l’equilibri territorial i les conseqüències immediates 
en el creixement de població. Amb els darrers creixements Canet ha generat una 
necessitat d’equipaments i prestació de serveis que encara no ha pogut assumir: aquest 
any s’obren les portes d’una nova escola, una piscina municipal, un nou centre d’atenció 
primària i una ampliació de l’escola bressol; és necessari per a la població actual la 
creació de més places a l’institut d’educació secundaria, així com diferents equipaments 
de caire socio-cultural i esportiu. Hi ha una necessitat molt alta d’habitatge social i de 
rehabilitació de la via pública (sobretot al centre històric). Cal tenir en compte, també, que 
totes les previsions realitzades a les urbanitzacions, canalitzacions i diferents 
instal·lacions recents han pres com a base els paràmetres definits a les Normes 
Subsidiàries. És molt probable que, si es realitza un creixement molt sobtat de la densitat 
permesa dins el teixit urbà, les xarxes de les diferents infrastructures (fins i tot les 
recentment realitzades) quedin col·lapsades. 
 
La proposta de modificació presentada augmenta considerablement tant el coeficient 
d’edificabilitat brut com la densitat en quant a unitats d’habitatge, per contra les cessions 
a realitzar es mantenen en un 40%. 
 
Realitzant un anàlisi de la proposta en base als seus principals objectius es valora: 
 
1. Respecte a la centralitat urbana a la que fa referència el document, es valora 

favorablement la creació de serveis i dotacions que creïn un nou centre urbà. 
 
2. El concepte de compacitat espacial urbana, comporta un augment molt significatiu 

de l’edificabilitat permesa i la densitat d’habitatges. Es evident que la densitat de 
35hab/ha que estableixen les Normes Subsidiàries de Canet de Mar respon a un 
model d’edificació poc adequat a les necessitats de la societat actual, doncs donaria 
lloc a una tipologia d’habitatge unifamiliar aïllat poc assequible per la població 
actual. Tot i així, es considera que la proposta de modificació abusa d’aquest 
concepte arribant a un nivell d’edificabilitat i densitat per sobre del que podria 
assumir aquesta part de territori dins el conjunt del municipi. I per altra banda no 
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augmenta les cessions a realitzar, comportant així un desequilibri entre les 
necessitats que els nous habitatges poden comportar a nivell d’equipaments i zones 
verdes i les cessions realitzades. 

 
3. En quant a la preservació dels bens catalogats es respecta fidelment el descrit al 

Pla Especial del Catàleg de Patrimoni de Canet de Mar aprovat l’any 2006. Estudis 
posteriors, però han posat de manifest que una de les naus de Can Carbonella que 
no consta com a element protegit per la fitxa del Catàleg B134 corresponent a 
aquesta finca, es tracta de l’edificació original obra de l’arquitecte mataroní Josep 
Puig i Cadafalch (únicament la nau simètrica amb façana al carrer Josep Mora es va 
enderrocar i reconstruir). Ara fa un any la Generalitat de Catalunya va comprar el 
fons, fins a les hores propietat de la família de Puig i Cadafalch, el qual està en 
procés de catalogació; en aquest fons hi consten els plànols originals de la fàbrica 
de Can Carbonell, demostrant així la veritable autoria del projecte, que per error al 
Catàleg de Patrimoni consta com de Lluís Domènech i Montaner.  

 
4. El principi de diversitat funcional conferirà al nou creixement urbà un aspecte bàsic, 

complementant l’ús residencial amb usos comercials. Així mateix, per potenciar 
aquest principi, es creu adequat utilitzar diverses tipologies residencials i no centrar-
se únicament en blocs plurifamiliars. L’àmbit de la present modificació es troba 
bàsicament envoltat per edificacions unifamiliars i plurifamiliars de PB+1, caldria 
doncs adaptar la proposta seguint un principi d’integració amb el paisatge urbà més 
immediat. 

 
5. Finalment, la proposta es basa en un principi de gestió possible, on entra la idea de 

fraccionar la intervenció. La transformació d’aquest sector és, com ja hem exposat, 
un creixement molt significatiu tant a nivell numèric com estratègic pel municipi. És 
molt adequat, doncs, realitzar el creixement per fases facilitant així la creació de les 
dotacions i els equipaments necessaris per garantir les prestacions públiques a la 
nova població. 

 
Conclusions: 
 
1. Donat la gran necessitat d’habitatge social al municipi que es desprèn de la 

memòria social adjuntada, cal tenir en compte que el dia 31 de juliol de 2008 el 
DOGC ha publicat el Decret 152/2008 de 29 de juliol pel qual es regulen l’habitatge 
concertat i l’habitatge de lloguer amb opció de compra, i s’adopten altres mesures 
en matèria de l’habitatge. En aquest Decret es regula una nova tipologia d’habitatge 
de protecció oficial als efectes del que preveu la disposició addicional dinovena del 
Text Refós de la Llei d’urbanisme, que es diu “habitatge concertat amb protecció 
oficial” (Preu Concertat de Catalunya). Segons la disposició final segona del Decret 
152/2008 de 29 de juliol, l’entrada en vigor d’aquest Decret es produeix un cop 
transcorreguts dotze mesos des de la seva publicació al DOGC, es a dir a partir del 
dia 31 de juliol del 2009. Conseqüentment, tot i no ser d’obligat compliment, es 
recomana l’aplicació de la reserva del 10% del sostre que es qualifiqui per a l’ús 
residencial de nova implantació per a la construcció d’habitatges destinats a 
aquesta nova tipologia. 

 
2. D’acord amb l’obligació dels ajuntaments de vetllar per la integritat del patrimoni 

cultural català, tant públic com privat, es creu adient la preservació de la nau situada 
a l’ala nord de saló verd de Can Carbonell, tot i no ser objecte de protecció segons 
el Pla Especial del Catàleg de Patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric i 
artístic. 

 
3. El fet d’incloure finques que ja tenen caràcter residencial segons la normativa vigent 

pot comportar la creació d’expectatives a la resta de propietaris de finques similars. 
Es per això que es recomana que la modificació puntual es limiti a transformar l’ús 
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d’aquelles finques que actualment estan qualificades com a zona 5 de Recintes 
Industrials. 

 
4. La proposta d’incorporar edificis patrimonials dins el sistema d’equipaments públics 

comporta l’obtenció de cessions que augmenten l’interès públic de la proposta, tot i 
així és molt important tenir en compte la dificultat econòmica del consistori a l’hora 
de realitzar la rehabilitació i manteniment d’aquestes edificacions. Es recomana en 
aquest sentit que, tal i com apunta l’art. 9.3 de les Normes Urbanístiques de la 
modificació puntual de referència s’estableixi com a condició d’ordenació la 
rehabilitació d’aquestes edificacions. S’entén, doncs, que hauria de quedar reflectit 
aquest aspecte dins l’avaluació econòmica i financera de desenvolupament del 
sector. 

 
5. L’augment d’edificabilitat proposat, així com l’augment de densitat s’hauria d’acotar 

a nivells més reduïts que possibilitin una millor adaptació de la proposta a nivell urbà 
amb l’entorn i l’absorció dels serveis públics necessaris per a les noves llars i 
l’augment de població. Sempre garantint la viabilitat econòmica de l’actuació. 

 
6. En quant al criteri emprat en l’avaluació econòmica i financera, malgrat estar d’acord 

amb les actuacions a fer per poder desenvolupar tot el sector, la justificació dels 
diferents imports adoptats a l’informe no és suficient. Per poder avaluar l’actuació 
definitiva a adoptar al sector, és bàsic complementar aquesta avaluació 
documentant-la a través d’empreses reconegudes en el sector que correspongui. Es 
creu necessari justificar més detalladament els imports destinats a enderrocs, 
reallotjaments, arrendaments, valoracions i indemnitzacions expressats a l’informe. 
Aquest aspecte és clau a l’hora d’ajustar la necessitat d’augmentar la rendibilitat del 
sector. 

 
En definitiva, la proposta acompleix amb el protocol d’intencions signat l’any 2007 i amb 
la normativa vigent aplicable. Tot i així els paràmetres fixats a la modificació s’allunyen 
molt de la previsió de les Normes Subsidiàries de Planejament per a la transformació 
d’aquests sòls. I, tan mateix, la modificació presentada no acompleix amb els criteris 
tècnics que actualment es consideren adients a nivell urbanístic per al desenvolupament 
d’aquest àmbit urbà. Conseqüentment, sota el criteri de la tècnica sotasignant la proposta 
no s’ajusta a les voluntats municipals actuals. 
 
Tot el que s’informa perquè s’actuï amb criteri superior. 
 

Atès que en base a l’informe esmentat de l’arquitecta municipal, de data 19 de 
novembre de 2008, en el qual es feia palès que, si bé la proposta de modificació 
acomplia els paràmetres fixats en el protocol de 2007, aquests s’allunyaven molt de la 
previsió de les Normes subsidiàries vigents, el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària 
del dia 27 de novembre de 2008, acordà el següent: 
 

PRIMER.- No acceptar la proposta de modificació de les Normes Subsidiàries 
a l’àrea Pulligan Centre – Zona 5 “Recintes industrials”, presentada per la 
mercantil ANIBEX-TEN, SL, en base a l’informe dels serveis tècnics 
municipals, atès que aquesta no s’ajusta a les previsions de creixement del 
municipi, en conseqüència, denegar-ne l’aprovació inicial. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord als interessats. 

 
Atès que la mercantil ANIBEX-TEN, SL interposà, en data 13 de febrer de 2009, recurs 
contenciós-administratiu (RCA 82/2009) contra l’acord del Ple municipal, de data 27 de 
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novembre de 2008, en virtut del qual es desestimava la proposta de modificació 
puntual presentada. 
 
Atès que el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 8, de Barcelona, dicta l’auto núm. 
187, de data 23 de juny de 2010, en virtut del qual es declara incompetent per conèixer 
el recurs contenciós-administratiu 82/2009, interposat per ANIBEX-TEN, SL i remet les 
actuacions a la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya. 
 
Atès que en data 21 d’octubre de 2013 té entrada la Sentència estimatòria parcial 
dictada per la Sala en recurs contenciós-administratiu núm. 347/2010, seguit a 
instància d’ANIBEX-TEN, SL contra l’Ajuntament de Canet de Mar, PULLIGAN 
INTERNACIONAL, SA i CANET PUNT, SA, quina part resolutiva es transcriu a 
continuació: 
 
 FALLAMOS  
 

Que ESTIMAMOS PARCIALMENTE  el presente recurso contencioso administrativo 
interpuesto a nombre de la entidad ANIBEX-TEN, SL  contra el Acuerdo de 27 de 
noviembre de 2008 del Ple del AJUNTAMENT DE CANET DE MAR  por virtud del que, 
en esencia, se acordó “No acceptar la proposta de modificació de les Normes 
Subsidiàries a l’àrea Pulligan Centre – Zona 5 “Recintes industrials”, presentada per la 
mercantil ANIBEX-TEN, SL, en base a l’informe dels serveis tècnics municipals, atès 
que aquesta no s’ajusta a les previsions de creixement del municipi, en conseqüència, 
denegar-ne l’aprovació inicial”, del tenor explicitado con anterioridad, y ESTIMANDO 
PARCIALMENTE LA DEMANDA ARTICULADA ANULAMOS EL REFE RIDO ACTO 
POR SER DISCONFORME A DERECHO Y PROCEDE CONDENAR A LA 
ADMINISTRACIÓN DEMANDADA A QUE EN EL PLAZO MÁS BREV E POSIBLE, 
FIRME QUE SEA LA PRESENTE SENTENCIA, Y TODO LO MÁS EN EL PLAZO DE 
UN MES A PARTIR DE QUE LO SEA, HAGA CONSTAR EN LOS PRESENTES 
AUTOS QUE SE HA PROCEDIDO A APROBAR INICIALMENTE ES A FIGURA DE 
PLANEAMIENTO Y CON EFECTOS TEMPORALES A 18 DE ABRIL  DE 2008, ES 
DECIR EN APLICACIÓN AL DECRETO LEGISLATIVO 1/2005, DE 26 DE JULIO, 
POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE URBANISMO, 
CON LAS MODIFICACIONES OPERADAS EN EL DECRETO LEY 1 /2007, DE 16 DE 
OCTUBRE, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA URBANÍSTICA . 
 

Vist l’informe emès per l’enginyera municipal, en data 19 de novembre de 2013, el 
contingut del qual es transcriu a continuació: 
 

Na Sílvia Amatller Micola, enginyera municipal de l’Ajuntament de Canet de Mar, en 
relació amb la proposta de modificació de les Normes Subsidiàries a l’àrea Pulligan 
Centre – Zona 5 “Recintes industrials”, presentada per la mercantil ANIBEX-TEN, SL, 
emet informe en referència als serveis necessaris per la proposta presentada.  
 
D’acord amb la proposta presentada, es preveu la creació de fins a 418 habitatges a la 
zona actualment d’àmbit industrial, amb la creació de dos carrers nous i zones verdes 
transitables. 
 
En primer lloc, serà necessari que es prevegi la instal·lació d’enllumenat públic a tota la 
zona de nova urbanització, amb la col·locació d’un nou quadre per tota la zona. 
 
Quant a les necessitats de subministraments elèctric i de gas, caldrà fer una previsió de 
la potència que es preveu que puguin requerir les noves construccions de cadascun dels 
serveis. S’haurà de fer una petició prèvia a les companyies distribuïdores per tal 
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d’assegurar que disposin de xarxes amb capacitat suficient per satisfer aquestes noves 
demandes, i si és així, que determinin la necessitat d’estendre nova xarxa o de 
col·locació d’estacions transformadores o centrals reguladores a la zona. 
 
També caldrà consultar a Telefònica per tal de saber quina infraestructura serà 
necessària per dotar de xarxa de comunicacions als nous habitatges. 
 
Pel que fa al subministrament d’aigua potable, serà necessari fer una previsió de les 
necessitats d’aigua que requeriran els nous habitatges per tal que l’empresa 
concessionària del servei d’aigua de Canet de Mar faci un estudi de les necessitats de 
modificació de la xarxa que puguin ser pertinents. A priori ja es preveu que s’haurà de 
substituir la totalitat de la xarxa d’aigua potable que envolta la zona d’actuació, atès que 
es tracta de canonades de fibrociment de dimensions reduïdes. S’haurà de preveure la 
col·locació d’hidrants a la xarxa de manera que hi hagi un hidrant cada 100 m com a 
màxim. 
 
Per últim, pel que fa a la xarxa de sanejament, s’haurà de preveure la recollida 
separativa d’aigües pluvials i d’aigües residuals. Les aigües pluvials s’hauran de conduir 
preferentment cap a la canalització de la Riera del Pinar. Pel que fa a les aigües 
residuals, s’haurà d’estudiar en detall on es poden fer les connexions, per tal de no 
saturar les xarxes existents aigües avall de la zona d’actuació. D’acord amb el Pla 
Director del Clavegueram de Canet de Mar, actualment ja es concentren problemes de 
funcionament del tub de clavegueram en càrrega en trams del c/ Josep Mora i Torrent 
dels Lledoners, i de funcionament del tub amb làmina d’aigua per sobre la cota del 
terreny als trams baixos de la Riera Sant Domènec i el Torrent dels Lledoners i Riera de 
la Torre. Segons les previsions de generació d’aigües residuals de la zona d’actuació 
potser serà necessari fer alguna modificació de la xarxa d’aigües residuals d’algun punt 
més llunyà de l’actuació per evitar problemes de funcionament de la xarxa. És per aquest 
motiu que caldrà fer un bon estudi de la previsió d’aigües residuals que es preveu 
generar amb l’actuació. 
 
Tot el que s’informa perquè es procedeixi segons superior criteri. 

 
Vist l’informe jurídic, emès el dia 19 de novembre de 2013, per la Secretària de la 
Corporació, que consta a l’expedient administratiu i que es transcriu a continuació: 
 

Informe núm. 29/2013 de la Secretaria General en re lació a la Modificació puntual 
de les Normes Subsidiàries de Planejament de Canet de Mar a l’àrea Pulligan 
centre. 
 
Núria Mompel Tusell, Secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar, en compliment d’allò 
establert a l’article 3.b) 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 a l’art. 47.2.ll) del Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, i l’art. 114.2.k) del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i pel que fa a la proposta de 
Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de Canet de Mar a l’àrea 
Pulligan centre, emeto el següent: 
 
INFORME JURÍDIC 
 
ANTECEDENTS 
 
I.- A Canet de Mar, en data 26 d’abril de 2007, es va formalitzar l’anomenat “Protocol 
d’intencions relatiu a l’ordenació de l’àmbit industrial situat a la part baixa del Passeig de 
la Misericòrdia i la seva transformació urbana, en el marc de la modificació puntual de les 
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vigents Normes Subsidiàries de Planejament municipal que tramiti l’Ajuntament de Canet 
de Mar durant el mandat 2007-2011”. 
 
II.- Aquest protocol d’intencions concretà una sèrie d’estipulacions, en essència, les 
següents: 
 
- L’Ajuntament mostrava la seva inicial conformitat a una ulterior formulació, redacció i 
aprovació d’una modificació puntual de les vigents NNSS, que previsiblement tindria lloc 
en la següent legislatura, respecte de les finques propietat de la mercantil ANIBEX TEN, 
SL, entre d’altres, on en aquell moment s’hi desenvolupaven les activitats industrials de 
les empreses Canet Punt, SA i Pulligan Internacional, SA, d’acord amb uns determinats 
paràmetres urbanístics que es concretaven en l’apartat XI de l’esmentat Protocol. 
 
- La mercantil ANIBEX TEN, SL, propietària majoritària dels terrenys inclosos en l’àmbit 
esmentat, havia de presentar, en el termini màxim d’un any, davant l’Ajuntament, la 
documentació necessària per a tramitar la modificació puntual de la NNSS en l’esmentat 
àmbit, i un cop aprovada inicialment, la mercantil es comprometia a redactar, promoure i 
tramitar el Pla de millora urbana per a desenvolupar aquelles previsions, constituir la 
Junta de Compensació, tramitar i executar el projecte de reparcel·lació, així com, 
executar el corresponent projecte d’urbanització, amb la intenció que es poguessin 
tramitar de forma simultània però condicionats aquests darrers a l’aprovació de la 
modificació puntual. 
 
- ANNIBEX TEN, SL reiterava el compromís, que havia subscrit i novat amb les 
companyies Canet Punt, SA i Pulligan Internacional, SA, mitjançant un acord marc de 
dates 20 de març, 28 de juliol i 19 d’octubre de 2006, en virtut del qual es comprometien 
a construir noves naus industrial al sector U7 del municipi (polígon industrial) per 
traslladar-hi les activitats fabrils d’aquestes empreses, fent-se efectiu el lliurament de les 
naus un cop s’hagués publicat en el DOGC l’aprovació definitiva de la modificació 
puntual de les NNSS en aquest àmbit. I per la seva part, Canet Punt, SA i Pulligan 
Internacional, SA s’obligaven a efectuar el trasllat de les seves instal·lacions, en el 
moment de l’entrega, deixant les naus de l’àmbit Pulligan, lliures i expedites.  
 
III.- Així mateix, l’expositiu XI de l’esmentat Protocol d’intencions marcava que la 
proposta de modificació puntual de les NNSS en aquell àmbit, hauria de tenir com a 
finalitat la substitució de l’actual ús industrial pel residencial, i de forma complementària, 
pel terciari, i inicialment hauria de contenir els següents paràmetres bàsics: 
 
a. Àmbit d’actuació: el planejament general havia de delimitar un polígon d’actuació de 

nova creació que havia d’incloure els sòls descrits en l’expositiu II, ultra aquells 
limítrofes que, en el moment de la delimitació, es consideressin adients. 

 
b. Edificabilitat: com a hipòtesi de treball: el nou sector havia de tenir un coeficient 

d’edificabilitat brut sobre sòl privat de 1,70 m2sòl/m2sostre, sense perjudici del seu 
ajustament per part de l’Ajuntament, a l’objecte d’assolir una adequada integració de 
les construccions en l’entorn urbà en el que s’ubicarien i una adequada ordenació 
dels espais públics i privats, juntament a la necessitat de fer viable el trasllat de les 
activitats industrials existents i del principi de sostenibilitat ambiental. 

 
c. També com a hipòtesi de treball, la distribució, pel que fa als usos dins del polígon, 

havia de ser de 1,50 m2sòl/m2sostre, destinat a ús residencial i 0,20 m2sòl/m2sostre, 
destinat a usos diferents a l’habitatge, però compatibles amb aquest. 

 
d. Pel que fa a la reserva d’habitatge protegit que assenyalava el TRLUC, el sector 

havia de reservar el sòl necessari on poder localitzar el sostre corresponent al 20% 
de sostre d’habitatge, per destinar-lo a habitatge protegit en règim general i el 10% 
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del sostre d’habitatge, per destinar-lo a habitatge protegit en la modalitat d’habitatge 
concertat. 

 
e. Pel que fa a la densitat del sector, el nombre màxim d’habitatges havia de ser el que 

resultés de dividir per 90 m2 de sostre el total de l’edificabilitat permesa dins de 
l’àmbit de planejament. 

 
IV.- En compliment de l’anterior, la mercantil ANIBEX-TEN, SL presentà, en data 18 
d’abril de 2008 (registre d’entrada núm. 2156), la proposta de Modificació puntual de les 
Normes Subsidiàries de planejament urbanístic a l’àrea Pulligan Centre – Zona 5 
“Recintes industrials”. 
 
V.- A la vista de l’anterior document, en data 19 de novembre de 2008, l’Arquitecta 
municipal va emetre un informe tècnic que analitzava i valorava l’esmentada proposta de 
modificació puntual de les NNSS, en el qual es concloïa, el següent: 
 
“ (...) Conclusions: 
 
1. Donat la gran necessitat d’habitatge social al municipi que es desprèn de la 
memòria social adjuntada, cal tenir en compte que el dia 31 de juliol de 2008 el DOGC ha 
publicat el Decret 152/2008 de 29 de juliol pel qual es regulen l’habitatge concertat i 
l’habitatge de lloguer amb opció de compra, i s’adopten altres mesures en matèria de 
l’habitatge. En aquest Decret es regula una nova tipologia d’habitatge de protecció oficial 
als efectes del que preveu la disposició addicional dinovena del Text Refós de la Llei 
d’urbanisme, que es diu “habitatge concertat amb protecció oficial” (Preu Concertat de 
Catalunya). Segons la disposició final segona del Decret 152/2008 de 29 de juliol, 
l’entrada en vigor d’aquest Decret es produeix un cop transcorreguts dotze mesos des de 
la seva publicació al DOGC, es a dir a partir del dia 31 de juliol del 2009. 
Conseqüentment, tot i no ser d’obligat compliment, es recomana l’aplicació de la reserva 
del 10% del sostre que es qualifiqui per a l’ús residencial de nova implantació per a la 
construcció d’habitatges destinats a aquesta nova tipologia. 
 
2. D’acord amb l’obligació dels ajuntaments de vetllar per la integritat del patrimoni 
cultural català, tant públic com privat, es creu adient la preservació de la nau situada a 
l’ala nord de saló verd de Can Carbonell, tot i no ser objecte de protecció segons el Pla 
Especial del Catàleg de Patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric i artístic. 
 
3. El fet d’incloure finques que ja tenen caràcter residencial segons la normativa vigent 
pot comportar la creació d’expectatives a la resta de propietaris de finques similars. Es 
per això que es recomana que la modificació puntual es limiti a transformar l’ús 
d’aquelles finques que actualment estan qualificades com a zona 5 de Recintes 
Industrials. 
 
4. La proposta d’incorporar edificis patrimonials dins el sistema d’equipaments públics 
comporta l’obtenció de cessions que augmenten l’interès públic de la proposta, tot i així 
és molt important tenir en compte la dificultat econòmica del consistori a l’hora de 
realitzar la rehabilitació i manteniment d’aquestes edificacions. Es recomana en aquest 
sentit que, tal i com apunta l’art. 9.3 de les Normes Urbanístiques de la modificació 
puntual de referència s’estableixi com a condició d’ordenació la rehabilitació d’aquestes 
edificacions. S’entén, doncs, que hauria de quedar reflectit aquest aspecte dins 
l’avaluació econòmica i financera de desenvolupament del sector. 
 
5. L’augment d’edificabilitat proposat, així com l’augment de densitat s’hauria d’acotar 
a nivells més reduïts que possibilitin una millor adaptació de la proposta a nivell urbà amb 
l’entorn i l’absorció dels serveis públics necessaris per a les noves llars i l’augment de 
població. Sempre garantint la viabilitat econòmica de l’actuació. 
 



 

 

19 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e:  canetdemar@canetdemar.cat- web: www.canetdemar.cat 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

6. En quant al criteri emprat en l’avaluació econòmica i financera, malgrat estar d’acord 
amb les actuacions a fer per poder desenvolupar tot el sector, la justificació dels diferents 
imports adoptats a l’informe no és suficient. Per poder avaluar l’actuació definitiva a 
adoptar al sector, és bàsic complementar aquesta avaluació documentant-la a través 
d’empreses reconegudes en el sector que correspongui. Es creu necessari justificar més 
detalladament els imports destinats a enderrocs, reallotjaments, arrendaments, 
valoracions i indemnitzacions expressats a l’informe. Aquest aspecte és clau a l’hora 
d’ajustar la necessitat d’augmentar la rendibilitat del sector. 
 
En definitiva, la proposta acompleix amb el protocol d’intencions signat l’any 2007 i amb 
la normativa vigent aplicable. Tot i així els paràmetres fixats a la modificació s’allunyen 
molt de la previsió de les Normes Subsidiàries de Planejament per a la transformació 
d’aquests sòls. I, tan mateix, la modificació presentada no acompleix amb els criteris 
tècnics que actualment es consideren adients a nivell urbanístic per al desenvolupament 
d’aquest àmbit urbà. Conseqüentment, sota el criteri de la tècnica sotasignant la proposta 
no s’ajusta a les voluntats municipals actuals.” 
 
VI.- En base a l’anterior informe, el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 27 de 
novembre de 2008, acordà desestimar la proposta de modificació de les Normes 
Subsidiàries presentada per la mercantil ANIBEX-TEN, SL, atès que aquesta no 
s’ajustava a les previsions de creixement del municipi, concretament, el plenari aprovà: 
 
“PRIMER.- No acceptar la proposta de modificació de les Normes Subsidiàries a l’àrea 
Pulligan Centre – Zona 5 “Recintes industrials”, presentada per la mercantil ANIBEX-
TEN, SL, en base a l’informe dels serveis tècnics municipals, atès que aquesta no 
s’ajusta a les previsions de creixement del municipi, en conseqüència, denegar-ne 
l’aprovació inicial. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord als interessats.” 
 
VII.- Contra l’anterior acord, la mercantil ANIBEX-TEN, SL interposà, en data 13 de febrer 
de 2009, recurs contenciós-administratiu (RCA 82/2009). El Jutjat Contenciós-
Administratiu núm. 8 de Barcelona, en data 23 de juny de 2010, dictà l’auto núm. 187, en 
virtut del qual es declarà incompetent per conèixer l’anterior recurs contenciós-
administratiu i remeté les actuacions a la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya. 
 
VIII.- En data 25 de juny de 2013 la Sala del contenciós administratiu del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya (secció tercera) dictà la sentència núm. 504, per la 
qual s’estimà, parcialment, el recurs contenciós-administratiu núm. 347/2010, seguit a 
instància d’ANIBEX-TEN, SL contra l’Ajuntament de Canet de Mar, PULLIGAN 
INTERNACIONAL, SA i CANET PUNT, SA, quina part resolutiva es transcriu a 
continuació: 
 
 FALLAMOS  
 

Que ESTIMAMOS PARCIALMENTE  el presente recurso contencioso administrativo 
interpuesto a nombre de la entidad ANIBEX-TEN, SL  contra el Acuerdo de 27 de 
noviembre de 2008 del Ple del AJUNTAMENT DE CANET DE MAR  por virtud del 
que, en esencia, se acordó “No acceptar la proposta de modificació de les Normes 
Subsidiàries a l’àrea Pulligan Centre – Zona 5 “Recintes industrials”, presentada per 
la mercantil ANIBEX-TEN, SL, en base a l’informe dels serveis tècnics municipals, 
atès que aquesta no s’ajusta a les previsions de creixement del municipi, en 
conseqüència, denegar-ne l’aprovació inicial”, del tenor explicitado con anterioridad, 
y ESTIMANDO PARCIALMENTE LA DEMANDA ARTICULADA ANULAM OS EL 
REFERIDO ACTO POR SER DISCONFORME A DERECHO Y PROCEDE 
CONDENAR A LA ADMINISTRACIÓN DEMANDADA A QUE EN EL PLAZO MÁS 
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BREVE POSIBLE, FIRME QUE SEA LA PRESENTE SENTENCIA,  Y TODO LO 
MÁS EN EL PLAZO DE UN MES A PARTIR DE QUE LO SEA, H AGA CONSTAR 
EN LOS PRESENTES AUTOS QUE SE HA PROCEDIDO A APROBA R 
INICIALMENTE ESA FIGURA DE PLANEAMIENTO Y CON EFECT OS 
TEMPORALES A 18 DE ABRIL DE 2008, ES DECIR EN APLIC ACIÓN AL 
DECRETO LEGISLATIVO 1/2005, DE 26 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA 
EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE URBANISMO, CON LAS 
MODIFICACIONES OPERADAS EN EL DECRETO LEY 1/2007, D E 16 DE 
OCTUBRE, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA URBANÍSTICA . 
 

OBJECTE D’AQUEST INFORME 
 
La finalitat d’aquest informe és determinar el procediment legal a seguir per a donar 
compliment al contingut de la Sentència núm. 504, de 25 de juny de 2013, de la Sala del 
contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (secció tercera), 
que obliga a l’Ajuntament, en un termini màxim de 30 dies, a l’aprovació inicial de la 
Modificació puntual de les Normes Subsidiàries a l’àrea Pulligan Centre, presentada  en 
data 18 d’abril de 2008 (registre d’entrada núm. 2156) per la mercantil ANIBEX-TEN, SL. 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
La legislació aplicable, d’acord amb el contingut de la decisió de la Sala, a la qual es 
dóna compliment, 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). 

 
- Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’Urbanisme de Catalunya, amb les modificacions introduïdes pel Decret llei 1/2007, 
de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística. 

 
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’urbanisme (RLUC). 
 
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic i Procediments Administratiu 

Comú (LRJ-PAC). 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
Primer.- Justificació de la necessitat d’aprovació inicial.  
 
De conformitat amb l’article 94 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s’aprovà el Text refós de la llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC), aplicable al present 
cas per raons temporals, estableix que la modificació de qualsevol dels elements d’una 
figura del planejament urbanístic s’ha de subjectar a les mateixes disposicions que en 
regeixen la seva formació. D’acord amb l’apartat 6 del mateix article, les propostes de 
modificació han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la 
conveniència amb relació als interessos públics i privats concurrents i l’òrgan competent, 
per a tramitar la modificació, ha de valorar adequadament la justificació de la proposta i, 
en el cas de fer-ne una valoració negativa, ha de denegar-la.  
 
En el seu dia, l’Ajuntament va considerar que la proposta de modificació puntual de les 
NNSS no s’ajustava a les previsions de creixement del municipi, i en conseqüència, en 
va denegar l’aprovació inicial. En el present cas, la sentència núm. 504 del TSJC 
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examina quina va ser la justificació que, en el seu moment, va fer l’Ajuntament en relació 
a la proposta. Al respecte diu la sentència: 
 
“FD 5: (...) en el acuerdo impugnado se procede a reproducir un informe de la arquitecto 
municipal de 19 de noviembre de 2008 y un informe de la técnica de la administración 
general de 19 de noviembre de 2008, pero la razón de decidir se actúa solo con 
fundamento en que la propuesta “no se ajusta a las previsiones de crecimiento del 
municipio”. Es así que profundizando sobre esa apreciación tan escueta y lacónica 
conclusión y razón de decidir debe resaltarse que no encuentra acomodo alguno en lo 
informado ya que el informe de la arquitecta municipal, sin detectar obstáculo formal 
alguno, todo lo más apunta a que es un ajuste al eufemístico protocolo de intenciones de 
2007 ya examinado en lo que ahora interesa y a que la propuesta no se ajusta en el 
fondo a las voluntades municipales actuales y sin que ello resulte tampoco del informe 
jurídico que se cine a una perspectiva jurídico formal y procedimental. (…)“ 
 
Per tant, considera la sentència que els possibles defectes que contingués la proposta de 
modificació puntual s’haguessin pogut corregir al llarg del procediment administratiu no 
havent-se hagut d’impedir el tràmit d’aprovació inicial, doncs el caràcter que té aquesta 
aprovació inicial “... no es una resolución sinó un acto de trámite que prepara la 
resolución final”. 
 
Per aquesta raó, a criteri de la que subscriu, i per tal de donar compliment a l’esmentada 
sentència, el Ple de l’Ajuntament hauria d’aprovar, de forma inicial, en el termini màxim 
de trenta dies, a comptar a partir de que l’esmentada sentència adquireixi fermesa, la 
proposta de modificació puntual de les NNSS a l’àrea Pulligan Centre – Zona 5 “Recintes 
industrials”, presentada per la mercantil ANIBEX-TEN, SL el dia 18 d’abril de 2008, 
donant d’aquesta manera a la mercantil l’anomenat “dret al tràmit”, sense que això 
signifiqui que dita proposta s’hagi d’aprovar, necessàriament, de forma definitiva, doncs, 
a tenor del que estableix la pròpia sentència, l’aprovació inicial és un simple acte de 
tràmit sotmès a les vicissituds d’un procediment administratiu. 
 
Així mateix, i per tal de donar compliment a allò establert a l’art. 94 del TRLUC, caldria 
incorporar a l’expedient un informe tècnic que justifiqui la necessitat de la iniciativa, i 
l’oportunitat i la conveniència de la mateixa, en relació als interessos públics i privats 
concurrents, i en el que es fessin constar totes aquelles qüestions que haurien 
d’esmenar-se durant la tramitació que caldrà iniciar en execució de sentència, tenint en 
compte que l’informe de l’arquitecta municipal, de data 19 de novembre de 2008, tal i 
com diu la sentència, no conté cap obstacle formal sinó que només detecta que “.... no 
s’ajusta a les voluntats municipals actuals.” 
 
Segon.-  Aprovació inicial, provisional i definitiva.   
 
D’acord amb l’article 83 TRLUC, l’aprovació inicial i l’aprovació provisional de la 
modificació de les NNSS correspon a l’Ajuntament de Canet de Mar i, més concretament, 
al Ple de la Corporació, conforme a l’article 22.2.c) de la LRBRL i requereix el quòrum de 
la majoria absoluta legal, conforme a l’article 47.2. ll) LRBRL. L’aprovació definitiva 
correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme, en aquest cas de Barcelona. 
 
Tercer.- Informació pública.   
 
Una vegada aprovada inicialment, la modificació puntual de les NNSS s’haurà de 
sotmetre a informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant edictes que es 
publicaran en el BOP i en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit 
municipal, conforme determinen els articles 83.4 TRLUC i 23.1.b) del RLUC. A més, 
d’acord amb l’apartat 2 del mateix article, s’haurà de donar a conèixer per mitjans 
telemàtics la convocatòria d’informació pública i garantir la consulta del projecte per 
aquests mitjans. 
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Quart.- Sol·licitud d’informes.   
 
Conforme als apartats 5 i 7 de l’article 83 TRLUC, simultàniament al tràmit d’informació 
pública caldrà sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències 
sectorials, els quals l’hauran d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició 
n’autoritzi un de més llarg, així com als Ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confini 
amb el del municipi. 
 
Per aquesta raó, l’informe tècnic que haurà d’emetre’s en el present procediment, a més, 
haurà de contenir un llistat dels organismes sectorials que hauran d’informar la proposta 
de modificació perquè en puguin resultar afectats.  
 
Cinquè.- Aprovació provisional automàtica.   
 
Cas de no presentar-se al·legacions durant el termini d’informació pública la proposta de 
modificació podrà entendre’s automàticament elevada a provisional, circumstància que 
s’acreditarà amb la corresponent certificació de la Secretària de la Corporació. En cas 
contrari, caldrà que el Ple adopti el corresponent acord a la vista de les mateixes i dels 
informes emesos al respecte (art. 22.2.c) de la LRBRL). 
 
Sisè.-  Suspensió de llicències.   
 
L’article 71.2 TRLUC estableix la suspensió de tramitacions i de llicències, que s’ha 
d’acordar obligatòriament amb l’aprovació inicial, en els àmbits en què les noves 
determinacions comportin una modificació del nou règim urbanístic. Aquesta suspensió 
preceptiva de tramitacions i de llicències pot tenir una durada màxima de dos anys, 
d’acord amb el que disposa l’article 72 TRLUC. 
 
Els acords de suspensió de tramitacions i de llicències s’hauran de publicar en el Butlletí 
Oficial de la Província i s’han de referir a àmbits identificats gràficament, per tant, 
l’informe tècnic que cal incorporar a l’expedient caldrà també que identifiqui clarament 
aquest àmbit de suspensió. 
 
Cal recordar que, d’acord amb l’article 102.4 RLU, mentre estigui suspesa la tramitació 
de procediments i l’atorgament de llicències en aplicació del que estableix l’article 71.2 
TRLUC, es poden tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentats en el 
règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament 
inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en 
risc l’aplicació del nou planejament, una vegada definitivament aprovat.  
 
Setè.- Conclusions  
 
En els termes procedimentals al·ludits, s’informa favorablement la proposta de 
Modificació puntual de les Normes Subsidiàries a l’àrea Pulligan Centre, presentada per 
la mercantil ANIBEX-TEN, SL, en data 18 d’abril de 2008 (registre d’entrada núm. 2156), 
per tal de donar compliment a la Sentència núm. 504 dictada per la Sala Contenciosa-
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs contenciós-
administratiu núm. 347/2010, seguit a instància d’ANIBEX-TEN, SL contra l’Ajuntament 
de Canet de Mar, PULLIGAN INTERNACIONAL, SA i CANET PUNT, SA, que haurà de 
tenir efectes temporals 18 d’ abril del 2008, es a dir, quan era d’aplicació el Decret 
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme, amb 
les modificacions operades en el Decret llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents 
en matèria urbanística 
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Vist l’informe tècnic, de data 25 de novembre de 2013, el contingut del qual es 
transcriu a continuació: 
 

INFORME TÈCNIC 
 
ASSUMPTE:  “Modificació puntual de les Normes Subsidiàries a l’àrea Pulligan 

Centre” 
 
Milena Ibáñez Vaqués, arquitecta, en relació amb la proposta de modificació de les 
Normes Subsidiàries a l’àrea Pulligan Centre – Zona 5 “Recintes industrials”, presentada 
per la mercantil ANIBEX-TEN, SL. emet informe següent: 
 
Revisada la documentació de referència es constata que es tracta d’una modificació 
puntual de les Normes Subsidiàries, integrada pels següents documents: 
 

1. Normes urbanístiques. Avaluació econòmica i financera. Agenda.  
2. Estudi de mobilitat generada de la “Modificació puntual de les Normes 

Subsidiàries de Canet de Mar a l’àrea Pulligan Centre” 
3. Modificació de les Normes Subsidiàries Pulligan Centre 

-Memòria descriptiva. Document i plànols d’informació urbanística. 
-Documentació mediambiental. Informe mediambiental 
-Memòria social 
-Memòria justificativa. Document i plànols d’ordenació: 

 
01. Règim del sòl (e. 1/1000) 
02. Gestió del sòl (e. 1/1000) 
03. Gestió, unitats mínimes d’adjudicació d’aprofitament (e. 1/1000) 
04. Qualificació del sòl (e. 1/1000) 
05. Xarxa viària. Mobilitat, rasants i localització de l’aparcament (e. 1/1000) 
06. Condicions de la planta baixa i planta soterrani (e. 1/1000) 
07. Condicions de la planta pis i planta terminal (e. 1/1000) 
08. Alçats longitudinals   (e. 1/500) 
09. Alçats transversals 1 (e. 1/500) 
10. Alçats transversals 2 (e. 1/500) 
11. Ordenació física indicativa (e. 1/1000) 
12. Directori de l’ordenació proposada (e. 1/1000) 

 
Acompleix, per tant, amb tota la documentació necessària definida a l’article 59 del Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme Decret Legislatiu 1/2005, incorporant l’estudi de mobilitat 
generada tal com preveu l’art.3 del Decret 344/2006  de 19 de setembre de regulació 
dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada. 
 
Es constata que la modificació s’ajusta de forma general als paràmetres orientatius del 
protocol d’intencions signat l’any 2007. 
 
Simultàniament al tràmit d’informació pública, conforme als apartats 5 i 7 de l’article 83 
TRLUC, legislació vigent en el moment de la presentació de la proposta, caldrà sol·licitar 
informe als següents organismes sectorials afectats: 
 

1. Subdirecció General del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i Paleontològic, del 
Departament de Cultura de la Generalitat. 

2. Agència Catalana de l’Aigua. 
 
En base a la Sentència núm. 504 de 25 de juny de 2013, de la sala del contenciós 
administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, cal donar tràmit a 
l’aprovació inicial de la “Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Canet de Mar 
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a l’àrea Pulligan Centre” i serà en fase més avançada de la tramitació del documents 
quan s’estudiarà en detall com es resolen els possibles defectes continguts en la 
proposta. En aquest sentit, l’evolució urbanística, demogràfica, social  i econòmica de 
Canet de Mar durant els més de 6 anys transcorreguts des de la redacció de la 
modificació fins a la data d’avui poden haver alterat les conclusions de l’anàlisi i amb tota 
probabilitat s’escaurà adaptar el contingut analític i propositiu del document per garantir 
que s’adeqüi a l’interès públic en les circumstàncies actuals. 
 
Tot el que s’informa perquè s’actuï amb criteri superior. 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 25 de novembre de 2013, 
prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta 
proposta. 
 
Vist tot el que s’ha exposat, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat dels Jesús Marín i Hernàndez, Toni Romero Carbonell, Albert Lamana 
Grau, M. Assumpció Sánchez Salbanyà, Manel Almellones Conesa, Pere Xirau i 
Espàrrech, Àngel López Solà, Blanca Arbell Brugarola, Ivan Aranda Mena, Lluís Llovet 
Bayer, Sílvia Tamayo Mata, Jordi Planet Rovira i Víctor Cerveto Hernández, els quals 
demanen que consti en acta que el sentit del seu vot és a efectes de donar compliment 
a l’esmentada sentència: 
 
PRIMER.- APROVAR inicialment la proposta de Modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries a l’àrea Pulligan Centre, presentada per la mercantil ANIBEX-TEN, SL, en 
data 18 d’abril de 2008 (registre d’entrada núm. 2156), als únics efectes de donar 
compliment a la Sentència estimatòria parcial núm. 504 dictada per la Sala 
Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs 
contenciós-administratiu núm. 347/2010, seguit a instància d’ANIBEX-TEN, SL contra 
l’Ajuntament de Canet de Mar, PULLIGAN INTERNACIONAL, SA i CANET PUNT, SA. 
 
SEGON.- SUSPENDRE l’atorgament de les llicències urbanístiques i de les 
tramitacions a les que es refereix l’anterior informe jurídic, en l’àmbit en què les noves 
determinacions comportin una modificació del règim urbanístic, el qual coincideix amb 
l’àmbit d’actuació de la proposta i que es grafia a l’annex que s’adjunta a l’expedient. 
La suspensió tindrà una durada màxima de dos anys i s’extingirà, en tot cas, amb 
l’aprovació definitiva de la modificació puntual de les Normes subsidiàries de 
planejament. 
 
TERCER.- SOL·LICITAR informe a la Subdirecció General del Patrimoni Arquitectònic, 
Arqueològic i Paleontològic, del Departament de Cultura de la Generalitat, i a l’Agència 
Catalana de l’Aigua i concedir audiència als ajuntaments següents, l’àmbit dels quals  
confina amb el municipi de Canet de Mar: 
 

- Ajuntament d’Arenys de Munt 
- Ajuntament d’Arenys de Mar 
- Sant Iscle de Vallalta 
- Sant Cebrià de Vallalta 
- Sant Pol de Mar 

 
QUART.- SOTMETRE l’expedient a informació pública durant el termini d’un mes, 
mitjançant edicte que es publicarà al BOP, al diari Avui, al tauler d’anuncis de la casa 
consistorial i al web municipal, i deixar l’expedient a disposició de qualsevol que el 
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vulgui examinar, 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, per tal de deduir-ne al·legacions. Cas de no presentar-se’n, 
s’entendrà automàticament elevat a provisional, circumstància que s’acreditarà amb la 
certificació corresponent del secretari de la corporació. 
 
CINQUÈ.- Una vegada aprovada provisionalment la present modificació, disposar la 
remissió de tota la documentació tècnica i administrativa a la Direcció General 
d’Urbanisme de Barcelona, per a la seva aprovació definitiva. 
 
SISÈ.-  FER CONSTAR davant la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya l’adopció del present acord, en execució de la 
Sentència núm. 504, dictada per aquest Tribunal en data 25 de juny de 2013 (Recurs 
núm. 347/2010). 
 
A continuació, el senyor alcalde explica que aquest assumpte l’hauria de presentar el 
senyor regidor delegat d’Urbanisme, però com que ha hagut d’absentar-se de la sala 
ho farà ell mateix. Comença explicant la cronologia dels fets abans d’arribar a la 
sentència que s’acata. Explica que el 26 d’abril del 2007, poc abans de les eleccions, 
se signa un protocol d’intencions a tres bandes, l’empresa Anibex Ten, l’empresa 
Pulligan i l’Ajuntament de Canet de Mar. Amb aquest protocol d’intencions, 
l’Ajuntament es comprometia a aprovar un nova ordenació urbanística de la zona en el 
mandat següent. Aquest protocol d’intencions es va aprovar el dia abans de signar-se 
per Junta de Govern, amb la presència dels regidors Joaquim Mas Rius, Sílvia Tamayo 
Mata, Òscar Figuerola Bernal, Coia Galceran Artigas, Rafel Dulsat Ortiz, Francesc 
Martín Casares, Marisol Pacheco Martos i Antoni Isarn Flores. Excusava l’assistència a 
la sessió la senyora Cati Forcano Isern. En virtut d’aquest protocol d’intencions, 
l’empresa Anibex Ten a l’abril de l’any 2008 va presentar als Serveis Tècnics 
municipals una proposta de modificació de Normes en virtut del que s’havia signat. Al 
novembre de 2008, els Serveis Tècnics de l’Ajuntament analitzen aquesta proposta de 
modificació i la veu correcta i coherent, tant amb els paràmetres de les Normes 
subsidiàries com amb el protocol d’intencions signat l’any anterior. Explica que l’última 
part de l’informe de Serveis Tècnics sentencia que la proposta compleix amb el 
protocol d’intencions signat l’any 2007 i amb la normativa vigent aplicable. Tot i així, els 
paràmetres fixats a la modificació s’allunyen molt de la previsió de les normes 
subsidiàries de planejament per a la transformació d’aquest sòl i, tanmateix la 
modificació presentada no compleix amb els criteris tècnics que actualment es 
consideren adients per al desenvolupament urbanístic per aquest àmbit urbà. 
Conseqüentment, sota el criteri de la tècnica sotasignat, l’arquitecta municipal, la 
proposta no s’ajusta a les voluntats municipals actuals. Posteriorment, el Ple del 27 de 
novembre no aprova la proposta de modificació de Normes presentades per Anibex 
Ten. Aquesta proposta es va desestimar amb els vots a favor del PSC, ERC, UMdC i 
amb l’abstenció de CiU.  Més endavant, Anibex Ten porta el cas al jutjat i el resultat ha 
estat que l’empresa ha guanyat el contenciós i la sentència obliga que el Ple de 
l’Ajuntament aprovi inicialment aquesta modificació en el termini de 30 dies. Així, 
doncs, aquest assumpte tracta d’acatar una sentència judicial. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que el 
seu grup acatarà la sentència però expressa el seu total desacord, tant amb la 
proposta de l’empresa com amb el protocol que es va signar i lluitaran perquè aquesta 
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proposta i aquest protocol no es dugui a la pràctica perquè creuen que no té cap mena 
de sentit comú per un poble com Canet. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que el 
senyor alcalde ha explicat la cronologia de manera objectiva i realment així és com va 
passar, però hi ha una altra part de l’assumpte. Explica que el dia 16 d’octubre 
d’enguany va entrar aquesta sentència a l’Ajuntament i pregunta per què l’oposició 
s’assabenta de l’existència d’aquesta sentència el dia 19 de novembre. És una llàstima 
que no hi hagi el regidor delegat d’Urbanisme, perquè podria aclarir els fets, com quin 
és l’informe que es fa des dels actuals Serveis Tècnics, on es diu que seria possible 
aquesta modificació de les Normes. Explica que és cert que es va signar un protocol 
d’intencions, tot i que en aquesta proposta no queda ben aclarit que va acompanyat 
d’un document complementari en el qual l’empresa Pulligan es compromet a mantenir 
el teixit empresarial i els llocs de treball. La finalitat d’aquest protocol, doncs, era 
aquesta, intentar mantenir aquesta empresa a Canet de Mar, tot traslladant-la al 
polígon industrial. En aquell moment, es va signar aquest protocol d’intencions perquè 
no era precisament un conveni urbanístic, cosa que ara sí que s’interpreta d’aquesta 
manera. Pulligan comença a desaparèixer i, posteriorment, la proposta de modificació 
de normes de l’empresa, d’acord amb l’informe tècnic, es considera que no és l’adient, 
tot i que aquest informe tècnic té una deficiència, imagina que és perquè expressa una 
voluntat i aquí rau l’error. Comenta que han consultat què s’hi pot fer i han arribat a la 
conclusió que només poden acatar la sentència, però aclareix que no estan d’acord en 
el fet que aquesta modificació avui en dia sigui viable, a més a més, tenint en compte 
que ara s’està immers en tot un procés d’elaboració del POUM on ja quedarà regulat 
quin tractament se li dóna a aquesta zona. Una de les preguntes que els queda per 
tenir resposta, i que ha fet a la secretària aquest matí, és per què no es presenta un 
recurs de cassació davant del Tribunal Suprem. Sí que és cert que els ha explicat que 
no tindria massa sentit, però ells entenen que es podria haver esgotat aquesta opció i 
també considera que es podria haver comunicat a l’oposició que hi havia aquest últim 
pas a fer quan encara hi havia termini per presentar-lo, encara que l’esperança de 
prosperar fos mínima. També se’ls hauria pogut informar de l’informe que s’estava fent 
des de Serveis Tècnics. Pregunta si ara que s’està elaborant el POUM, aquesta 
sentència queda truncada o es pot iniciar una altra via, sigui penal o d’una altra mena, 
on es pugui demanar també responsabilitat patrimonial. Pregunta també que, quan es 
faci l’aprovació inicial del POUM, quina norma estarà per sobre de l’altra, el POUM o 
aquesta modificació. Demana si seria possible que la senyora secretària fes un resum 
de la situació. El seu grup municipal hi votarà a favor per acatar la sentència. 
 
El senyor Albert Lamana Grau, portaveu del grup municipal d’UMdC, explica que l’any 
2007 quan entren al govern aproven aquest protocol d’intencions, el qual no té cap 
mena d’implicació de conveni urbanístic, segons les consultes legals que es van fer. Es 
va signar perquè la Pulligan es pogués traslladar del centre de la població al polígon 
industrial i perquè els llocs de treball es conservessin. Aquest compromís de conservar 
els llocs de treball no estava en el mateix document, però estava en un document 
annex al protocol. Quan formaven govern amb el PSC i ERC, els van presentar una 
proposta on es deia que es passava de construir 90 habitatges a construir-ne 400 en 
una zona del poble, la qual cosa evidencia que és una bogeria, tenint en compte els 
dubtes que generava que econòmicament fos un projecte viable i sobretot tenint en 
compte que Canet ja venia d’uns anys que havia crescut molt en molt poc temps i no 
tenia els serveis preparats per aquest creixement tan ràpid. Es va tornar a consultar 
jurídicament i se’ls va tornar a dir que aquest protocol en cap cas tenia una implicació 
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de conveni urbanístic i quan va passar pel Ple municipal la proposta de l’empresa es va 
desestimar. També hi votaran a favor però demanen que consti en acta que és per 
acatament de sentència judicial, no pas perquè comparteixin el model d’aquesta 
proposta. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, explica que tot aquest 
procés s’ha donat per mala praxi. Comenta que hi ha un problema bàsic 
d’assessorament jurídic de tota la documentació. El conveni va ser redactat per algú a 
nivell jurídic, signat per un alcalde, el senyor Mas, i no s’ha d’oblidar que també hi havia 
una regidora d’Urbanisme, la senyora Forcano. El secretari municipal d’aleshores 
sempre va dir que aquest protocol no donava peu a cap obligació per part de 
l’Ajuntament, ja que el Ple municipal no el va aprovar mai i qualsevol norma urbanística 
s’ha d’aprovar pel Ple. Considera que la pregunta que s’ha de fer és per què el 
secretari de llavors no fa cap informe jurídic sobre aquest protocol. Caldria mirar si 
aquest protocol es pot impugnar i s’haurà d’estudiar si interessa fer-ho o no. Aquesta 
sentència explica que hi ha un protocol signat per l’alcalde de Canet de Mar en el qual 
es diu que aquestes empreses tenen uns drets i, com a mínim, el que ha de fer 
l’Ajuntament és iniciar la figura de planejament corresponent. Hi ha dues figures 
urbanístiques a tenir en compte. L’una és el coeficient d’edificabilitat de l’1,7 m2/m2, la 
qual cosa representa 418 habitatges i creu que ningú, ni el govern, ni l’oposició, ni el 
poble vol que això es faci; però també s’ha de tenir en compte que hi podria haver un 
assumpte de responsabilitat patrimonial si no es porta ben preparada la defensa 
municipal. Cal recordar que en aquesta demanda hi ha una denúncia de responsabilitat 
patrimonial de 31 milions d’euros i, per tant, s’ha de tenir molt clara l’argumentació que 
es faci. Pel seu grup municipal, l’única raó per aprovar aquest assumpte és que hi ha 
un imperatiu legal que ho mana. Des del començament, havien decidit votar en contra, 
però hi ha un imperatiu que obliga a fer-ho afirmativament, a més a més que han tingut 
poc temps per estudiar-s’ho en la profunditat que els hauria agradat. Han fet tots els 
esforços possibles i la secretària n’és conscient. Explica que hi ha una altra dada que 
no entén. La senyora Tamayo ha explicat que l’Ajuntament va rebre la resposta el 16 
d’octubre d’enguany, però aquesta resposta és la resposta en ferm. La sentència, però, 
suposa que va arribar molt abans. Demana a la secretària si li pot confirmar que la 
sentència va arribar a l’Ajuntament el 18 de juliol. Al seu grup municipal, li sap greu que 
cada vegada que demanen de participar en una assumpte, la informació sobre aquest 
assumpte arribi tan tard. Creuen que un tema tan important com aquest, en el qual tots 
han d’anar a la una, hi haurien d’anar des del 18 de juliol, quan arriba la sentència. No 
pot ser que els convoquin el 19 de novembre, a nou dies del Ple, per informar-los sobre 
l’assumpte, ja que és impossible que puguin absorbir tota aquesta informació, ni 
tampoc parlar amb els gabinets d’assessorament, amb tan poc temps. El seu grup 
municipal ho ha parlat amb dos gabinets jurídics i han arribat a la conclusió que 
l’aprovació provisional que es faci d’aquesta proposta ha de ser molt diferent de la 
inicial i emplacen el govern i l’altre grup municipal de l’oposició de posar-se d’acord de 
com s’ha de treballar aquest tema, igual com s’està fent amb el POUM. 
 
El senyor alcalde explica que en aquest punt van tots a una perquè es tracta d’acatar 
una sentència, no pas perquè estiguin d’acord amb el contingut de la proposta. 
Comenta que el protocol d’intencions esmenta de passada que l’empresa Pulligan 
hauria de mantenir els llocs de treball i que hauria de traslladar l’empresa al polígon 
industrial. El manteniment dels llocs de treball apareix a l’acord marc que signen 
Pulligan i Anibex Ten, però que no signa l’Ajuntament. Explica que aquesta és una 
sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i per recórrer-la, cal fer un 
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recurs de cassació al Tribunal Suprem. Han consultat assessors jurídics, entre ells la 
secretària municipal, els qual han explicat que per poder fer-ho hi ha d’haver indicis, 
raons o arguments que el jutge ha infringit la Llei quan ha aplicat la sentència, la qual 
cosa no passa. Explica que la sentència arriba a l’Ajuntament a finals de juliol 
aproximadament, just abans de començar el mes d’agost, un més inhàbil i és al mes de 
setembre quan Serveis Tècnics i Secretaria es posen a treballar en l’assumpte. Li 
agradaria puntualitzar, tot i que no és una satisfacció personal, però ho considera just, 
el fet que quan parla el senyor Llovet d’assumptes que van passar abans d’aquest 
mandat, sembla que al govern només hi havia PSC i UMdC, i s’oblida que d’aquests 
governs també en formava part el grup d’ERC i torna a repetir que a la Junta de 
Govern on es va aprovar aquest protocol d’intencions també hi van assistir els dos 
representants del partit del senyor Llovet, el senyor Figuerola i el senyor Dulsat. És cert 
que qui ho signa és el senyor Mas, però el senyor Mas no signava res que no tingués 
prèviament un acord de govern. Comenta que aquesta pràctica d’espolsar-se les puces 
de sobre no fa bé a ningú. A més a més, al ple del mes de novembre de l’any 2008 que 
acorden la desestimació de la proposta, els representants del grup municipal d’ERC hi 
voten a favor i el senyor Figuerola fa l’explicació de l’assumpte com a regidor delegat 
d’Urbanisme que era aleshores. Pel que fa a la possibilitat de portar aquest assumpte 
al jutjat, és una mica com una loteria, no se sap per on pot sortir. Els assessors jurídics 
els han aconsellat que això s’acati, perquè s’ha de fer i és el que faran per imperatiu 
legal. Per últim, explica que hi ha un últim informe de 25 de novembre, d’aquesta 
mateixa setmana, de l’arquitecta suplent de l’arquitecta municipal, el qual acaba de la 
manera següent: en base a la sentència número 504 de 25 de juny de 2013 de la Sala 
del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, cal donar 
tràmit a l’aprovació inicial de la modificació puntual de les normes subsidiàries de 
Canet de Mar a l’Àrea Pulligan centre i serà en una fase més avançada de la tramitació 
que s’estudiarà amb detall com es resolen els possibles defectes continguts en la 
proposta. En aquest sentit, l’evolució urbanística, demogràfica, social i econòmica de 
Canet de Mar durant els més de sis anys transcorreguts des de la redacció de la 
modificació fins a la data d’avui, poden haver alterat les conclusions de l’anàlisi i amb 
tota probabilitat s’escaurà adaptar el contingut analític i propositiu del document per 
garantir que s’adeqüi a l’interès públic a les circumstàncies actuals. Així, doncs, no cal 
oblidar tampoc que s’està anant a una en l’elaboració del POUM i aquest document és 
el que solucionarà l’aprovació d’aquesta proposta per acatament de sentència. 
 
El senyor Llovet aclareix que en cap moment ha comentat que el seu grup municipal no 
fos al govern en aquells anys i ha parlat de mala praxi i manca d’assessorament. Vol 
aclarir també que el que es fa al 2008 és, precisament, denegar aquest protocol signat 
un any abans. És cert que el protocol no parla dels llocs de treball de l’empresa, però sí 
que parla del compromís per part de Pulligan i Anibex Ten de fer unes instal·lacions al 
polígon en 14 mesos des de la signatura del protocol i això no es va complir. Per tant, 
sí que hi ha punts claríssims del protocol que l’empresa tampoc no compleix i li sembla 
que, a més a més d’anar cap a la base jurídica del tema urbanístic també s’hauria 
d’anar cap a la impugnació d’aquest protocol. 
 
El senyor alcalde explica que intentaran tenir informats els dos grups municipals de 
l’oposició de tots els passos que es vagin fent i acaba la seva intervenció repetint que 
és molt important que vagin tots a la una i vol fer un prec per a futurs governs, ja que 
quan es va aprovar aquest protocol no es va comptar amb els grups de l’oposició i 
quan es va votar en contra d’aquest protocol tampoc no es va comptar amb els grups 
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de l’oposició. Està molt bé demanar que es tingui en compte els grups de l’oposició 
sempre que tothom actuï de la mateixa manera. 
 
Un cop ha finalitzat el debat i s’ha dut a terme la votació d’aquest assumpte, tornen a 
la sala els senyors Laureà Gregori Fraxedas i Josep M. Masvidal Serra. 
 
5.- EXAMEN I APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACI Ó DE CRÉDIT PER 
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT 40/2013 
 
Donat que en el vigent Pressupost municipal, exercici 2013, 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 40/2013, de transferència de 
crèdit, corresponent al pressupost de l’any 2013, que s’haurà de finançar mitjançant 
baixes o anul·lacions d’altres partides. 
 
Vistes les Bases d’Execució del pressupost de l’any 2013 aprovat inicialment pel Ple 
de l’Ajuntament en sessió de data 29 de novembre de 2012 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. 
 
Vist l’informe de l’Interventor Municipal de data 20 de novembre de 2013, el qual es 
transcriu a continuació: 

 
“INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE  

LA PROPOSTA DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT 
 
Incoat per Resolució de l’Alcaldia l’expedient de modificació de crèdit número 40/2013, 
amb destinació a les despeses que hi consten, que es finançaran mitjançant 
transferència de crèdit, presentada per l’alcaldia la proposta de modificació, en 
compliment del que disposen els articles 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 articles 40, 41 
i 42 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, s’emet el present informe:  
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
  
Els articles 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, disposen: 
 
“Article 179. Transferències de crèdit: límits formals i competència.  
1. Les entitats locals regularan en les bases d'execució del pressupost el règim de 
transferències establint, en cada cas, l'òrgan competent per autoritzar-les.  
2. En tot cas, l'aprovació de les transferències de crèdit entre diferents grups de funció 
correspon al Ple de la corporació excepte quan les baixes i les altes afectin crèdits de 
personal.  
3. Els organismes autònoms podran realitzar operacions de transferències de crèdit amb 
subjecció al que disposen els apartats anteriors.  
4. Les modificacions pressupostàries a què es refereix aquest article, quan siguin 
aprovades pel Ple, seguiran les normes sobre informació, reclamacions, recursos i 
publicitat a què es refereixen els articles 169, 170 i 171 de la Llei. 
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Article 180. Transferències de crèdit: límits objectius.  
1. Les transferències de crèdits de qualsevol classe estaran subjectes a les següents 
limitacions:  
a. No afectaran als crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant l'exercici.  
b. No es poden minorar els crèdits que hagin estat incrementats amb suplements o 
transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal, ni els crèdits incorporats com 
a conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats.  
c. No s'incrementaran crèdits que com a conseqüència d'altres transferències hagin estat 
objecte de minoració, excepte quan afectin a crèdits de personal.  
 
2. Les anteriors limitacions no afectaran les transferències de crèdit que es refereixin als 
programes d'imprevistos i funcions no classificades ni seran d'aplicació quan es tracti de 
crèdits modificats com a conseqüència de reorganitzacions administratives aprovades pel 
Ple.” 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PROPOSADA I DELS RECURSOS 
FINANCERS QUE HAN D’ÉSSER UTILITZATS   
 
2.1. La modificació de crèdit que es planteja, no afecta als crèdits ampliables ni als 
extraordinaris concedits durant l'exercici.  
 
2.2. No es poden minorar els crèdits que hagin estat incrementats amb suplements o 
transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal, ni els crèdits incorporats com 
a conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats. 
 
2.3. No s'incrementaran crèdits que com a conseqüència d'altres transferències hagin 
estat objecte de minoració, excepte quan afectin a crèdits de personal. 

 
2.4. L’òrgan competent per a l’aprovació de la mateixa es el Ple de l’Ajuntament. 
 
TRAMITACIÓ I APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT   
 
Segons disposen els articles 180.2 del RDL 02/2005, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 42.1 del Decret 500/1990, de 
20 d’abril, seran d’aplicació les normes sobre aprovació, informació, reclamacions, 
publicitat i recursos contenciós - administratius dels Pressupostos els expedients de 
concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, es dir:  
 
3.1. Proposta amb Memòria Justificativa de l’Alcalde - President.  

 
3.2. Informe de la Intervenció.  

 
3.3. Aprovació provisional per part del Ple de l’Ajuntament. 

 
3.4. Exposició al públic durant el termini de 15 dies hàbils, prèvia inserció en el Tauler 
d’Edictes i al Butlletí Oficial de la Província, amb la possibilitat de presentació de 
reclamacions durant l’esmentat període. 

 
3.5. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini d’exposició 
pública no es presenta cap reclamació; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini de 
un mes per a resoldre’ls, comptat a partir del dia següent a la finalització del de la 
publicació pública, i les reclamacions es considerant denegades en qualsevol cas, si no 
es resolguessin en el acord de l’aprovació definitiva.  
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3.6. L’expedient de modificació de crèdit, definitivament aprovat, amb o sense les 
modificacions sobre l’acord de l’aprovació inicial o provisional, serà inserit en el Butlletí 
Oficial de la Província de BCN, i al tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.  
   
3.7. De la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit definitivament 
aprovada es remetrà una còpia a la Generalitat de Catalunya i a la Delegació Provincial 
del Ministeri d’Economia i d’Hisenda a Barcelona. La remissió es realitzarà 
simultàniament a la tramesa al Bolletí Oficial de la Província., a que es refereix l’apartat 
anterior.  

 
3.8.La modificació entrarà en vigor una vegada que s’hagi produït la publicació indicada 
en l’apartat anterior, essent executiva dins del mateix exercici de la seva aprovació.  

   
3.9. Contra l’aprovació definitiva dels crèdits extraordinaris i dels suplements de crèdit 
podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu en la forma i terminis 
que estableixen les normes de l’esmentada jurisdicció.  

 
CONCLUSIÓ 
 
La proposta de modificació de crèdit número 40/2013 , es conforme a la legislació 
aplicable.“ 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 25 de novembre de 2013, 
prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta 
proposta. 
 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Règim Intern, 
s’acorda per nou vots a favor dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Toni Romero 
Carbonell, Laureà Gregori Fraxedas, Albert Lamana Grau, Manel Almellones Conesa, 
M. Assumpció Sánchez Salbanyà, Josep M. Masvidal Serra, Àngel López Solà i Pere 
Xirau i Espàrrech i sis abstencions dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Ivan Aranda 
Mena, Lluís Llovet Bayer, Sílvia Tamayo Mata, Jordi Planet Rovira i Víctor Cerveto 
Hernández: 
 
PRIMER.- Aprovar l'esmentat expedient de transferència de crèdit número 40/2013, 
finançada amb baixes d’altres partides del pressupost de despeses: 
 

Altes:

Partida Descripció Import

10 91200 22601 Atencions Protocolaries 4.450,00 €      
11 92000 22000 Ordinari no inventariable (material oficina) 5.240,00 €      
11 92000 22400 Assegurances 9.140,00 €      
11 92000 22500 Tributs 720,00 €         
11 92000 35900 Altres despeses financeres 1.000,00 €      
20 15100 22707 Projectes 28.970,00 €   
21 15000 21001 Infraestructures i bens naturals 13.530,00 €   
30 43001 22799 Estudis i treballs tècnics 12.720,00 €   
31 33100 21202 Edifici museu 170,00 €         
31 33100 21203 Edifici biblioteca 103,00 €         
40 23100 21200 Edifici serveis socials 1.154,00 €      
42 31300 22799 Gossera 10.873,00 €   
43 13000 21300 Reparació i conservació instal·lacions (edifici policia local) 698,00 €         
43 13000 22203 Informatiques 560,00 €         
52 34000 22103 Instal. Esportives 1.600,00 €      

Total Altes 90.928,00 €    
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Baixes:

Partida Descripció Import

11 01100 31002 Interessos operacions de tresoreria 22.000,00 €   
11 92000 12003 Sous del grup C1 7.000,00 €      
11 92000 21300 Reparació manteniment i conservació 2.500,00 €      
11 92000 21300 Reparació manteniment i conservació 1.000,00 €      
11 92000 21900 Manteniment general 4.000,00 €      
11 92000 22100 Energia elèctrica 2.000,00 €      
11 92000 22200 Serveis comunicacions 10.000,00 €   
11 92000 22706 Estudis i treballs tècnics 1.000,00 €      
11 92000 23100 Locomoció 1.500,00 €      
12 93400 12003 Sous del grup C1 3.000,00 €      
20 15100 12000 Sous del grup A1 3.000,00 €      
20 15100 22706 Estudis i treballs tècnics 3.000,00 €      
31 33100 12101 Complement especific 11.928,00 €   
31 33100 16000 Seguretat social 5.000,00 €      
33 49100 22799 Contractacions substitucions 4.000,00 €      
43 13000 22300 Bus hospital 1.000,00 €      
43 13000 23100 Locomoció 5.000,00 €      
51 32100 16000 Seguretat social 4.000,00 €      

Total Baixes 90.928,00 €    
 
SEGON.- Que l’expedient de transferència de crèdit núm. 40/2013 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, es deurà 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 2013, resumit per capítols com 
segueix amb les incorporacions que s’han assenyalat en el punt primer:  
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Capítol Denominació Pressupost Modificacions Pressupost
ingressos Inicial Exercici Augment Disminució Definitiu

1 Impostos directes 5.836.233,00 € 5.836.233,00 €
2 Impostos indirectes 78.000,00 € 78.000,00 €
3 Taxes i altres ingressos 2.851.416,00 € 144.247,97 € 2.995.663,97 €
4 Transferències corrents 3.084.957,00 € 245.708,41 € 3.330.665,41 €
5 Ingressos Patrimonials 121.380,00 € 96.702,38 € 218.082,38 €
6 Alienació Inversions Reals 0,00 € 0,00 €
7 Transferència Capital 0,00 € 111.850,00 € 111.850,00 €
8 Actius Financer 0,00 € 600.755,16 € 600.755,16 €
9 Passius Financers 0,00 € 0,00 €

Total Ingressos 11.971.986,00 € 1.199.263,92 € 0,00 € 0 ,00 € 13.171.249,92 €
Despeses

1 Despeses de personal 4.961.611,00 € -24.264,50 € 33.928,00 € 4.903.418,50 €
2 Despeses béns corrents i serveis 4.154.977,00 € 425.170,31 € 89.928,00 € 35.000,00 € 4.635.075,31 €
3 Despeses f inanceres 482.435,00 € 1.000,00 € 22.000,00 € 461.435,00 €
4 Transferències corrents 340.106,00 € 91.429,67 € 431.535,67 €
6 Inversions Reals 307.830,00 € 706.928,44 € 1.014.758,44 €
7 Transferència Capital 0,00 € 0,00 €
8 Actius Financer 0,00 € 0,00 €
9 Passius Financers 1.402.411,00 € 1.402.411,00 €

Totals despeses 11.649.370,00 € 1.199.263,92 € 90.928, 00 € 90.928,00 € 12.848.633,92 €
Diferència 322.616,00 € 322.616,00 €

Modificació 40/2013

 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim Intern, explica 
que abans d’acabar un exercici econòmic, escau fer la revisió de l’estat d’execució del 
pressupost i la realització de la previsió de tancament, amb la finalitat d’ajustar les 
diferents partides que el componen i d’aquesta manera detectar amb antelació les 
desviacions que es puguin produir. S’ha de tenir en compte que el pressupost és una 
eina de control, però que no ha de limitar quant a la disponibilitat de les partides i a la 
realització de la despesa i, a més a més, tenint en compte que dins de la realitat de la 
gestió municipal, de vegades es produeixen despeses i ingressos que en un principi 
eren incerts. En el cas d’aquesta modificació de pressupost, a part de les partides que 
es modifiquen amb petits imports, destacaria unes partides en particular i per diferents 
motius. En primer lloc, es modifica la partida d’assegurances per un motiu tècnic, ja 
que la pòlissa cobreix una bonificació per baixa sinistralitat i com que fins ara s’ha 
donat sempre aquesta circumstància es pressupostava, quan en realitat s’ha de  
considerar aquesta bonificació com un ingrés i la despesa per l’import total de la 
pòlissa. Com es pot deduir, el resultat és el mateix. Un altre import rellevant es dedica 
al compliment de la sentència judicial que obliga l’Ajuntament a pagar unes factures 
que reclamava l’arquitecte redactor del projecte de la plaça Universitat per unes 
modificacions que no estaven previstes al projecte inicial. En un altre ordre, i analitzant 
la partida de manteniment d’infraestructures, la projecció indica que s’ha anat 
incrementant per poder fer les actuacions previstes fins a final d’any. La partida que es 
modifica d’estudis i treballs tècnics, correspon a la redacció de l’avantprojecte de la 
Plaça Mercat. En el plec de clàusules constava que les despeses de realització 
anaven a càrrec de l’adjudicatari en un termini concret. Com que aquest termini ja ha 
transcorregut i no s’ha adjudicat, s’ha de fer front a aquest pagament. La darrera 
modificació rellevant és la que correspon al contracte del servei de gossera. Com ja és 
conegut, es va rescindir el contracte que es tenia d’aquest servei amb el Consell 
Comarcal del Maresme i se’n va signar un de nou amb una empresa del municipi, amb 
una millora econòmica substancial. La liquidació del contracte anterior es va retardar a 
causa d’unes desavinences amb la liquidació que va fer el Consell Comarcal. 
Finalment, aquest any s’ha arribat a un acord fixant els termes de càlcul del deute 
pendent. 
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El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, explica que el seu grup 
municipal s’abstindrà. Normalment, sempre en aquests punts hi voten a favor, però 
creuen que els estudis i els treballs tècnics per a l’obra de la Plaça Mercat són unes 
despeses que el municipi ha d’anar assumint i al cap i a la fi no han portat a res. De 
fet, a data d’avui encara estan esperant que els presentin un projecte amb cara i ulls. 
 
El senyor Albert Lamana Grau, tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Comerç, 
Consum, Indústria, Turisme i Portaveu del Govern, explica que aquest avantprojecte 
que comenta el senyor Llovet es paga aquest any perquè segons l’acord a què es va 
arribar hi havia un termini d’un any per pagar-lo, en el cas que no es fes l’adjudicació. 
Tot i així, està escrit i documentat que aquest avantprojecte el pagarà l’adjudicatari 
final. Explica que aproximadament, la Plaça Mercat és un edifici que té uns setanta 
anys, cosa que vol dir que té força problemes estructurals. Per tant, saber quines 
patologies té i què s’hi pot fer per corregir-les no considera que sigui una despesa que 
faci anar malament el pressupost. Considera que els regidors del grup municipal 
d’ERC tenen una memòria molt selectiva, tal i com ha dit el senyor alcalde 
anteriorment, ja que aquesta pràctica de fer avantprojectes i que després quedin al 
calaix, s’ha patit moltes vegades i no amb partides de 12.000 euros com és aquesta. 
Sense anar més lluny, el projecte de museïtzació de can Pinyol va costar 30.000 
euros. El dia que es faci, i tan de bo que es pugui fer, aquests diners retornaran a 
l’Ajuntament. A la darrera legislatura, recorda que es va fer un projecte per traslladar 
l’envelat al polígon. Aquest trasllat no es va poder fer perquè no es va poder tirar 
endavant la permuta d’uns terrenys a causa de la crisi. Aquest projecte també està en 
un calaix a l’espera que algun dia pugui tirar endavant i el pagui qui faci front al trasllat. 
Demana coherència. Entén que com a oposició han d’estar en contra de tot i ara 
critiquen el regidor de Promoció Econòmica per una despesa de 12.700 euros, però fa 
menys de tres setmanes, el seu grup municipal va autoritzar una despesa de 400.000 
euros gairebé per una sentència judicial, desobeint en aquest cas, o no fent cas, de les 
indicacions de la secretària municipal, que deia que hi havia possibilitats de fer un 
recurs. Ell es fa responsable de la despesa de 12.700 euros, però també cal que es 
facin responsables d’aquests 380.000 euros que s’hauran de pagar a càrrec de 
l’Ajuntament per fer cas d’un jurista extern que va opinar que no s’hi podia fer res més, 
en contra del que deia la secretària municipal. Comenta que aquest projecte de la 
plaça no està tancat, les notes es posen a final de curs i aleshores es veurà qui 
acabarà pagant aquest projecte, si l’Ajuntament o l’adjudicatari final de l’obra. 
 
El senyor Llovet comenta que sempre els titllen que van en contra de tot, però els fets 
són els que són i les dades indiquen que més del 85% de les propostes que presenta 
aquest govern han estat aprovades pel seu grup municipal. Explica que si el projecte 
de museïtzació de la casa Comediants no es tira endavant, segur que no és per culpa 
del grup municipal d’ERC. Pensar que 12.000 euros no són diners és un punt de vista, 
però hi ha molts ciutadans a qui sí que els semblaran molts diners. Pel que fa al recurs 
de què parla el senyor Lamana, el senyor Llovet explica que no considera que hagin 
desobeït la secretària. Aquest recurs es va portar a més d’un bufet d’advocats i la 
conclusió a què han arribat és que hi ha hagut molt mala praxi a la Policia Local els 
últims anys i casualment no és una de les regidories que portava el grup municipal 
d’ERC, sinó el grup municipal del senyor Lamana. Demana que potser que cadascú 
assumeixi les responsabilitats de les regidories que ha portat. Aquesta despesa de 
380.000 euros ha sabut greu a tots els regidors i als canetencs encara més i potser 
seria l’hora de plantejar-se per què passen aquestes coses i es posa fil a l’agulla per 
solucionar-les. 
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El senyor Lamana explica que els fets que s’han jutjat són de l’any 2003 i el grup 
municipal d’UMdC va assumir aquesta regidoria a partir de l’any 2007. Al seu grup 
municipal no els cauen els anells per dir que no han fet les coses bé, ell és el primer 
de dir que tan de bo aquest projecte de la Plaça Mercat no l’hagués hagut de pagar 
l’Ajuntament i ja l’hagués pagat l’adjudicatari de l’obra, igual que li diu que tan de bo, 
en breu, el pagui alguna empresa. El que li vol dir és que si es fiscalitza, que es 
fiscalitzi tot. Quan el senyor Llovet s’ha referit a bufets d’advocats, vol puntualitzar que 
només són dos, un d’extern i la secretària municipal. El seu grup municipal va 
manifestar, allà on ho havia de fer, que va ser a la comissió, que no estaven d’acord 
amb aquesta resolució, perquè entenien que hi havia uns precedents de mala praxi a 
la Policia Local que ja havien provocat que es condemnés l’Ajuntament a pagar una 
indemnització al cap de la Policia Local d’aquell moment. Es va fer un recurs i es va 
guanyar. Només demana coherència i de la mateixa manera que es parla obertament 
a les xarxes socials que els regidors es gasten 12.000 euros, també s’hi pot explicar 
per què es posen d’acord a pagar una quantitat així de diners quan hi ha la possibilitat 
de fer un recurs a la sentència. Per altra banda, vol aclarir que el vot del seu grup 
municipal va ser negatiu a pagar aquests diners, però va ser positiu per començar una 
investigació a la Policia Local per veure què va passar i buscar responsabilitats. 
 
El senyor Llovet explica que el problema d’arribar fins al final és que si es perd, s’han 
de pagar interessos, la qual cosa vol dir que s’acumulen els deutes i al final té un cost 
molt més alt que al començament. Era al 2010 quan s’havia de defensar jurídicament 
als tribunals aquest assumpte i la sentència diu clarament que l’Ajuntament no fa la 
defensa que pertoca. Pel que fa a l’assessorament extern, l’Ajuntament en va sol·licitar 
un, però els grups de l’oposició també tenen els seu serveis jurídics als quals els van 
demanar l’opinió sobre aquest assumpte i també tenen el seu punt de vista. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que no 
pensaven fer cap intervenció per una simple modificació però considera que el que 
s’ha fet ara és desviar l’atenció. S’estava parlant d’una modificació com és fa gairebé 
sempre a finals d’any, en la qual hi ha previst pagar aquest avantprojecte de la Plaça 
Mercat, pel qual ja li va preguntar en el Ple anterior si això acabaria així. Creu que 
d’aquest tema se’n continuarà parlant. Ara bé, començar a parlar de la Plaça Mercat i 
acabar dient que els grups que van votar a favor d’acatar la sentència de 380.000 
euros van desobeir la secretària municipal, els fa sentir molestos. L’oposició i una part 
important de l’equip de govern han tingut una posició diferent perquè han consultat a 
altres juristes, han tingut diverses opinions i s’ha arribat a una proposta. Considera que 
no és adequat utilitzar la paraula desobeir i demana respecte per a totes les opinions, 
ja que hi va haver una part molt important del govern que va opinar el mateix que 
l’oposició. 
 
El senyor Lamana demana disculpes i rectifica la seva intervenció, ja que no volia dir 
pas desobeint, sinó desoint l’opinió de la secretària municipal. Demana que aquesta 
rectificació consti en acta. 
 
El senyor alcalde vol fer un parell de matisacions als comentaris d’alguns dels 
regidors. Explica que està radicalment d’acord amb el senyor Lamana quan es parla 
d’aquesta modificació de crèdit i en concret de l’avantprojecte de la Plaça Mercat, ja 
que quan aquesta obra es dugui a terme, els diners d’aquest avantprojecte es 
recuperaran perquè els pagarà la contractista encarregada de tirar les obres endavant. 
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Està d’acord amb el senyor Lamana que en el passat també s’han fet altres projectes i 
estudis que s’han pagat a posteriori o s’han perdut definitivament. També estaria 
d’acord amb el senyor Lamana que es va desoir l’opinió de la secretària municipal, 
però s’ha de tenir en compte que és això, la secretària municipal i moltes vegades té la 
sensació que se la tracta com una regidora més. Els que gestionen són els polítics i 
els funcionaris assessoren. Si de disset regidors, tretze s’han posat d’acord, no 
considera que es pugui dir que s’ha desoït ningú. També comenta que hi ha hagut 
governs de tots els colors que per no afrontar els problemes, han tirat la pilota 
endavant i s’ha acabat pagant molt més del que s’hauria hagut de pagar. La decisió 
final de no fer el recurs va ser seva i està bastant cansat de no prendre decisions en 
aquest sentit. No sap si haurien guanyat el recurs, però el que sí que sap segur és que 
si l’haguessin perdut s’haurien hagut de pagar molts més diners. Si es tira enrere es 
trobaran exemples, com els pins de can Moreu que ve de l’època del senyor Rovira o, 
fins i tot, la més recent, com és la d’Anibex Ten on estan involucrats tots els partits 
polítics. Ja va essent hora que la gent assumeixi les seves responsabilitats. A ell li 
hagués estat molt més fàcil no fer res, com a alcalde, ja que potser d’aquí a dos anys 
ja no hi és. Aquest, però, no és el seu tarannà. 
 
6.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2014  INTEGRAT PER 
L’AJUNTAMENT I RÀDIO CANET 
 
El Pressupost General per a l’exercici de 2014 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 d’aprovació del Pressupost General de l’Ajuntament de Canet de Mar per a 
l’exercici 2014. 
 
 
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 



 

 

37 
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 

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.  
 
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.  
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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:  
 
• 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).  
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• 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.   

 
ANÀLISIS ECONÒMIC – FINANCER 
 
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 2014:  
 
Projecte de Pressupost de la Corporació per l’any 2014 
 
El projecte de pressupost de l'Ajuntament de Canet de Mar, per capítols es el següent:  
 

Pressupost Pressupost Estat
Capítols Denominació l'Ajuntament Organisme Ajustaments Consol idació

1 Impostos directes 6.205.646,00 0,00 0,00 6.205.646,00
2 Impostos indirectes 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3 Taxes i altres ingressos 2.742.108,00 14.375,00 0,00 2.756.483,00
4 Transferències corrents 3.267.507,00 105.736,86 -105.736,86 3.267.507,00
5 Ingressos Patrimonials 101.700,00 0,00 0,00 101.700,00
6 Alienació Inversions Reals 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Transferència Capital 199.290,00 0,00 0,00 199.290,00
8 Actius Financer 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Passius Financers 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL INGRESSOS 12.536.251,00 € 120.111,86 € -105.736,86 € 12.550.626,00 €

Pressupost Pressupost Estat
Capítols Denominació l'Ajuntament Organisme Ajustaments Consol idació

1 Despeses de personal 4.961.140,00 65.927,60 0 5.027.067,60
2 Despeses béns corrents i serveis 4.444.603,14 53.834,26 0 4.498.437,40
3 Despeses financeres 386.084,00 350,00 0 386.434,00
4 Transferències corrents 336.126,86 0,00 -105.736,86 230.390,00
6 Inversions Reals 760.633,00 0,00 0 760.633,00
7 Transferència Capital 0,00 0 0,00
8 Actius Financer 0,00 0 0,00
9 Passius Financers 1.647.664,00 0,00 0 1.647.664,00

TOTAL DESPESES 12.536.251,00 € 120.111,86 € -105.736,86 € 12.550.626,00 €  
 
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 2014 
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.  
 
Així mateix, es té en compte la reducció del 5% sobre el tipus a aplicar en els béns de 
naturalesa urbana. 
 
En conseqüència, es preveu un increment del 3,96% respecte al pressupostat per a 
l’exercici 2013. 
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b) Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
 
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 presenten 
una reducció en 5.000 euros respecte al saldo pressupostat en l’exercici anterior, agafant 
com a referència els ingressos previstos a recaptar en l’exercici anterior.  
 
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 2013 es d’uns 700.000 €, en aquest impost. En 
conseqüència, s’ha pressupostat un import superior al de l’exercici anterior en 200.000 €. 
 
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 20.000 euros, import que 
es considera raonable ateses les circumstancies econòmiques, import que representa 
uns 58 milers d’euros inferior al pressupostat en l’exercici anterior. 
 
TAXES I ALTRES INGRESSOS  
 
Es preveu en aquest concepte un decrement respecte al pressupost de l’exercici anterior 
en 109,3 milers d’euros (3,81% de variació), agafant com a referència els ingressos 
previstos a recaptar en l’exercici anterior. Les variacions més importants són: 
 
• Recollida d’escombraries. S’ha previst una reducció per aquest concepte de 25 

milers d’euros que representa un 2,26% de la taxa pressupostada en l’exercici 
anterior. 

• Prestació de serveis urbanístics. S’ha previst una reducció per aquest concepte de 
33 milers d’euros que representa un 66% de la taxa pressupostada en l’exercici 
anterior. 

• Multes, infraccions de circulació. S’ha previst una reducció per aquest concepte de 
40 milers d’euros que representa un 13,79% de la taxa pressupostada en l’exercici 
anterior. 

 
TRANSFERÈNCIES CORRENTS 
 
El capítol 4 per a l’exercici de 2014 presenta un increment en la previsió respecte al 
mateix capítol per a l’exercici de 2013 d’un 5,92%. Les variacions més importants són: 
 
a) Participació en els tributs de l’estat 
 
Es preveu un increment d’un 3,5% 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 98.875 euros i 97.280 euros per a l’exercici 
2014, corresponents a la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, 
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respectivament. L’exercici anterior, únicament fou considerada la subvenció 
corresponent a la Generalitat de Catalunya. 
 
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. 
 
INGRESSOS PATRIMONIALS  
 
El relació a aquest epígraf es preveu un decrement respecte a l’exercici 2013 de 19 
milers d’euros, atès que s’han considerat fonamentalment un decrement en els ingressos 
per nínxols de 14 milers d’euros agafant com a referència els ingressos previstos a 
recaptar en l’exercici anterior. 
 
INGRESSOS PER OPERACIONS DE CAPITAL  
 
Es preveuen per a l’exercici 2014 com a subvencions de capital 199.290 euros 
corresponents a la Mesa de Concertació de la Diputació de Barcelona. L’any 20133 no 
fou pressupostat cap import en aquest epígraf. 
 
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 2014 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. 
 
Pel que respecte a la indemnització a satisfer en compliment de la sentència 317/2011C, 
s’ha pressupostat per a l’exercici 2014 la xifra de 24.000 euros que correspon a una part 
de la xifra total a indemnitzar. En el cas que fou requerida l’execució de la sentencia 
durant l’exercici 2014 caldria satisfer l’import total, sent necessari en conseqüència 
modificar el pressupost. 
 
Anivellament del Pressupost 
 
El projecte de pressupost de la corporació per a l'any 2014 garanteix el principi d' 
ANIVELLACIÓ PRESSUPOSTÀRIA. 
 
Així mateix, la xifra d’estalvi net prevista en el pressupost 2014 es la següent: 
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 Descripció 
 Consolidat

Canet de Mar 
Ingressos corrents (Capítols 1 a 5) 12.351.336,00 € 
Despesa corrent no financera (Capítols 1, 2 i 4) 9.755.895,00 €    
Estalvi brut 2.595.441,00 €    
Anualitat teòrica (*) 2.034.098,00 €
Estalvi Net 561.343,00 €        

 
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 2014: 
 

Pressupost
2014

Ingressos corrents previstos 12.351.336 € 13.000.086 € -648.750 €
Despeses corrents previstes 9.755.895 € 10.235.359 € 479.464 €

Total 2.595.441 € 2.764.727 € -169.286 €

Descripció
Pla 

Sanejament Dif.

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

Pressupost
2014

Endeutament Llarg Termini Previst 8.712.240 € 6.834.410 €
Ingressos corrents previstos 12.351.336 € 13.000.086 €
% Endeutament sobre ingressos 70,54% 52,57%

Descripció
Pla 

Sanejament

 
 
 
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 2014, un 
superàvit corrent inferior al previst en el Pla de Sanejament aprovat en 169.286 
euros. 

 
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.  

 
LEGALITAT 
 
Pel que respecta a la legalitat es proposa pel que respecte a la plantilla que es troba 
consignada el següent: 
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Ajuntament de Canet de Mar: 
 
- Crear dues places de caporal, en segona activitat. 
- Augmentar la dedicació del conserge de la Casa Museu al 100% de la jornada. 
- Augmentar la dedicació d’un vigilant d’instal·lacions esportives fins al 80% de la 

jornada. 
 

Organisme Autònom Radio Canet: 
 
- Augmentar la dedicació del tècnic de so, fins al 68% de la jornada. 

L’article 20.Dos de l’avantprojecte de la Llei de Pressupostos de l’estat per a l’exercici 
2014 estableix que en l’exercici 2014, les retribucions del personal al servei del sector 
públic no podran experimentar cap increment respecte a les vigents en l’exercici 2013, 
en termes d’homogeneïtat pels dos períodes de comparació, tant pel que respecte a 
efectius com a l’antiguitat dels mateixos. 
 
Les modificacions de plantilla proposades poden considerar-se un incompliment de 
l’esmentat avantprojecte de pressupostos atès que s’incrementen les retribucions 
individuals dels treballadors afectats, tot i que en termes globals, el capítol 1 de 
despeses de personal es veu reduït en 471 euros. 
 
CONCLUSIONS DE L’INFORME 
 
En conseqüència, aquesta Intervenció de Fons, INFORMA,    
 
1. Que el projecte de pressupost de la corporació per l'exercici de 2014 es presenta 

formalment ANIVELLAT. 
 
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. En quant a la suficiència de crèdits, posar de manifest i pel que respecte a la 

indemnització a satisfer en compliment de la sentència 317/2011C, que s’ha 
pressupostat per a l’exercici 2014 la xifra de 24.000 euros que correspon a una part 
de la xifra total a indemnitzar. En el cas que fou requerida l’execució de la sentencia 
durant l’exercici 2014 caldria satisfer l’import total, sent necessari en conseqüència 
modificar el pressupost. 

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

proper any 2014 respecte del nivell d’endeutament previst serà del 70,54% sobre 
els ingressos corrents liquidats en el darrer exercici. 

 
6. Estalvi net previst. El pressupost a aprovar preveu un Estalvi Net Positiu de 561,34 

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

projecte de pressupost per l’exercici 2014 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.  

 
1. En quan a la legalitat, manifestar que les propostes de plantilla considerades poden 

considerar-se un incompliment de l’avantprojecte de pressupostos per al 2014 atès 
que s’incrementen les retribucions individuals dels treballadors afectats. 
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En conseqüència, es FISCALITZA el projecte de pressupost per l’exercici 2014, posant 
de manifest allò mencionat anteriorment en relació a: 
 
• S’ha pressupostat per a l’exercici 2014 la xifra de 24.000 euros que correspon a una 

part de la xifra total a indemnitzar en compliment de la sentència 317/2011C. 
• L’endeutament previst en el Pla de Sanejament 2011 – 2014, es inferior al previst en 

aquest pressupost 2014. 
• Les propostes de plantilla considerades poden considerar-se un incompliment de 

l’avantprojecte de pressupostos per al 2014 atès que s’incrementen les retribucions 
individuals dels treballadors afectats 

 
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 2014. 
 
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 solsament 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 . 
 
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 28 de juny de 2013, va fixar un objectiu de dèficit 
(necessitat de finançament) zero per l’administració Local a l’exercici 2014. 
 
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: 
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CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT

Ingressos no financers Press. Inicial

Ingressos dels capítols 1 a 7 12.550.626

- Ajust per no recaptació de tributs 134.732

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

12.486.241

Despeses no financeres Press. Inicial

Despeses dels capítols 1 a 7 10.902.962

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

10.902.962

Capacitat (+)/Necessitat(-) de f inançament 1.583.279

12,68%  
 
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”.  
 
El passat 28 de juny, el Consell de Ministres determinà que la taxa de creixement per 
l’exercici 2014 del l’1,5%. 
 
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 la reducció del tipus d’IBI en relació als béns de 

naturalesa urbana (252.627 €). 
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• Impacte econòmic derivat de la supressió de les taxes d’empadronament i 
convivència (8.000 €). 

 
• 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 (87.097 €). 

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

REGLA DE LA DESPESA

Base de la despesa Press. Inicial

Despeses dels capítols 1 a 7, llevat del 3 10.516.528

- Finançada amb subvencions d'AAPP 620.117

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 9.896.411

- Valoració de canvis normatius sobre recaptació (disminució) -173.530 

Base reduïda 10.069.941

Base de la despesa exercici anterior 9.439.355

Taxa implicita d'increment 6,68%

Taxa límit aprovada pel Ministeri 1,50%  
 
Del quadre anterior, es desprèn l’incompliment d’aquest pressupost 2014 pel que 
respecte a la Regla de la Despesa . 
 
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 
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  
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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: 
 

DEUTE A LLARG TERMINI Press. Inicial

Saldo a 31/12/2014 10.430.252

Disposicions 0

Liquidacions Negatives PIE notif icades a l'exercici 0

Amortització ordinària i excepcional 1.647.664

Retencions per liquidacions negatives PIE 70.347

Variació endeutament a llarg termini -1.718.011 

Saldo a 31/12/2014 8.712.241

Ingressos corrents liquidats (darrer exercici liquidat) 11.901.296

Sobre ingressos corrents (*) 73,20%  
 
 
CONCLUSIÓ 
 
Dels càlculs anterior es desprèn que en relació al càlcul de la regla de despesa, el 
pressupost que es proposa aprovar incompleix l’1,5% d’increment autoritzat de despesa 
no financera, i en conseqüència, l’Ajuntament haurà d’aprovar un pla econòmic financer 
que permeti en un exercici el compliment dels objectius de despesa (article 21 de la Llei 
orgànica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera). 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 25 de novembre de 2013, 
prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta 
proposta. 
 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Règim Intern, 
s’acorda per nou vots a favor dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Toni Romero 
Carbonell, Laureà Gregori Fraxedas, Albert Lamana Grau, Manel Almellones Conesa, 
M. Assumpció Sánchez Salbanyà, Josep M. Masvidal Serra, Àngel López Solà i Pere 
Xirau i Espàrrech i sis vots en contra dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Ivan 
Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer, 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 2014, 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:  
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Pressupost Pressupost Estat
Capítols Denominació l'Ajuntament Organisme Ajustaments Consol idació

1 Impostos directes 6.205.646,00 0,00 0,00 6.205.646,00
2 Impostos indirectes 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3 Taxes i altres ingressos 2.742.108,00 14.375,00 0,00 2.756.483,00
4 Transferències corrents 3.267.507,00 105.736,86 -105.736,86 3.267.507,00
5 Ingressos Patrimonials 101.700,00 0,00 0,00 101.700,00
6 Alienació Inversions Reals 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Transferència Capital 199.290,00 0,00 0,00 199.290,00
8 Actius Financer 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Passius Financers 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL INGRESSOS 12.536.251,00 € 120.111,86 € -105.736,86 € 12.550.626,00 €

Pressupost Pressupost Estat
Capítols Denominació l'Ajuntament Organisme Ajustaments Consol idació

1 Despeses de personal 4.961.140,00 65.927,60 0 5.027.067,60
2 Despeses béns corrents i serveis 4.444.603,14 53.834,26 0 4.498.437,40
3 Despeses financeres 386.084,00 350,00 0 386.434,00
4 Transferències corrents 336.126,86 0,00 -105.736,86 230.390,00
6 Inversions Reals 760.633,00 0,00 0 760.633,00
7 Transferència Capital 0,00 0 0,00
8 Actius Financer 0,00 0 0,00
9 Passius Financers 1.647.664,00 0,00 0 1.647.664,00

TOTAL DESPESES 12.536.251,00 € 120.111,86 € -105.736,86 € 12.550.626,00 €  
 
SEGON.-  Aprovar la plantilla anual de personal per a l’any 2014 segons el detall que 
tot seguit s’adjunta: 
 
ANNEX I – MODIFICACIONS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL  
 
FUNCIONARIS: 
 

- Crear dues places de caporal, en segona activitat. 
- Augmentar la dedicació del conserge de la Casa Museu al 100% de la jornada. 
- Augmentar la dedicació d’un vigilant d’instal·lacions esportives fins al 80% de la 

jornada. 
 
ORGANISME AUTÒNOM DE RÀDIO CANET 
 

- Augmentar la dedicació del tècnic de so, fins al 68% de la jornada. 

Plantilla Anual de Personal. Any 2014 
 
PLANTILLA ANUAL DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE CAN ET DE MAR 
 

FUNCIONARIS Subgru
p 

Places  Vacants  

Escala de funcionaris d’habilitació nacional 
SECRETARI 
INTERVENTOR 
TRESORER 

A1 
A1 
A1 

1 
1 
1 

- 
1 
1 

Escala d’Administració General 
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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 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A1 
A1 
 
 
 
C1 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
C1 
 
 
  
C2 
 
  
 
F 

 
 
 
1 
1 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
1 
 
 
 
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 
 
 
CONSERGE CEIP  
 

 
 
 
 
A1 
A1 
A1 
A1 
A1 
 
  
A2 
 
 
C1 
C1 
 
C1 
 
 
 
 
 
  
A2 
C1 
C2 
C2 
 
 
 
 
F 

 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 
1 
 
 
2 
1 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
1 
7 
21 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
1 
- 
2 
1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 63 4 
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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 
 

 
 
 
A1 
A1 
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 

 
 
 
A2 
A2 
A2 
A2 
A2 
A2 
A2 
A2 
A2 
A2 

 
 
 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 
Tècnics auxiliars 
 
ADMINISTRATIU 
DELINEANT 
AUXILIAR TÈCNIC DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA  

 
 
 
C1 
C1 
C1 

 
 
 
2 
1 
1 

 
 
 
- 
- 
- 

 
Auxiliars administratius 
 

 
C2 

 
10 

 
1 

 
Personal d’oficis  
 
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 

 
 
 
A2  
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 

 
 
 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

OFICIAL SEGONA ELECTRICISTA 
OFICIAL SEGONA FORJA 

F 
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  

F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
 
F  

1 
1 
6 
1 
1 
1 
4 
1 
8 
 
3 

- 
- 
1 
- 
- 
- 
1 
- 
- 
 
- 

LABORALS D’ACTIVITAT TEMPORAL  Grup 
Subrup 

Places  Vacants 

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

 
 
 
F  

 
 
 
3 

 
 
 
3 

  80 7 

 
PLANTILLA ANUAL DEL PERSONAL DE L’ORGANISME AUTÒNOM  DE RÀDIO 
CANET, PER A L’ANY 2014 
 

LABORALS D’ACTIVITAT CONTINUADA  Grup 
Subgrup 

Places  Vacants 

 
COORDINADOR 
REDACTOR (a temps parcial) 
TÈCNIC DE SO (a temps parcial) 
 

 
C1 
C2 
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 2014, 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 
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02/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals.   
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim Intern, explica 
que per aquestes dates, ara fa un any comentava, en la proposta d’aprovació del 
pressupost per a l’exercici 2013, que la composició del pressupost era complexa i 
difícil a causa de la complicada situació conjuntural que s’estava patint. Un any 
després, la situació no és que hagi millorat massa i, per tant, entén aconsellable i 
conseqüent mantenir les mateixes línies mestres dels pressupostos anteriors. D’altra 
banda, està convençut que en els moments de crisi, l’últim que s’ha de fer és apujar 
impostos si el que es pretén és reactivar l’activitat econòmica. També és dels 
convençuts que la manera de reactivar l’economia és la inversió. Reduir la despesa i 
incrementar inversió creu que és la fórmula adequada en aquestes situacions de 
recessió econòmica i, per tant, els eixos bàsics del pressupost són aquests tres, reduir 
la càrrega impositiva o més ben dit, incrementar per sota del previst en el pla de 
sanejament vigent, reduir la despesa corrent, la qual ja és un 12% més baixa que la 
del 2011, i incrementar la inversió. Les necessitats o demandes municipals indueixen 
al fet que la despesa s’orienti cap a una necessitat o una altra, depenent de la 
priorització que es cregui com a més adient. Així, per aquest exercici 2014, s’ha cregut 
convenient incrementar el pressupost de les àrees de Benestar Social, Promoció 
Econòmica, Cultura i Medi Ambient. Pel que fa a Benestar Social, com a conseqüència 
que les demandes d’ajudes s’incrementen cada cop més i es crea una borsa 
d’aliments. A l’Àrea de Promoció Econòmica, l’objectiu és invertir en la marca Canet i 
potenciar activitats per tal de reactivar l’economia del municipi. A l’Àrea de Cultura, es 
creu en la Casa museu Lluís Domènech i Montaner com a eix del que s’anomena 
indústria cultural. Pel que fa a Medi Ambient, entenen que és el moment de dotar dels 
recursos dels quals es va prescindir ja fa alguns exercicis, concretament, a partir del 
2010, per tal de donar un nivell de servei d’acord amb el que els ciutadans esperen. 
Quant a l’amortització de préstecs, aquesta partida s’incrementa a causa que a partir 
de l’exercici 2014 es comença a amortitzar el préstec amb què es va finançar 
l’expropiació dels pins de can Moreu, la qual cosa limita la dotació d’altres partides. Si 
s’analitza el pressupost per capítols, es veu que el personal es manté, mentre que la 
despesa corrent s’incrementa un 1,7%. La despesa financera baixa un 20% a causa 
de la millora de la situació econòmica, que fa que no es produeixin amb regularitat 
tensions de tresoreria que facin necessàries l’autorització de pòlisses de crèdit. Pel 
que fa als ingressos, l’IBI tindrà un increment del 3,9%, tenint en compte la reducció 
del 5% que s’ha fet efectiva sobre el coeficient aplicat. Quant a la previsió d’altres 
ingressos, s’ha aplicat un criteri de prudència. Amb aquestes consideracions, el 
pressupost preveu un estalvi corrent de 2,1 milions d’euros superior a l’exercici 
anterior, un estalvi net de 561.000 euros, i inferior al de l’exercici anterior, bàsicament 
a causa del que ja ha explicat anteriorment sobre l’increment d’amortitzacions de 
préstecs. Aquest estalvi net que es genera, es proposa destinar-lo a inversions. Per 
tant, en aquest capítol s’hi poden destinar 760.000 euros, 150.000 amb finançament 
de la Diputació i 610.000 amb finançament propi. La realitat és que s’està superant la 
limitació normativa pel que fa al fet que no es pot superar l’1,5% en el total de despesa 
més inversió, respecte a l’exercici anterior. El compliment suposaria destinar aquest 
import a reduir l’endeutament i això suposaria no poder fer inversions. El govern 
municipal creu prioritària la inversió, tenint en compte que l’endeutament s’està 
controlant i s’ha reduït aquest any fins al 70,5% sobre els ingressos corrents, tenint 
com a referent que a l’exercici anterior s’estava a un 90,1% i a l’anterior arribava fins a 
un 120%. D’aquesta manera es compensa l’esforç que fa el ciutadà amb el pagament 
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dels impostos. De tota manera, com que se supera el límit de la despesa, suposarà 
que s’haurà de fer un pla econòmic financer. Un gruix important de les inversions anirà 
destinat a projectes de via pública, d’acord amb un estudi de necessitats i prioritats 
que s’elaborarà des dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament. Si s’analitza el compliment 
del pla de sanejament vigent, cosa important i bàsica, i que genera certa inquietud i 
preocupació en els diferents grups municipals i membres del consistori, entre els quals 
s’hi compta, es pot arribar a les conclusions següents. Els ingressos corrents són 
inferiors a causa, bàsicament, de la baixada del coeficient de l’IBI; la part positiva és 
que el ciutadà haurà de pagar menys del previst. Per altra banda, la despesa corrent 
és inferior, la qual cosa vol dir que hi ha hagut contenció de la despesa, que també és 
positiu. Quant a l’endeutament, és superior al previst al pla de sanejament, aspecte en 
principi negatiu, però que intentarà explicar per què es produeix aquesta situació. 
L’objectiu del pla de sanejament 2011-2014, en última instància, és eixugar el dèficit 
de tres milions i mig d’euros acumulat a finals del 2010. El mitjà per aconseguir-ho, era 
la concertació de préstecs per poder pagar aquests deutes i, posteriorment, generar 
ingressos per poder tornar aquests préstecs. En quatre anys, això és el que marca la 
normativa i per això es va fer una revisió cadastral. Amb les gestions dutes a terme es 
va aconseguir el finançament necessari de la manera següent: un milió i mig d’euros 
en préstecs bancaris i la resta amb el finançament del deute amb proveïdors 
mitjançant l’elaboració de plans de pagament individualitzats. L’any següent, el Reial 
decret legislatiu 4/2012, estableix uns plans o la possibilitat que els municipis facin uns 
plans d’ajust que permeten el finançament dels deutes pendents amb proveïdors i a 
tornar amb deu anys, amb dos de carència. Canet de Mar s’hi adhereix i això suposa 
que una part del deute que s’havia de tornar en quatre anys, els dos milions que 
s’havien refinançat amb els proveïdors, en virtut d’aquest nou pla, s’havien de tornar 
en sis anys més. Això fa que en haver d’amortitzar menys deute anual es produeixi 
una desviació en l’endeutament que s’estableix en el pla de sanejament. El senyor 
Gregori entén, en definitiva, que el realment important del pla de sanejament és que 
s’assoleixi l’objectiu del dèficit i això s’aconsegueix compaginant el pla de sanejament 
amb el pla d’ajust. El darrer aspecte de la comparació seria el superàvit corrent amb 
una desviació negativa de 169.000 euros, bàsicament a causa de la voluntat del 
govern municipal d’abaixar impostos, que fa que els ingressos previstos al pla de 
sanejament no es produeixin. Pel que fa al pressupost de Ràdio Canet, la voluntat de 
l’equip de govern ha estat la de mantenir l’actual projecte de comunicació, optimitzant 
els recursos econòmics invertits augmentant l’aportació en uns 8.000 euros i amb una 
previsió d’inversió de 10.000 euros addicionals. Aquesta proposta va ser aprovada pel 
Consell de Govern de Ràdio Canet, per unanimitat. Resumint, es presenta un 
pressupost formalment anivellat, amb un estalvi net positiu de 569.000 euros i un 
endeutament bancari inferior al de l’any anterior en 1,7 milions d’euros. Un pressupost 
que permetrà la realització d’inversions en el municipi per un import de 760.000 euros, 
finançats en major part per recursos propis sense necessitat d’augmentar 
l’endeutament. Aquest és el pressupost que l’equip de govern creu més adient per les 
circumstàncies actuals i que ell en particular espera que els grups hi hagin trobat 
motius suficients com per votar-hi a favor. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que el 
pressupost és l’instrument que defineix les polítiques que es desenvoluparan i la seva 
aprovació és un dels actes més rellevants. El senyor Gregori ha fet una exposició molt 
detallada d’aquest pressupost, però una vegada més no l’ha acompanyada d’un pla 
d’actuació, encara que amb aquesta exposició sí que ha marcat les línies mestres. És 
una llàstima que aquestes línies no estiguin més concretades. Comenta que estan 
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davant d’un pressupost estèticament impecable i vol donar les gràcies al senyor 
interventor per la seva feina igual que la disponibilitat del regidor per solucionar els 
dubtes que han tingut. Aquest any, però, el seu grup municipal no votarà a favor ni 
tampoc s’abstindrà. No volen cometre l’errada de l’any passat, perquè després es van 
plantejar fer al·legacions i no van poder. Aquest any, per si de cas no s’abstindran, que 
era la seva primera opció. Com ja ha explicat el regidor, i l’interventor també esmenta 
al seu informe, resulta que aquest pressupost no compleix la Llei d’estabilitat 
pressupostària que obliga a no augmentar més de l’1,5% de despesa. Ara, doncs, s’ha 
de fer un nou pla econòmic i financer per regularitzar-ho en els propers dos anys. Si 
analitzen una mica més en detall, explica que hi ha trobat certes coses que fan que no 
estiguin d’acord amb aquest pressupost. Estan d’acord en què l’Àrea de Medi Ambient 
tingui un increment. A Promoció Econòmica hi ha un increment, bàsicament, de la fira 
modernista, amb la qual cosa també estan d’acord. On tenen alguns dubtes és en 
l’Àrea de Cultura. Sempre han estat d’acord amb la línia de la promoció cultural i de la 
marca Canet, que ara s’està treballant en el pla estratègic. Però no entenen 
l’increment que es produeix en algunes activitats culturals, que no es defineixen i que 
tenen un increment de 24.500 euros. També hi ha uns 3.600 euros de cessió al centre 
parroquial i tampoc no ho entenen, ja que l’any passat no hi eren. Festes Populars és 
una altra àrea que s’incrementa no només per la nau, sinó també en la partida 
genèrica de Festes Populars i demana més concreció. Pel que fa a Benestar Social 
baixen els ajuts puntuals, però pugen els serveis. És una llàstima que encara no 
tinguin l’informe, que ja han demanat diverses vegades. Entenen que la regidora està 
de baixa, però sí que saben que, tècnicament, aquest informe estava pràcticament 
acabat ja fa un parell de mesos. Ara veu que el regidor actual el porta i que en aquest 
informe es veurà per què hi ha hagut aquests canvis en les partides de Benestar 
Social. Pel que fa a l’Àrea de Sanitat, desapareix, o no han sabut veure, la partida per 
a la desratització, però sí que s’ha incrementat la subvenció per als gats. En Esports 
no hi ha inversions aquest any. I, finalment, arriben al punt estrella per al seu grup 
municipal i és el que costarà el trasllat de dues àrees de Vil·la Flora a l’Escola de 
Teixits, que seran 49.500 euros en inversions i 62.000 de manteniment. 31.000 euros 
van a càrrec de l’Àrea de Promoció Econòmica i 31.000 a càrrec de l’Àrea 
d’Ensenyament. En total, traslladar aquestes dues àrees, entenen que per donar millor 
serveis en qualitat, però no en quantitat, costarà al poble 111.500 euros, ja que no han 
vist que aquest trasllat produeixi una rebaixa en el manteniment de Vil·la Flora. Quant 
a Ensenyament, han vist que la neteja de les escoles es redueix. El seu grup municipal 
no comparteix tots aquests assumptes i ja li van comentar al senyor Gregori el dia que 
van venir a parlar amb ell. De fet, tampoc no han vist com queda definitivament aquest 
projecte. Pel que fa al pressupost de Ràdio Canet, cal una felicitació conjunta perquè 
al final s’ha apostat pel model que ha estat funcionant fins ara i també cal una 
felicitació perquè el pressupost s’augmenti per intentar regularitzar certes 
incorreccions. 
 
El senyor alcalde li pregunta sobre els dubtes dels projectes de l’Àrea d’Ensenyament. 
 
La senyora Tamayo aclareix que han vist que a Ensenyament hi ha 31.000 euros que 
van a manteniment de l’Escola de Teixits i que ha disminuït la partida de neteja de les 
escoles i entén que és per acabar de quadrar el pressupost. No sap si aquesta 
disminució s’ha parlat amb les escoles. 
 
El senyor Ivan Aranda Mena, regidor del grup municipal d’ERC, explica que el 
pressupost és el document més important per a la gestió municipal, ja que dóna les 
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pautes per destinar els recursos de què es disposa. I aquests recursos s’obtenen amb 
els ingressos, en aquest cas amb els impostos als ciutadans, de la Generalitat, del 
Govern espanyol i subvencions rebudes per diferents organismes públics. Pel que fa a 
aquests ingressos, la part més important correspon, altre cop, com ha passat aquests 
darrers dos anys, a partir de l’impost de l’IBI. Només en dos anys, aquest govern ha 
augmentat la recaptació de l’IBI en més de 650.000 euros. Tot i que en el darrer Ple es 
va anunciar una rebaixa del 5% del tipus de gravamen per a l’any 2014, el seu grup 
municipal té seriosos dubtes de la seva possible aplicació i, per tant, és probable que 
els canetencs s’hagin de rascar una mica més les butxaques. Aprofita per tornar a 
demanar la retirada de la revisió cadastral elaborada per l’Agència Territorial del 
Cadastre de Barcelona i fer-ne una de nova, perquè reflecteixi la situació real del valor 
dels immobles dels canetencs i s’eliminin així les discriminacions que hi ha en un gran 
nombre d’habitatges que els graven per un valor que no tenen, perquè no s’ha fet un 
treball exhaustiu. Mentre no es posi fil a l’agulla per aturar aquesta sagnia als 
canetencs, que han vist augmentar aquest impost cada any, des del 2012 i fins al 
2022, i no hi hagi cap proposta per començar a iniciar una revisió cadastral coherent, 
el grup municipal d’ERC no votarà a favor d’aquests pressupostos. També constaten 
que el pla de sanejament no es compleix, en la mesura que hi havia previst un 
endeutament del 52% i el real serà del 70%. A més a més, el superàvit corrent també 
és inferior al previst en 169.000 euros. L’equip de govern va aprovar un pla de 
sanejament fa dos anys, diuen que es compleix, però resulta que l’endeutament és 
superior al previst fa dos anys. Pel que fa a la despesa, el govern vol gastar-se més de 
100.000 euros per traslladar les oficines d’Ensenyament i Promoció Econòmica a 
l’Escola de Teixits. Pregunta si creuen realment necessària la despesa de 45.000 
euros en obres i 62.000 euros anuals en manteniment, quan aquestes àrees ja 
disposen d’un espai per a les seves oficines i més quan s’han practicat retallades. El 
grup municipal d’ERC aposta perquè l’Escola de Teixits es mantingui com un ens 
supramunicipal i s’aprofiti al màxim el seu potencial com a centre de recerca i 
ensenyament. Si el motiu és perquè a Vil·la Flora l’aulari es fa petit i es volen utilitzar 
les aules de l’Escola de Teixits, no creuen que hi hagi cap problema a parlar amb la 
Diputació per a la cessió d’aquests espais de manera gratuïta, signant un conveni de 
col·laboració, tal i com s’està fent ara per a altres activitats formatives, com per 
exemple, la UGG o les proves d’accés a la universitat a distància. També han vist, com 
la senyora Tamayo, un augment de 24.500 euros en activitats culturals. El seu grup 
sempre ha estat a favor de promocionar la cultura com a motor econòmic, però no 
veuen clar aquest augment, ja que després del Consell Municipal de Cultura i veient on 
es destina aquest augment, consideren que l’Àrea de Cultura aposta més per a la 
cultura d’elit que per a la cultura popular i de carrer. Pel que fa al pressupost de Ràdio 
Canet, després d’un seguit de despropòsits, com intentar privatitzar la ràdio, fer fora 
alguns treballadors o establir acords al marge del Consell de Govern, els feliciten 
perquè rectificar és de savis. També celebren que la ràdio disposi d’una partida per 
inversions i ara només falta perfilar alguns serrells amb els treballadors que encara 
s’han de millorar. Aquestes millores, entre d’altres, que van demanar des del seu grup 
municipal, fins fa poc havien tingut respostes negatives, però celebren que s’hagin 
pogut dur a terme. I el més important que se’n pot treure de tot plegat és que l’equip de 
govern ha entès que Ràdio Canet és un organisme autònom amb un consell gestor 
propi i que no està a les ordres de cap partit polític. Espera que amb aquest enrenou 
s’hagi après que el que s’ha de fer és deixar la feina a mans dels professionals, sense 
contínues intromissions. Per acabar la seva intervenció pregunta per quin motiu hi ha 
tres regidors, dos d’UMDC i un de CiU, que s’augmenten el sou un 13%. És a dir, 
cadascun d’aquests regidors cobrarà anualment 1.741 euros més que ara, o el que és 
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el mateix, l’Ajuntament pagarà al 2014 5.225 euros de més de la partida dels sous dels 
regidors. A més a més, aquests regidors formen part de la Comissió de Govern, que 
creuen que és una comissió de dubtosa legalitat i que es va crear al marge de la llei 
per justificar el sou de tres regidors, perquè si no era així, no hi havia pacte. Pregunta 
com poden defensar l’augment de sou d’aquests regidors quan s’estan retallant els 
sous i els drets dels treballadors. Els recorda que fa només una setmana volien fer fora 
treballadors per solucionar el problema de la ràdio. Realment no ho entenen. Per tot 
això, el grup municipal d’ERC votarà en contra d’aquest pressupost. 
 
El senyor Gregori es mostra sorprès de la postura dels grups de l’oposició de no voler 
aprovar aquests pressupostos. Estava convençut que els aprovarien. Fa un mes, els 
van presentar un avantprojecte de pressupost amb la finalitat que se’ls estudiessin i 
fessin les aportacions corresponents i ell personalment les portaria a Junta de Govern 
per valorar-les. En veure que no havien fet cap proposta, va pensar que els aprovarien 
sense cap inconvenient. Comenta que es pensava que l’assumpte de l’endeutament ja 
havia quedat prou clar, però ja veu que no és així. Explica que el superàvit ha baixat 
per sota del que diu el pla de sanejament, precisament perquè s’ha rebaixat l’IBI. 
Demana al senyor Aranda que sigui clar, si està a favor o no de rebaixar els impostos 
als ciutadans. El que no es pot dir és que el govern no cedeix a la pressió d’ERC de 
rebaixar els impostos i quan ho fan, ERC no hi està d’acord i ho impugnen. Quant a la 
ràdio, la voluntat del govern en cap moment ha estat la de privatitzar la ràdio. S’ha de 
diferenciar el que és l’externalització d’un servei amb la privatització d’aquest servei. 
L’externalització no suposa que la ràdio fos de tutela municipal. Pel que fa al comentari 
de l’augment de sou de tres regidors, el senyor Gregori aclareix que no són sous, sinó 
que són retribucions per a l’assistència dels òrgans col·legiats. Si no assisteixen a 
aquestes reunions, no cobren. I aquesta quantitat es pressuposta en base al nombre 
de reunions d’aquests òrgans col·legiats. 
 
El senyor alcalde es dirigeix al senyor Aranda i li explica que cada cop que des del seu 
grup municipal diguin coses que no són certes, ell mateix li dirà això, que no són 
certes. En el cas de l’Escola de Teixits de Punt, el grup municipal d’ERC té un 
document que es va enviar a la Diputació, en el qual s’expliquen quins són els espais 
que es demanen per ubicar aquestes dues àrees a l’edifici. En aquest document es 
demanen dos despatxos per a les àrees de Promoció Econòmica i Ensenyament i dos 
més per als mestres. Així, doncs, no és cert que siguin despatxos per a regidors. I el 
que li sembla pitjor és que s’obliden de les persones grans, que són les usuàries 
principals de l’escola d’adults. Una escola d’adults que estarà en millors condicions de 
les que està ara i també permetrà ampliar el nombre d’alumnes. Té la sensació que el 
grup municipal d’ERC té por de perdre alguna cosa que es pensa que és seva i que no 
ho és. L’Escola de Teixits no és el lobby de ningú, és del ciutadà de Canet i el que 
estan fent és omplir-la de contingut, bàsicament educatiu. Pel que fa a la ràdio, i 
referent també als pressupostos en general, però concretament a la ràdio, creia 
sincerament que el que farien, en comptes de buscar problemes era felicitar-los 
perquè han regularitzat una situació que els grups que ara són a l’oposició han estat 
incapaços de fer, regularitzar la situació dels treballadors de ràdio Canet. Això no ho 
van fer mai els grups municipals d’ERC i el PSC i resulta que quan algú ho fa, tampoc 
no està ben fet. Demana al senyor Aranda que faci una reflexió profunda i vegi que qui 
ha solucionat la situació laboral dels treballadors de Ràdio Canet és aquest govern i 
ERC, quan va tenir responsabilitat a l’Àrea de Comunicació no ho va fer. Pel que fa als 
sous dels regidors, el que ha fet aquest govern és regularitzar una situació que no 
estava adequada a la llei. Finalment, li diu al senyor Aranda que en els últims 20 anys 
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a Canet, cap govern ha tingut la bona manera de fer d’enviar els pressupostos als 
grups de l’oposició bastant abans del Ple d’aprovació i les aportacions que han arribat 
d’aquests grups de l’oposició han estat nul·les. L’any passat i l’anterior van tenir 
l’excusa que no havien tingut temps per mirar-se els pressupostos amb calma i quan 
n’han tingut, no han fet cap aportació. Creu que s’ha de ser més coherent. Per últim, 
en la línia del senyor Gregori, està sorprès pel fet que, a causa de la millora econòmica 
de la corporació, es pugui abaixar la pressió fiscal al ciutadà i el grup municipal d’ERC 
hi estigui en contra, basant-se en el fet que no s’acata un Reial decret llei del govern 
espanyol. Li sorprèn que ERC, que com el mateix alcalde, volen un altre model de 
país, en aquest cas sí que vulguin fer cas d’un Reial decret llei del govern espanyol. 
Torna a demanar que facin una profunda reflexió de la seva actitud davant d’aquests 
pressupostos i demana que no falsegin els fets, com dir que es posaran despatxos per 
a regidors a l’Escola de Teixits, perquè això és mentir al ciutadà. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, vol fer un parell 
d’aclariments. Sembla que el senyor alcalde no ha escoltat bé el que deia el senyor 
Aranda sobre l’Escola de Teixits. Ha dit clarament que estan a favor que l’escola 
d’adults utilitzi les instal·lacions de l’Escola de Teixits i per fer això només cal un 
conveni amb la Diputació de cessió dels espais, igual que s’ha fet amb la UGG i la 
UNED, la qual cosa no representaria cap sobre cost de manteniment ni de trasllat 
d’oficines. Demana que s’escolti millor les intervencions dels regidors, perquè després 
diu que són mentiders, quan en realitat el que ha passat és que no s’ha escoltat. Pel 
que fa a l’IBI, el grup municipal d’ERC està d’acord a buscar un IBI equilibrat, perquè 
resulta que hi haurà gent que se li augmentarà l’impost un 200% i hi ha altra gent que 
pràcticament no se li augmentarà. El problema ve donat pel fet que quan es va aprovar 
en l’últim Ple la rebaixa d’aquest impost, es veu que hi havia una norma superior que 
prorrogava un increment de l’IBI i el que el seu grup va posar en consideració al 
govern en les seves al·legacions és si s’havien fixat que hi havia aquesta norma 
superior que prohibia fer aquest canvi o, per contra, sí que es pot fer. El que voldria el 
seu grup és no haver de pagar cap IBI, ni a Madrid ni enlloc, i els agradaria no estar 
pendents de cap llei de Madrid, però el que tampoc no sap si es pot fer, és aprovar 
una modificació en un Ple que potser després no es podrà complir. 
 
7.- MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL D E L’AJUNTAMENT 
DE CANET DE MAR  
 
La relació de llocs de treball és l’expressió ordenada del conjunt de llocs de treball que 
pertanyen a una administració pública, incloent la totalitat dels existents a 
l’organització i correspon tan a funcionaris com al personal laboral 
 
Atès que mitjançant la relació de llocs de treball s’assignen les funcions, atribucions i 
comeses que ha de realitzar el personal que ocupa els respectius llocs de treball, i es 
determinen, en el cas del personal funcionari, l’escala, la subescala, la classe i la 
categoria a què ha de pertànyer la persona que ocupa cada lloc de treball. 
 
Atès que el Ple Municipal de 26 de juliol de 2012, va aprovar la darrera modificació  
Relació de Llocs de Treball de l’ajuntament de Canet de Mar,  
 
Vist l’informe emès per l'inspector de la Policia Local, en data 28 d'octubre,  que es 
transcriu a continuació: 
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En relació a la confecció de la Relació de Llocs de Treball (RLT) per al 2014 es presenta 
el següent informe tenint en compte la reestructuració i adequació dels llocs de treball 
del cos de la policia local que es podrien cobrir amb personal de segona activitat, així 
com la voluntat de donar cabuda dins del cos, al personal que hagi complert l'edat 
mínima necessària per a poder ser adscrits a tasques de segona activitat, segons 
estableix el reglament regulador de la situació administrativa de segona activitat de la 
policia local de Canet de Mar, aprovat pel Ple de la Corporació en data 27 de març de 
2008 
 
Pel present informo: 
 
Que és necessari establir a la Relació de Llocs de Treball del personal funcionari 
d'aquest Ajuntament per a l'any 2014 la definició dels llocs de treball de segona activitat, 
així com l'assignació de les tasques, perquè es pugui adscriure el personal del cos de la 
policia local que està actualment en segona activitat i aquell que per edat pot passar: 
 
1 plaça d'agent en segona activitat amb les funcions següents: 
 
S'haurà de crear un lloc de treball per adscriure un agent, amb les funcions marcades a 
continuació establertes al reglament abans esmentat: 
a) custodiar i vigilar béns, serveis, instal·lacions i dependències municipals 
b) activitats i tasques de subaltern a les oficines i dependències de la policia local 
c) activitats relatives a protecció escolar 
d) control del manteniment del parc mòbil de la Policia Local 
e) administratives a les dependències de la Policia Local 
f) intendència de la policia local (control de vestuari, material, etc) 
g) logístiques (distribució de materials i documents) 
h) pràctica de notificacions administratives 
i) vetllar pel compliment dels reglaments, les ordenances, els bans, les resolucions i 
altres disposicions i actes municipals 
j) activitats tècniques d'assessorament, gestió i recolzament de l'activitat policial o 
relacionades amb la mateixa,sempre que no impliquin actuacions policials operatives 
k) participar en les tasques d'auxili al ciutadà i de protecció civil, d'acord amb el que 
disposen les lleis 
l) ordenar i regular el trànsit dins el nucli urbà, d'acord amb les normes de circulació. 
m) qualsevol altre que es pugui decidir en un futur i que sigui de naturalesa similar a les 
anteriors. 
Per a aquesta plaça dins de la funció m) caldria assignar-li com a funció preferent: la 
d'Operador de Sala 
 
L'horari més adequat per a desenvolupar aquestes funcions seria de dilluns a divendres 
de 7 a 14.30 hores durant tot el quadrant de l'any. 
 
1 plaça de caporal en segona activitat amb les funcions següents: 
 
S'haurà de crear un lloc de treball per adscriure un agent, amb les funcions marcades a 
continuació establertes al reglament abans esmentat: 
a) custodiar i vigilar béns, serveis, instal·lacions i dependències municipals 
b) activitats i tasques de subaltern a les oficines i dependències de la policia local 
c) activitats relatives a protecció escolar 
d) control del manteniment del parc mòbil de la Policia Local 
e) administratives a les dependències de la Policia Local 
f) intendència de la policia local (control de vestuari, material, etc) 
g) logístiques (distribució de materials i documents) 
h) pràctica de notificacions administratives 
i) vetllar pel compliment dels reglaments, les ordenances, els bans, les resolucions i 
altres disposicions i actes municipals 
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j) activitats tècniques d'assessorament, gestió i recolzament de l'activitat policial o 
relacionades amb la mateixa,sempre que no impliquin actuacions policials operatives 
k) participar en les tasques d'auxili al ciutadà i de protecció civil, d'acord amb el que 
disposen les lleis 
l) ordenar i regular el trànsit dins el nucli urbà, d'acord amb les normes de circulació. 
m) qualsevol altre que es pugui decidir en un futur i que sigui de naturalesa similar a les 
anteriors. 
Per a aquesta plaça dins de la funció m) caldria assignar-li com a funció preferent:  
1) la gestió de la senyalització vertical i horitzontal del municipi 
2) la gestió dels vehicles abandonats 
3) la gestió i notificació de les citacions judicials. 
 
L'horari més adequat per a desenvolupar aquestes funcions seria de dilluns a divendres 
de 07:30 a 15:00 hores durant tot el quadrant de l'any. 
 
1 plaça caporal en segona activitat amb les funcions següents: 
 
S'haurà de crear un lloc de treball per adscriure un agent, amb les funcions marcades a 
continuació establertes al reglament abans esmentat: 
a) custodiar i vigilar béns, serveis, instal·lacions i dependències municipals 
b) activitats i tasques de subaltern a les oficines i dependències de la policia local 
c) activitats relatives a protecció escolar 
d) control del manteniment del parc mòbil de la Policia Local 
e) administratives a les dependències de la Policia Local 
f) intendència de la policia local (control de vestuari, material, etc) 
g) logístiques (distribució de materials i documents) 
h) pràctica de notificacions administratives 
i) vetllar pel compliment dels reglaments, les ordenances, els bans, les resolucions i 
altres disposicions i actes municipals 
j) activitats tècniques d'assessorament, gestió i recolzament de l'activitat policial o 
relacionades amb la mateixa,sempre que no impliquin actuacions policials operatives 
k) participar en les tasques d'auxili al ciutadà i de protecció civil, d'acord amb el que 
disposen les lleis 
l) ordenar i regular el trànsit dins el nucli urbà, d'acord amb les normes de circulació. 
m) qualsevol altre que es pugui decidir en un futur i que sigui de naturalesa similar a les 
anteriors. 
Per a aquesta plaça dins de la funció m) caldria assignar-li com a funció preferent: 
1) la gestió de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) 
2) la funció d'operador de sala 
3) la funció de les notificacions municipals  
 
L'horari més adequat per a desenvolupar aquestes funcions seria alternant els horaris 
setmanalment prestats el servei de matí de dilluns a divendres durant una setmana en 
horari de 7:00 a 14:30 i la següent setmana de tarda en horari de 14:30 a 22:00 hores i 
així successivament durant tot el quadrant de l'any. 

 
Atès que  organitzativament s’ha detectat la necessitat a la Policia Local de donar 
cabuda dins el cos del personal que hagi complert l’edat mínima per ser adscrit a la 
situació administrativa de segona activitat, cal crear un lloc de treball d’agent en 
segona activitat, i la corresponent fitxa descriptiva de funcions SEG 08, un lloc de 
treball de caporal en segona activitat, amb tasques de senyalització viària i la 
corresponent fitxa descriptiva de funcions SEG 09 i un lloc de treball de caporal en 
segona activitat, amb tasques d’OAC i la seva fitxa descriptiva de funcions SEG 10. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, en data 20 de novembre de,  
que es transcriu a continuació: 
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Montserrat Carbonell Vila, tècnica de Recursos Humans de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, en relació amb la modificació de la Relació de Llocs de Treball, emet el següent: 
 
INFORME 
 
Primer.-  Quan l’Ajuntament de Canet de Mar va dur a terme totes les tasques 
d’elaboració de la Relació de Llocs de Treball, consistents en l’elaboració de les fitxes 
descriptives dels llocs de treball i les valoracions de lloc de treball que es va fer amb el 
suport de la Diputació de Barcelona,  es va considerar oportú elaborar la fitxa perfil del 
lloc de treball d’auxiliar administratiu de suport a RH, però com que no estava cobert ni hi 
havia previsió de cobrir-lo en aquell exercici pressupostari no es va incloure a la  Relació 
de Llocs de Treball que es va aprovar. 
 
Segon.-  Actualment es considera necessari de cobrir aquest lloc, per reforçar l’Àrea de 
Recursos Humans, per això s’ha de crear aquest lloc de treball a la Relació de Llocs de 
Treball, assignant-li la fitxa SG7 
 
Tercer.- Es dóna la mateixa circumstància a  l’Àrea de Territori i Sostenibilitat hi ha el lloc 
de treball d’auxiliar administratiu d’obres i via pública, que té assignada la fitxa perfil 
ST17. Fins ara aquest lloc de treball no estava cobert i al fer l’adscripció d’un treballador 
a aquest lloc s’ha observat que les funcions que consten a la fitxa no es corresponen 
amb les que en realitat haurà de desenvolupar la persona que s’adscrigui al lloc. 
 
Quart:  L'Ajuntament de Canet de Mar, en la seva voluntat de modernitzar i d'apropar 
l'administració a la ciutadania té previst posar en funcionament una Oficina d'Atenció al 
Ciutadà a partir del proper mes de gener de 2014, així com la implementació d'un 
sistema informàtic que permeti tramitar electrònicament els diferents procediments 
administratius que fins ara s'han  tramitat en paper, per això es va necessari crear els 
llocs de treball de cap  i d'agent de l'Oficina d'Informació al Ciutadà i el d’administratiu de 
processos, llocs que seran coberts mitjançant adscripció de personal intern de 
l'Ajuntament. Per determinar les aptituds i els requisits que han de reunir els empleats 
que siguin adscrits a aquests llocs, així com fer fixar les funcions dels llocs de treball 
s'han elaborat les fitxes perfil SG011, SG12 i SG13 respectivament. 
 

Atès que organitzativament s’ha detectat la necessitat de cobrir el lloc de treball 
d’auxiliar administratiu adscrit a Recursos Humans, es fa necessari crear-lo a la 
Relació de Llocs de Treball, assignant-li la fitxa SG7 
 
Ates que la reordenació que s’està donant a l’àrea d’Obres i Serveis, que genera un 
major volum de tasques administratives, que no poden ésser assumides directament 
pel cap de la Brigada, ja que destinar temps a aquestes tasques  aniria en detriment 
del servei que presta i de les funcions que són pròpies del lloc de treball, cal adscriure 
a un treballador al lloc de treball d’auxiliar administratiu d’obres i via pública. 
 
Atès que s’ha observat que les funcions bàsiques del lloc de treball que consten a la 
fitxa ST17 no es corresponen amb les que haurà de dur a terme actualment la persona 
que desenvolupi el lloc de treball, s’ha elaborat la relació real de tasques a dur a terme 
que són:  

 
− Control horari personal brigada (hores compensades, assistències, vacances, etc.) 
− Seguiment del control pressupostari partides despeses (rc's albarans, factures, 

inversions) 
− Seguiment costos per actuacions via publica 
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− Seguiment incidències, resolució i contestació 
− Seguiment manteniment reparacions a edificis municipals (mercat, col·legis, museu, 

biblioteca) 
− Control vehicles (assegurances, rèntings, manteniment, ITV's) 
− Verificació consums combustible, per vehicle i maquinaria 
− Seguiment del control reparació maquines brigada, revisions i gestió proveïdors. 
− Control i seguiment consum de material higiènic per centres, i gestió proveïdors 
− Seguiment de les revisions sanitat, aplicacions mosquit tigre, legionel·la, 
− Seguiment plans personal substitucions altres regidories (esports, deixalleria) 
− Gestió de peticions festes i entitats 
− Recepció trucades i coordinació tasques 
− Preparació d'informes i documents per a la signatura per part del cap i del regidor 
− Despatx diari amb el cap de la brigada 
− Despatx setmanal amb el regidor 
− Gestió de les agendes del cap de la brigada i del regidor. 
− Seguiment documents factures albarans amb Intervenció 
 
Atès que l’Ajuntament vol modernitzar i apropar l’administració al ciutadà amb la 
creació d’una Oficina d’Atenció al Ciutadà, es fa necessari crear els llocs de treball de 
cap i d’agent de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, així com les fitxes descriptives de 
funcions del lloc de treball SG 11 I SG 12, respectivament. 
 
Atès que està previst comprar un programa de gestió d’expedients per tramitar 
electrònicament els procediments administratius, és necessari comptar amb una 
persona que s’encarregui, inicialment  conjuntament amb  la consultora i quan aquesta 
finalitzi el seu contracte, de fer tot el procés de disseny dels procediments i 
d’implementació dins l’eina informàtica, per tant cal crear un lloc de treball 
d’administratiu de processos i la correspon fitxa descriptiva de funcions SG 13. 
 
Vist l’article 32 RPEL, segons el qual l’òrgan competent per aprovar les modificacions 
que es produeixin a la RLT és el Ple Municipal.  
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 25 de novembre de 2013, 
prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta 
proposta. 
 
Vist l’article 52.2.j del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text  
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, de conformitat amb la proposta 
de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Règim Intern, s’acorda per unanimitat dels 
quinze membres assistents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal: 
 
PRIMER: Modificar les funcions bàsiques del lloc de treball d’auxiliar administratiu 
d’obres i via pública, relacionades a la fitxa ST 17, quedant redactat aquest apartat de 
la manera següent:  
 
− Fer el control horari personal brigada (hores compensades, assistències, vacances, 

etc.) 
− Fer el seguiment del control pressupostari partides despeses (rc's albarans, 

factures, inversions) 
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− Fer el seguiment costos per actuacions via publica 
− Fer el seguiment incidències, resolució i contestació 
− Fer el seguiment manteniment reparacions a edificis municipals (mercat, col·legis, 

museu, biblioteca) 
− Fe el control vehicles (assegurances, rèntings, manteniment, ITV's) 
− Verificar els  consums combustible, per vehicle i maquinaria 
− Fer el seguiment del control reparació maquines brigada, revisions i gestió 

proveïdors. 
− Dur el control i fer el  seguiment consum de material higiènic per centres, i gestió 

proveïdors 
− Fer el seguiment de les revisions sanitat, aplicacions mosquit tigre, legionel·la, 
− Fer el seguiment plans personal substitucions altres regidories (esports, deixalleria) 
− Gestionar les  peticions festes i entitats 
− Rebre trucades i coordinar  tasques 
− Preparar informes i documents per a signatura del cap de la Brigada d’OiS i del 

regidor 
− Despatxar diàriament amb el cap de la brigada 
− Despatxar setmanalment amb el regidor 
− Gestionar  de les agendes del cap de la brigada i del regidor. 
− Fer el seguiment documents factures albarans amb Intervenció 
 
SEGON.- Crear els llocs de treball següents, associats a següents fitxes descriptives, 
que s’indiquen: 

- Auxiliar administratiu de Recursos Humans, associat a la Fitxa SG 07 
- Auxiliar administratiu d’Obres i Via Pública, associat a la Fitxa ST17 

 
TERCER.- Crear els llocs de treball següents i aprovar les fitxes descriptives del lloc 
de treball associades a aquests, que s’adjunten com a Annex a aquest acord: 

 
- Cap de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i aprovar la fitxa de lloc de treball:  

Fitxa SG 11 
- Agent de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i aprovar la fitxa de lloc de treball:  

Fitxa SG 12 
- Administratiu  de Processos i aprovar la fitxa de lloc de treball: Fitxa SG 13 
- Agent en segona activitat i  aprovar la fitxa de lloc de treball:  Fitxa SEG 08 
- Caporal en segona activitat i aprovar la fitxa de lloc de treball: Fitxa SEG 09 
- Caporal en segona activitat i aprovar la fitxa de lloc de treball: Fitxa SEG 10 

 
QUART:  Aprovar  la relació de llocs de treball, modificada, de l’Ajuntament de Canet 
de Mar i de l’Organisme Autònom de Ràdio Canet, que consta com annex a aquest 
acord. 
 
CINQUÈ:  Publicar la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de 
Canet de Mar,  aprovada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la 
seva efectivitat. 
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 RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL                 

                    

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

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

ÀREA DE SERVEIS INTERNS                   

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

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

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

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

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

Auxiliar administratiu/va de RH C2 L - SG7 C COP 12 4.614,43 N 

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

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

Cap OAC C1 F AG SG 11 C COP 18 10.829,66  T 

Agent OAC C1 F AG SG 12 C COP 18 7.674,84 T 

Administratiu de Processos C1 F AG SG 13 C COP 18 7.674,84 T 

          

ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS                   

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

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

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

Auxiliar Adm. d'Hisenda C2 L - HIS 5 C COP 14 3.888,04 N 
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Auxiliar Adm. de tresoreria C2 F AG HIS 6 C COP 14 7.853,73 N 

                    

GABINET D'ALCALDIA                    

Administratiu/va d'Alcaldia C1 F AG ALC 1 C COP 18 11.295,29 N 

Responsable de Ràdio C1 L - ALC 2 C COP 20 6.911,00 N 

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

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

                    

ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA                   

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

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

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

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

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

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

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

Agent en segona activitat C2 F AE SEG 08 B COP 12 12.284,43 M 

Caporal en segona activitat- senyalització C2 F AE SEG 09 B COP 14 19.278,43 M 

Caporal en segona activitat- OAC Policia C2 F AE SEG 10 B COP 14 19.278,43 T 

                    

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS                   

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

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

Enginyer/a de serveis de T.i S. A1 F AE ST 14 C COP 22 15.558,74 N 
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Tècnic/a de medi ambient A1 F AE ST 12 C COP 26 9.998,25 N 

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

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

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

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

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

Cap unitat adm. ST C1 F AG ST 5 C COP 18 10.829,60 N 

Administ. de territori i sosten. C1 F AG ST 6 C COP 18 8.078,24 N 

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

Aux. Adm. d’obres i via pública C2 L - ST 17 C COP 12 3.797,83 N 

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

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

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

Oficial 1a. manteniment d'obres/ C2 L - ST 18 B COP 14 8.544,20 N 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Operari/Vigilant d'instal.acions  AP L - ST 28 A COP 12 5.697,73 N 
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Operari/Vigilant d'instal.acions (torns rotatius) AP L - ST 27 A COP 12 3.640,85 T 

                    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Auxiliar punt d'informació C2 L - SP 8 C COP 12 4.614,43 N 
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Auxiliar adm de Benestar social C2 L - SP 6 C COP 14 5.095,57 N 

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

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

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

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

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

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

Règim Jurídic: Forma de Provisió:        

F: Funcionari COHE: Concurs oposició d'habilitats estatals     

L: Laboral COP: Concurs oposició       

Escala: Tipus de jornada:        

HE: Habilitat estatal N: Normal  P: jornada partida      

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

AE: Administracció Especial T: Treball a torns        
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El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim Intern, explica 
que en els últims anys, l’augment dels serveis oferts a la ciutadania atenent la 
demanda social, ha comportat un increment dels recursos assignats a diferents àrees 
de l’organització municipal. Ara, la necessitat d’adaptar-se a la nova realitat social fa 
necessari revisar l’estructura organitzativa dels llocs de treball per poder identificar les 
oportunitats de millora i per poder assumir d’una manera millor els reptes que se li 
plantegen. Per altra banda, l’equip de govern té també com a objectius prioritaris, en el 
sentit de donar un millor servei als ciutadans, la implantació de l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà i la implantació de l’administració electrònica dins el procés de modernització 
administrativa de l’Ajuntament. Per aconseguir aquests objectius, és necessari 
reordenar els recursos humans de què disposa actualment l’Ajuntament, sense 
incrementar-ne ni el nombre ni el cost. Per això es proposa la creació dels llocs de 
treball d’auxiliar administratiu de Recursos Humans, auxiliar administratiu d’Obres i Via 
Pública, cap de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, agent de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i 
administratiu de Processos. També en l’aspecte organitzatiu, en el cos de la Policia 
Local, i amb la finalitat de donar més efectivitat al servei, es proposa la creació del lloc 
de treball d’agent de segona activitat i dos caporals, també en segona activitat. S’ha 
d’entendre que aquests nous llocs de treball seran coberts per personal que en 
l’actualitat ja està prestant els seus serveis a l’Ajuntament i que, per tant, el cost del 
capítol de personal no es veurà incrementat. 
 
El senyor Ivan Aranda Mena, regidor del grup municipal d’ERC, explica que en el punt 
anterior també s’aprovava la plantilla del personal i l’informe d’Intervenció explicava 
que incomplia l’avantprojecte de pressupostos per al 2014, atès que s’incrementa les 
retribucions individuals dels treballadors afectats. En canvi, ara el senyor Gregori 
explica que no hi ha cap augment en les retribucions d’aquestes persones afectades. 
Pregunta si aquest incompliment del punt anterior té relació amb aquesta modificació 
de la relació de llocs de treball. 
 
El senyor Gregori explica que no té res a veure, ja que en aquest punt s’estan creant 
nous llocs de treball i no tindran cap increment de sou. 
 
L’interventor municipal, el senyor Daniel Martín Enrique, explica que en l’informe del 
punt anterior deixa palès que s’augmenta la dedicació d’alguns llocs de treball amb el 
conseqüent augment de la retribució. En canvi, en aquest punt, es creen uns llocs de 
treball nous i hi haurà un canvi d’adscripcions de diferents treballadors municipals. 
 
El senyor Aranda, doncs, comenta que no hi ha incoherència a votar a favor en aquest 
assumpte, quan s’ha votat en contra a l’anterior. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, comenta que 
ella tampoc no hi veu cap incoherència a votar a favor en aquest assumpte, encara 
que s’hagi votat en contra al punt anterior. 
 
8.- REGULARITZACIÓ IMPORT COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL  
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
A continuació, el senyor alcalde explica que aquest assumpte es retira de l’ordre del 
dia perquè han detectat que hi ha més treballadors afectats i, per tant, s’estaria fent 
malament. Per aquest motiu proposa retirar-lo de l’ordre del dia. 
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9.- RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚMERO 1325/2013, DE 25 DE NOVEMBRE, 
RELATIU A L’INFORME SOBRE LA SOL·LICITUD DE SOREA D ’AUGMENT DE 
LES TARIFES D’AIGUA EXPEDIENT A147/2013 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia número 1325/2013, de 25 de novembre que es transcriu a 
continuació: 
 
Decret núm. 1.325/2013, de 25 de novembre de 2013, de l’Alcaldia.-  
 
Atès que la companyia mercantil SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de 
Aguas, SA (en endavant SOREA), va presentar, en data 12 d’abril de 2013 
(RE/2013/1677), davant d’aquest Ajuntament, escrit mitjançant el qual manifestava que 
el Consell Comarcal del Maresme  (CCM) havia aprovat unes noves tarifes de venda 
d’aigua en alta per a les poblacions del Maresme Nord (entre les quals hi ha Canet de 
Mar), que era necessari repercutir a les tarifes vigents del municipi a fi de mantenir 
l’equilibri econòmic de la concessió. 
 
Atès que en dit escrit consideraven que procedia la tramitació simplificada d’aquest 
procediment d’increment de les tarifes en baixa, en concret, manifestaven que: 
 

“(...) es fa necessari repercutir aquest increment en les tarifes vigents, d’acord 
amb el procediment establert al decret 328/1990, de 21 de desembre, que 
permet una tramitació simplificada, fins que es pugui redactar un expedient 
complet de revisió de tarifes.”  

 
Atès que l’increment sol•licitat per SOREA aplicable a partir de l’aprovació de les 
noves tarifes de venda d’aigua en alta era del 15,83%, segons l’estudi econòmic 
elaborat per la pròpia concessionària, percentatge molt superior al 3,4% aprovat per la 
CPC, aplicable als procediments simplificats per l’any 2013, és pel que, mitjançant el 
Decret d’Alcaldia núm. 551/2013, de 9 de maig, es va resoldre inadmetre a tràmit la 
sol•licitud d’aprovació d’un increment de tarifes mitjançant el procediment simplificat. 
 
Vist que l’anterior resolució va ser notificada a la concessionària SOREA i a la pròpia 
Comissió de Preus de Catalunya, en data 10 de maig de 2013, evitant d’aquesta 
manera que l’informe s’hagués pogut entendre favorable (art. 3 Decret 149/1988), 
essent la mateixa ratificada mitjançant l’acord del Ple de la Corporació, adoptat en 
sessió de data 30 de maig de 2013, la qual va ser igualment notificada a SOREA i a la 
Comissió de Preus de Catalunya en data 20 de juny de 2006. 
 
Atès que la concessionària SOREA va interposar, en data 7 de juny de 2013, recurs 
potestatiu de reposició contra el Decret d’Alcaldia  551/2013, de 9 de maig, així com un 
altre recurs de reposició, interposat en data 19 de juliol de 2013, contra l’acord del Ple 
del dia 30 de maig, que va ratificar l’esmentada inadmissió a tràmit 
 
Vist que mitjançant acord del Ple de la Corporació, adoptat en sessió del dia 25 de 
juliol de 2013, es van desestimar ambdós recursos en unitat d’acte i que el mateix 
acord va ser notificat, de forma expressa a la concessionària en data 5 d’agost de 
2013. 
 
Atès que, no obstant l’anterior, en data 16 d’octubre de 2013 la Comissió de Preus de 
Catalunya comunicà a aquest Ajuntament que la concessionària Sorea havia sol·licitat, 
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davant d’aquell òrgan, la mateixa modificació de tarifes del servei que havia estat 
inadmesa en seu municipal manifestat que la Corporació no havia resolt de forma 
expressa la seva sol·licitud. 
 
Atès que tal i com consta a l’expedient l’anterior manifestació no s’ajusta a la realitat, 
doncs l’Ajuntament havia notificat, de forma expressa la resolució de la sol·licitud al 
concessionari, en dates en data 10 de maig de 2013 i 5 d’agost de 2013, així com 
també a la Comissió de Preus de Catalunya, en data 20 de juny de 2013, és pel que 
no procedia l’inici de l’expedient de modificació per part de la pròpia Comissió de 
Preus. 
 
Vist l’anterior, aquest Ajuntament s’oposa frontalment a l’inici de l’expedient A-
147/2013 que ha dut a terme la Comissió de Preus de Catalunya per no tenir cap sentit 
que aquest òrgan hagi donat tràmit a una sol·licitud després de que el propi 
Ajuntament interessat hagi adoptat, de forma expressa, el corresponent acord al 
respecte de la sol·licitud, dins el termini legalment establert i així s’hagi comunicat 
formalment a aquest òrgan. Per tant, tenint en compte que dita sol·licitud va ser 
inadmesa pel Ple de la Corporació, per haver-se formulat la mateixa sense donar-se el 
requisit per a la tramitació simplificada, és pel que cal sol·licitar a la CPC que es deixi 
sense efecte la tramitació de l’esmentat expedient A-147/2013, sens perjudici que la 
concessionària pugui iniciar de nou el tràmit, presentant el corresponent estudi tècnic i 
econòmic, aquesta sigui prèviament informada per la Corporació, i finalment aprovada 
per la CPC, en el seu cas. 
 
De forma subsidiària, i respecte la sol·licitud formulada per SOREA davant la CPC de 
data 16 de setembre de 2013 (exped A 147/2013), i respecte de la qual la CPC ha 
donat un termini de deu dies d’audiència a l’Ajuntament, cal dir el següent: 
 

- D’una banda, considera la CPC que l’Ajuntament ha interpretat erròniament la 
sol·licitud de modificació de tarifes presentada per SOREA per entendre que 
s’havia d’aplicar el tràmit simplificat, que només és possible per a aplicar 
percentatges d’actualització que no superin el 3,4%. 

 
Al respecte, fer constar que no és l’Ajuntament qui considera que s’ha d’aplicar 
el procediment simplificat per comptes del procediment general establert al 
Decret 149/1988, de 28 d’abril, sinó que és la pròpia concessionària qui ho 
demana en la seva sol·licitud de modificació. Recordar que l’esmentada 
sol·licitud de modificació feia constar expressament que “... es fa necessari 
repercutir aquest increment en les tarifes vigents, d’acord amb el procediment 
establert al decret 328/1990, de 21 de desembre, que permet una tramitació 
simplificada, fins que es pugui redactar un expedient complet de revisió de 
tarifes.” Per tant, no va ser l’Ajuntament qui va “interpretar” quin procediment 
s’havia d’aplicar sinó que va ser la mateixa concessionària qui va demanar 
aplicar l’anomenada tramitació simplificada, en aquest cas, establerta pel 
Decret 339/2001, de 18 de desembre, per tant, cal considerar correctament 
inadmesa la sol·licitud per manca d’aportació del corresponent estudi tècnic i 
econòmic complet. 

 
- D’altra banda, entén la CPC que la sol·licitud de modificació de tarifes 

sol·licitada per SOREA únicament repercuteix l’increment de la despesa 
ocasionada per l’augment del preu d’adquisició dels cabals procedents del 
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Consell Comarcal del Maresme que van ser autoritzats per acord de la CPC de 
data 3 d’octubre de 2013. Per aquest motiu entén la CPC que procediria la 
tramitació conforme al Decret 328/1990. 
 
En relació a aquesta qüestió, cal dir que la modificació de les tarifes sol·licitada 
a l’empara del Decret 328/1990, significa que  les tarifes del servei no podran 
modificar-se abans de que transcorri un termini inferior a un any des de la seva 
entrada en vigor, excepte que existeixin circumstàncies sobrevingudes 
degudament apreciades per la CPC. 
 
En el present cas, tampoc existeixen circumstàncies sobrevingudes que 
justifiquin una revisió de les tarifes en un termini inferior a l’any, doncs la 
tramitació de les actuals tarifes, aprovades per la CPC en data 14 de març de 
2013, es va iniciar mitjançant Acord del Ple municipal de 28 de desembre de 
2012, havent-se atorgat a SOREA un període d’al•legacions que va transcórrer 
entre els dies 4 de gener de 2013 i 16 de gener de 2013. Durant aquest termini 
SOREA va formular escrit d’al•legacions en el qual no va esmentar, en cap 
moment, l’existència de l’increment del preu de la compra d’aigua, que en 
aquella data ja era coneguda per la concessionària. Això és motiu suficient per 
entendre que no poden considerar-se ara aquells fets, nous fets sobrevinguts 
que no es van poder preveure a l’hora de determinar el cost de la compra de 
l’aigua en alta. 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 25 de novembre de 2013, 
prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta 
proposta. 
 
Per tot el què s’ha exposat,  
 
R E S O L C 
 
PRIMER.- EMETRE INFORME DESFAVORABLE davant la sol·licitud de modificació 
de tarifes del servei de subministrament d’aigua potable del municipi, presentada per la 
concessionària municipal SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, 
SA, davant la Comissió de Preus de Catalunya, en data 16 de setembre de 2013, i 
conseqüentment, SOL·LICITAR a aquest òrgan que DEIXI SENSE EFECTE 
l’expedient  de modificació A-147/2013 pels motius que consten en la part expositiva 
d’aquesta resolució, sens perjudici que la concessionària pugui iniciar de nou el tràmit, 
presentant el corresponent estudi tècnic i econòmic complet que haurà de ser estudiat 
i informat prèviament per aquesta Corporació, i SUBSIDIÀRIAMENT que NO 
S’AUTORITZI l’increment dels preus sol·licitats per la concessionària per no donar-se, 
en el present cas, les circumstàncies sobrevingudes establertes al Decret 328/1990, 
de 21 de desembre. 
 
SEGON.- RATIFICAR aquesta resolució per part del Ple Municipal, en la propera 
sessió que es celebri convalidant aquesta resolució amb efectes des del dia en què ha 
estat dictada. 
 
TERCER.- NOTIFICAR aquesta resolució a la concessionària del servei municipal, 
SOREA, SA, i a la Comissió de Preus de Catalunya per al seu coneixement i als 
efectes oportuns. 
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Per tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels 
quinze membres assistents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal: 
 
ÚNIC.- Ratificar el Decret número 1325/2013, de 25 de novembre, relatiu a l’informe 
sobre la sol·licitud de SOREA d’augment de les tarifes d’aigua expedient A147/2013. 
 
El senyor alcalde explica que com ja saben, l’empresa SOREA presenta una instància 
el dia 12 d’abril de 2013 per incrementar la tarifa de l’aigua un 15,83%, atès que el 
Consell Comarcal del Maresme havia aprovat un increment del 34,5% dels preus que 
el Consell aplica als ajuntaments per la compra d’aigua. Aquesta sol·licitud no va ser 
admesa per no complir els requisits formals d’un procediment simplificat per Decret de 
l’Alcaldia 551/2013, que va ser ratificat pel Ple de data 30 de maig d’enguany, el qual 
va ser notificat a SOREA i a la Comissió de Preus de Catalunya. Contra aquests 
tràmits, l’empresa concessionària, SOREA, va presentar al·legacions que van ser 
resoltes al Ple de data 25 de juliol de 2013, acord que també fou notificat a SOREA i a 
la Comissió de Preus de Catalunya. SOREA, en data 16 de setembre de 2013 sol·licita 
a la Comissió de Preus de Catalunya que informi d’aquest expedient, atès que 
l’Ajuntament en Ple no havia informat en el termini de 30 dies. La Comissió de Preus 
obre un expedient, tot i que coneix que l’Ajuntament no havia admès aquesta sol·licitud 
i requereix que informi en el termini de deu dies. L’Ajuntament, novament, contesta a la 
Comissió de Preus que aquesta sol·licitud no havia estat admesa. Tot i així, la 
Comissió demana a l’Ajuntament que resolgui sobre la sol·licitud en deu dies. Aquesta 
resolució s’ha fet en els mateixos termes que les anteriors i és el que es porta a 
ratificació en aquest punt de l’ordre del dia. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, explica que donen 
suport a la feina feta pel senyor interventor i la senyora secretària municipals i la 
postura que pren el govern en defensa dels canetencs. Malgrat això, consideren que 
es torna a caure en el mateix punt de pensar que s’han aprovat uns preus segons la 
Llei del 98 i volen posar de manifest altre cop que la Llei 30/92 estableix que quan hi 
ha un silenci administratiu, com és el cas, perquè l’Ajuntament no va aprovar cap preu, 
aquest silenci és negatiu. Si SOREA hagués fet un recurs d’alçada i l’Ajuntament 
tampoc no el contesta, aleshores aquest silenci sí que seria positiu, però aquest no va 
ser el cas. Sorea va fer la demanda l’any 2009, l’Ajuntament no va resoldre i, per tant, 
el silenci administratiu va ser negatiu, però l’empresa va anar directament a la 
Comissió de Preus, sense que l’Ajuntament hagués rebut cap recurs d’alçada contra la 
desestimació per silenci administratiu. Per tant, considera que els preus de l’any 2009 
no són legals. Potser arribarà l’hora de plantejar-se quins sistemes hi ha per trencar el 
contracte amb SOREA i buscar altres alternatives. El desgast d’alguns tècnics i alguns 
regidors fa evident que tenir aquest contracte no beneficia a ningú. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, portaveu del grup municipal de CiU, explica que 
l’objectiu del grup municipal d’ERC i el del govern és el mateix però hi van per camins 
diferents. El camí del grup municipal d’ERC és molt més llarg i potser no s’hauria 
aconseguit la rebaixa del 6% que van aconseguir per l’any passat. Pel que fa al 
sistema de contractació, aviat començaran a parlar amb tècnics de SOREA de la 
possibilitat de construir una empresa mixta que gestioni el servei de l’aigua. Té entès 
que pobles com Calella estan signant aquests convenis i estan mirant d’anar cap a 
aquest camí. 
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El senyor Llovet explica que hi estan d’acord i per això no vol allargar el tema. 
Comenta que engegar una nova via sobre els preus de l’any 2009 no és contradictori 
amb les altres vies. Si a la fi es decideix fer una empresa mixta, agrairia que 
l’Ajuntament tingués en compte quedar-se amb el 51% de participació, a la qual cosa 
el senyor Gregori respon que és evident. 
 
10.- APROVACIÓ CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES  AMB EL 
CONSELL COMARCAL DEL MARESME PER A LA COMPRA AGREGA DA DEL 
SERVEI D’ASSESSORAMENT EN MOBILITAT INTERNACIONAL P ER A JOVES 
 
Que l’administració local té el deure de treballar per la millora de la nostra societat, 
fomentant la cohesió i la inclusió social a través del disseny i la implementació de 
polítiques públiques que facilitin l’accés dels ciutadans, en especial dels col·lectius 
més vulnerables com ara els joves, en condicions d’igualtat als recursos i serveis que 
tenen al seu abast per teixir de forma autònoma una trajectòria vital amb més 
garanties d’èxit. 
 
Que els ajuntaments de la comarca disposen d’equipaments i serveis juvenils des d’on 
es desenvolupen projectes i activitats encaminades a incrementar les oportunitats que 
els joves tenen al seu abast en àmbits molt diversos.  
 
Que un dels aspectes que incideix de forma important en les possibilitats dels i les 
joves per fer efectiva la construcció i assoliment del seu projecte vital, és, sens dubte, 
el poder configurar el propi itinerari formatiu i professional d’acord amb les seves 
necessitats i capacitats i, també, en relació a les necessitats professionals de l’entorn. 
 
Que el fet de promoure la interculturalitat i la participació activa dels joves a la societat 
i al món, ampliant i facilitant les seves opcions perquè puguin tenir alguna experiència 
en el marc dels programes i recursos de mobilitat internacional, sigui de voluntariat, 
formació, treball, etc. contribueix a millorar les oportunitats del jovent per configurar 
aquest itinerari formatiu i professional. 
 
Que la cooperació i el treball en xarxa entre, i dins dels ajuntaments, permet abordar 
amb majors garanties d’èxit les problemàtiques i necessitats dels i les joves, alhora 
que suposa un estalvi de recursos per a les institucions. 
 
Que des del Consell Comarcal del Maresme es ve realitzant una tasca d’agregació de 
la demanda de determinats subministraments i serveis, en diferents àmbits de treball, 
dels municipis del territori del Maresme amb un interès comú d’estalvi econòmic i 
procedimental. 
 
Que un dels serveis de comú utilització és el de la gestió i dinamització d’equipaments 
i serveis per a joves, amb les especialitats que es considerin oportunes, com per 
exemple la mobilitat internacional dels joves. 
 
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. 
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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 regim local de Catalunya, són de competència local. 
 
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. 
 
Que l’article 14.2 de la Llei 33/2010, d’1 d’octubre de polítiques de joventut estableix 
que els ens locals supramunicipals, en virtut de les funcions d’assistència i cooperació 
als municipis, poden exercir les competències complementàries en matèria de joventut 
que els municipis els hagin delegat o de les quals els hagin encarregat la gestió, en els 
supòsits i amb els requisits establerts per les lleis. 
 
Que l’article 8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, preveu la delegació de competències en els 
organismes i les entitats públiques vinculats o que en depenen i la delegació pot ser 
general o per a un procediment administratiu concret. 
 
Que en virtut d'aquest marc legal, l’Ajuntament està interessat en participar en el 
benefici que comporta una contractació agregada del servei d’Assessoria en Mobilitat 
Internacional per a joves gestionada pel Consell Comarcal del Maresme. 
 
Vist i trobat conforme l’informe de Secretaria, de data 21 de novembre d’enguany, que 
es transcriu a continuació: 
 

Informe núm. 28/2013 de la Secretaria General sobre  la proposta de delegació de 
competències al Consell Comarcal del Maresme per a la compra agregada del 
servei d’assessorament en mobilitat internacional p er a joves 
 
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.- L’Ajuntament de Canet de Mar va signar, en data 23 de maig de 2013, amb el Consell 
Comarcal del Maresme un conveni de cooperació per a la gestió de la contractació 
conjunta del servei d’assessorament en mobilitat internacional per a joves en aquest 
municipi, conveni que és vigent fins al 31 de desembre de 2013. 
 
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 continuar amb la compra 
agregada del servei d’assessorament en mobilitat internacional per a joves. 
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III.- Que és voluntat d’aquest Ajuntament continuar amb la delegació a favor del Consell 
Comarcal la compra agregada del servei d’assessorament en mobilitat internacional per 
a joves per criteris d’economia, eficàcia i eficiència. 
 
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, de la competència municipal per a la compra 
agregada del servei d’assessorament en mobilitat internacional per a joves i adhesió al 
conveni de cooperació esmentat anteriorment. 
 
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 deleg ació plantejada. 
 
La delegació que es pretén aprovar no té la consideració de delegació interorgànica de 
les regulades a l’art. 13.1. LRJ-PAC, és a dir, entre òrgans de la mateixa Administració. 
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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 
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’acor d. 
 
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. 
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• 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. 
 
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 deleg ació 
 
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 signa, el procediment per a la 
pròrroga de la delegació de competències a favor del Consell Comarcal del Maresme, 
per a la compra agregada del servei d’assessorament en mobilitat internacional per a 
joves, s’ajusta a dret en els termes exposats. 

 
Vist l’informe del tècnic municipal de Joventut, Miquel Sabaté Riera, que es transcriu a 
continuació: 

 
Miquel Sabaté i Riera, tècnic de Joventut de l’Ajuntament de Canet de Mar, comarca del 
Maresme, en relació a l’aprovació del conveni de delegació de competències en la 
contractació agregada del servei d’Assessoria en Mobilitat Internacional per a joves, per 
part de l’Ajuntament al Consell Comarcal del Maresme. 
 
INFORME 
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Assumpte 
Aprovació del conveni de delegació de competències en la contractació agregada del 
servei d’Assessoria en Mobilitat Internacional per a joves, per part de l’Ajuntament al 
Consell Comarcal del Maresme. 
 
Fets 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar ha participat des del juny de 2013 en el projecte 
de Mobilitat Internacional Joves del Maresme juntament amb els ajuntament de d’Alella, 
Arenys de Mar, Arenys de Munt, Cabrera de Mar, Cabrils, Calella, Malgrat de Mar, 
Mataró, Òrrius, Pineda de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar, Santa Susanna, 
Tordera, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar. 
 
Atès que per la seva participació l’Ajuntament de Canet de Mar va formalitzar la 
delegació de la competència de la gestió de la contractació agregada del servei 
d’Assessoria en Mobilitat Internacional per a joves, per part de l’Ajuntament al Consell 
Comarcal del Maresme. 
 
Atès que de cara el 2014 es considera oportú donar continuïtat al treball desenvolupat en 
el marc de l’esmentat projecte.  
 
Informe 
Queda justificada l’aprovació del conveni que té per objecte la formalització de la 
delegació de la competència de la gestió de la contractació agregada del servei 
d’Assessoria en Mobilitat Internacional per a joves, per part de l’Ajuntament al Consell 
Comarcal del Maresme. 
 
Aquest és el meu informe que dono, signo i derivo a criteri superior, a Canet de Mar a 21 
de novembre de 2013.  

 
Vist i trobat conforme el conveni de cooperació amb el Consell Comarcal del Maresme 
per la gestió de la contractació conjunta del servei d’assessorament en mobilitat 
internacional per a joves a Canet de Mar, el qual es transcriu a continuació: 
 

CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES ENTRE EL CONSE LL COMARCAL 
DEL MARESME I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER A LA  COMPRA 
AGREGADA DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT EN MOBILITAT IN TERNACIONAL 
PER A JOVES. 
 
Mataró, a __________ de novembre de 2013 
 
INTERVENEN 
 
D’una part, el Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, president del Consell Comarcal del 
Maresme, actuant en nom i representació d’aquesta corporació local supramunicipal. 

 
I de l’altra el Sr. Jesús Marín i Hernàndez, alcalde de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, actuant en nom i representació d’aquesta administració local (a partir d’ara 
l’Ajuntament). 
 
EXPOSEN 

 
Primer.-  Que l’administració local té el deure de treballar per la millora de la 
nostra societat, fomentant la cohesió i la inclusió social a través del disseny i la 
implementació de polítiques públiques que facilitin l’accés dels ciutadans, en 
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especial dels col·lectius més vulnerables com ara els joves, en condicions 
d’igualtat als recursos i serveis que tenen al seu abast per teixir de forma 
autònoma una trajectòria vital amb més garanties d’èxit. 
 
Segon.-  Que els ajuntaments de la comarca disposen d’equipaments i 
serveis juvenils des d’on es desenvolupen projectes i activitats encaminades a 
incrementar les oportunitats que els joves tenen al seu abast en àmbits molt 
diversos.  
 
Tercer.-  Que un dels aspectes que incideix de forma important en les 
possibilitats dels i les joves per fer efectiva la construcció i assoliment del seu 
projecte vital, és, sens dubte, el poder configurar el propi itinerari formatiu i 
professional d’acord amb les seves necessitats i capacitats i, també, en relació a 
les necessitats professionals de l’entorn. 
 
Quart.-  Que el fet de promoure la interculturalitat i la participació activa dels 
joves a la societat i al món, ampliant i facilitant les seves opcions perquè puguin 
tenir alguna experiència en el marc dels programes i recursos de mobilitat 
internacional, sigui de voluntariat, formació, treball, etc. contribueix a millorar les 
oportunitats del jovent per configurar aquest itinerari formatiu i professional. 
 
Cinquè.-  Que la cooperació i el treball en xarxa entre, i dins dels ajuntaments, 
permet abordar amb majors garanties d’èxit les problemàtiques i necessitats dels 
i les joves, alhora que suposa un estalvi de recursos per a les institucions. 
 
Sisè.-  Que des del Consell Comarcal del Maresme es ve realitzant una tasca 
d’agregació de la demanda de determinats subministraments i serveis, en diferents 
àmbits de treball, dels municipis del territori del Maresme amb un interès comú d’estalvi 
econòmic i procedimental. 
 
Setè.-  Que un dels serveis de comú utilització és el de la gestió i 
dinamització d’equipaments i serveis per a joves, amb les especialitats que es 
considerin oportunes, com per exemple la mobilitat internacional dels joves. 
 
Vuitè.-  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. 
 
Novè.-  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 regim local de 
Catalunya, són de competència local. 
 
Desè.-  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. 
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Onzè.-  Que l’article 14.2 de la Llei 33/2010, d’1 d’octubre de polítiques de 
joventut estableix que els ens locals supramunicipals, en virtut de les funcions 
d’assistència i cooperació als municipis, poden exercir les competències 
complementàries en matèria de joventut que els municipis els hagin delegat o de 
les quals els hagin encarregat la gestió, en els supòsits i amb els requisits 
establerts per les lleis. 
 
Dozè.-  Que l’article 8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, preveu la delegació 
de competències en els organismes i les entitats públiques vinculats o que en 
depenen i la delegació pot ser general o per a un procediment administratiu 
concret. 
 
Tretzè.-  Que en virtut d'aquest marc legal, l’Ajuntament està interessat en 
participar en el benefici que comporta una contractació agregada del servei 
d’Assessoria en Mobilitat Internacional per a joves gestionada pel Consell 
Comarcal del Maresme. 
 
Catorzè.-  Que en virtut de tot això, el Ple de l’Ajuntament ha aprovat en data 
28 de novembre de 2013 la delegació de la competència al Consell Comarcal del 
Maresme per a la contractació agregada del Servei d’Assessoria en Mobilitat 
Internacional per a joves. 
 
I amb l’objecte d'estructurar i coordinar les actuacions, les parts 
 
ACORDEN 
 
PRIMER. - Objecte del conveni 
Aquest conveni té per objecte la formalització de la delegació de la competència de la 
gestió de la  contractació agregada del servei d’Assessoria en Mobilitat Internacional per 
a joves, per part de l’Ajuntament al Consell Comarcal del Maresme, a fi d’obtenir un 
estalvi econòmic i procedimental en la gestió del servei, així com la prestació d’un servei 
amb uns mateixos criteris d’intervenció. 

 
El servei d’Assessoria en Mobilitat internacional per a joves es concep i està configurat 
d’acord amb el document de descripció del servei que figura a l’annex I d’aquest conveni, 
formant-ne part a tots els efectes legals. 

 
SEGON. - Procediment 
a)  L’Ajuntament es compromet a l’aprovació i disposició de la despesa anual 

necessària per realitzar la contractació del servei. 
b)  Amb aquest compromís, el Consell Comarcal elaborarà l’expedient de contractació 

per a la compra agregada del servei d’Assessoria en Mobilitat Internacional per a 
joves de l’Ajuntament. Aquesta contractació la realitzarà de forma agregada amb la 
resta de municipis que li hagin encarregat aquesta gestió i triant la modalitat 
contractual al seu criteri més favorable. 

c)  El Consell Comarcal del Maresme adjudicarà el contracte a l’empresa o empreses 
proveïdores seleccionades i el signarà.  

d)  La facturació derivada d’aquesta contractació agregada es durà a terme de forma 
segregada i adreçada als diferents ajuntaments que ofereixen el servei, com a 
titulars i responsables del servei i del seu pagament. 

e)   El Consell Comarcal del Maresme vetllarà pel compliment dels termes contractuals 
—fiscalitzant les tasques dels proveïdors— i realitzarà un seguiment del servei. 
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També actuarà com a interlocutor entre l’empresa o empreses proveïdores i els 
ajuntaments per a tots els temes que siguin rellevants en la gestió del servei. 

f)  Cada Ajuntament designarà un referent pel servei que actuarà com interlocutor amb 
el Consell Comarcal i comunicarà a l’empresa o empreses proveïdores les seves 
necessitats, requeriments i consultes.  

 
TERCER. - Aprovació de la despesa 
En base a aquest conveni, l’aprovació i disposició de la despesa per l’import màxim que 
s’estableix en l’Annex II d’aquest conveni, què en forma part a tots els efectes legals, 
correspon l’Ajuntament.  
 
Anualment, durant la vigència del present conveni, l’Ajuntament trametrà al Consell 
Comarcal l’acord adoptat, per l’òrgan de govern competent, d’aprovació del compromís 
de despesa derivada d’aquest servei, en l’aplicació pressupostària que correspongui 
destinada a la contractació del servei d’Assessoria en Mobilitat Internacional per a joves. 

 
QUART. - Relacions amb el proveïdor 
L’empresa tindrà l’obligació contractual de prestar el serveis d’Assessoria en Mobilitat 
Internacional per a joves a l’Ajuntament d’acord amb el preu i condicions fixades en el 
contracte. L’empresa presentarà a l’Ajuntament, en els terminis i imports que 
s’especifiquin en el moment de la contractació, les factures corresponents a la prestació 
del servei. L’Ajuntament pagarà en el termini màxim de trenta dies, a comptar des de la 
data de presentació de la factura per part de l’empresa, en compliment de la Llei 3/2004, 
de 29 de desembre, per la que s'estableixen les mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials, en la redacció proposada pel Real Decret Llei 4/2013, de 22 
de febrer, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació 
d’ocupació, en el seu article 33. 
 
CINQUÈ. - Seguiment i incidències 
Per tal de poder realitzar el seguiment del servei d’Assessoria en Mobilitat Internacional 
per a joves l’Ajuntament es compromet a: 

a) Facilitar i compartir la informació del Servei i col·laborar en la realització de tasques 
conjuntes amb la resta d’ajuntaments que s’han adherit a la contractació, i, amb els 
professionals de l’empresa contractada, en els casos en que sigui necessari i/o es 
consideri oportú per tal d’optimitzar els esforços i els recursos disponibles i garantir 
un bon funcionament administratiu i de gestió del Servei. 

b) Participar en les reunions, sessions formatives i altres espais de treball que 
s’organitzin, conjuntes o individuals, per al seguiment del projecte.  

c) Facilitar un espai de treball al personal de l’empresa contractada, quan així es 
requereixi, i la logística necessària per al desenvolupament del servei en el seu 
municipi. 

d) Fer d’interlocutor amb la resta de professionals de l’ajuntament i amb les diferents 
institucions i entitats del municipi, així com amb els joves, que facin, o siguin 
susceptibles de fer ús del servei. 

e) Establir, com a titular de les dades personals dels usuaris del Servei, els 
mecanismes i procediments necessaris per donar compliment a la Llei Orgànica de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal, en totes les accions que es derivin de la 
prestació del servei. 

f) Donar compliment, conjuntament amb l’empresa contractada, a tot allò que indica el 
Real Decret 171/2004, de 30 de gener, pel que es desenvolupa l’article 24, de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals, 31/1995, de 8 de novembre en matèria de 
coordinació empresarial. 

g) Comunicar al Consell Comarcal del Maresme les incidències que es derivin del 
desenvolupament de l’execució del contracte pel seu coneixement i als efectes de 
constància administrativa per una possible resolució. 
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El Servei Comarcal de Joventut (SCJ) del Consell Comarcal del Maresme farà les 
tasques de seguiment i control dels acords contractuals amb el proveïdor (compliment de 
compromisos, incidències, etc...). 
 

SISÈ. - Duració i resolució 
Aquest conveni és vigent a partir del la seva signatura i fins al 31 de desembre de 2014, i 
es podrà prorrogar de forma expressa per un període d’un any més. En qualsevol cas, el 
contracte s’extingirà de forma automàtica una vegada finalitzada la vigència màxima, 
pròrrogues incloses, del contracte administratiu corresponent. 
 
En cas que l’Ajuntament no donés compliment a les obligacions que li corresponen, el 
Consell Comarcal podrà denunciar el conveni formalitzat amb l’Ajuntament, produint els 
efectes en el termini que s’acordi. 
 
SETÈ. - Causes d’extinció  
Les causes d’extinció del conveni són les següents: 
a) L’acord entre les parts signatàries. 
b) La impossibilitat legal o material de continuar amb l’objecte del conveni. 
c) L’incompliment dels compromisos previstos al conveni per qualsevol de les parts. 
d) La denúncia unilateral, efectuada per qualsevol de les parts signatàries amb un 

mínim de dos mesos d’antelació, si amb això esdevé impossible l’execució de 
l’objecte d’aquest conveni. 

e) Les generals establertes en la legislació vigent. 
f) Per finalització del termini d’execució del servei contractat. 

 
VUITÈ. - Jurisdicció  
La jurisdicció contenciós – administrativa serà competent per conèixer, un cop esgotada 
la via administrativa, de les qüestions litigioses sorgides de l’aplicació o interpretació i 
compliment d’aquest conveni. 

 
I per deixar-ne constància, com a prova de conformitat, les parts, ratifiquen el contingut 
d’aquest conveni i el signen a un sòl efecte, a través de l’Extranet de les administracions 
catalanes, EACAT, al mes de novembre de 2013. 
 
Annex I: Descripció de les condicions tècniques del  servei 
 
1. Objecte de la contractació 

Es contracten els serveis, per una dedicació equivalent a 30h setmanals, d’una entitat 
especialitzada i amb experiència en l’àmbit de la mobilitat internacional dels joves, tant 
en relació a temes d’assessorament i formació a joves i professionals en aquest àmbit, 
com en la gestió i coordinació de projectes internacionals que fomentin la mobilitat dels 
joves. 
 
El servei es prestarà als ajuntaments d’Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Cabrera 
de Mar, Cabrils, Canet de Mar, Calella, Malgrat de Mar, Mataró, Palafolls, Pineda de Mar, 
Premià de Dalt, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Sant 
Vicenç de Montalt, Tordera, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar. 
 
L’empresa contractada ha d’assumir la realització de les següents funcions i tasques: 

•  Assessorament presencial a joves i entitats. 
a) Facilitar informació, orientació, acompanyament..., als joves dels municipis que 

disposin del servei,  sobre temes de mobilitat internacional i participació en 
projectes europeus de l’àmbit de joventut i educació. 

• Suport i formació a joves, entitats i professionals.  
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a) Donar suport als professionals, entitats i joves en la realització de projectes 
internacionals de mobilitat per a joves. 

b) Disseny i realització de tallers i accions formatives a entitats i joves dels 
municipis participants. 

c) Assessorament i formació als tècnics/ques dels ajuntaments. 
d) Elaboració de materials (presentacions, fitxes, dossiers, candidatures, etc.) 

necessaris per a les formacions, els tallers i la participació en projectes. 
• Realització de tasques de gestió interna, comunicació i difusió del servei i 

coordinació dels ajuntaments on es presta. 
a) Actualitzar i gestionar els espais de treball virtual generats pel servei 

(documentació de les assessories presencials i les formacions a joves i 
professionals, enviament de notícies mensuals i ofertes de treball, actualització 
de les fitxes i dossiers, etc.) . 

b) Actualitzar i gestionar els espais i materials comuns de difusió del servei. 
c) Fer el seguiment de les incidències que es puguin generar. 
d) Fer el tractament i la gestió de la informació i documentació generada pel 

projecte (elaboració d’informes, enviament i tractament d’enquestes i 
valoracions, elaboració de documents d’ús comú, etc.) 

e) Participar en les reunions de coordinació del servei. 
f) Participar, si s’escau, en els espais de coordinació amb altres professionals de 

l’entitat contractada en l’àmbit de mobilitat internacional. 
g) Altres que siguin necessàries per al bon funcionament del Servei. 

 
1. Lloc de prestació del servei 

El servei es prestarà en centres, equipaments i altres institucions del territori de 
qualsevol dels ajuntaments participants en el projecte, però prioritàriament es canalitzarà 
a través dels espais de les assessories presencials que estaran ubicades a 3 municipis 
de la comarca: Malgrat de Mar, Mataró i Vilassar de Mar. 
 
2. Dedicació i horari de prestació del servei 

Orientativament, la dedicació prevista per a la realització de les diferents funcions que ha 
d’assumir l’entitat contractada, i, els horaris de prestació del servei seran els que 
s’estableixen a continuació, tot i que s’acabaran de concertar entre les parts implicades: 
- per les assessories presencials - 17h/setmana: 
o Assessoria presencial a Malgrat de Mar (4h/setmana): una tarda a la setmana de 16 
a 20h, amb la possibilitat d’alternar alguna setmana al matí, si es considera adient. 
o Assessoria presencial a Mataró (9h/setmana): dues tardes a la setmana de 17h a 
20h i un matí de 10 a 13h. 
o Assessoria presencial a Vilassar de Mar (4h/setmana): una tarda a la setmana de 16 
a 20h, amb la possibilitat d’alternar alguna setmana al matí, si es considera adient. 
- Suport i formació a joves, entitats i professionals - 8h/setmana. El lloc de prestació 
pot ser en qualsevol dels municipis participants.  
- Realització de tasques de gestió interna, comunicació i difusió del servei i 
coordinació dels ajuntaments que presten el servei - 5h/setmana.  
 
3. Termini d’execució del servei.  

La durada prevista del contracte de prestació del servei serà de 11 mesos, iniciant-se al 
mes de febrer de 2014 i finalitzant, el 31 de desembre de 2014. Tanmateix, durant el mes 
d’agost se suspendran les activitats. 
El contracte es podrà prorrogar de forma expressa, sense que la durada de la seva 
vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de les 22 mensualitats (termini màxim, 
inclosa la pròrroga, fins a 30 de novembre de 2015). 
 
4. Seguiment del servei 

Per poder fer el seguiment del servei, a part de les reunions de coordinació que es 
programin amb tots els implicats, l’empresa contractada haurà de lliurar, dintre dels 
terminis fixats, els informes de valoració del servei que s’estableixin contractualment. 
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El contingut dels informes haurà de recollir el detall de les actuacions realitzades en els 
tres grans àmbits del servei: les assessories presencials; suport i formació a joves, 
entitats i professionals; i, gestió, comunicació, difusió i coordinació del servei. 
 
En tots els casos caldrà detallar els continguts desenvolupats, el nombre d’usuaris 
atesos especificant el seu perfil i el municipi de procedència, i la valoració del servei que 
fan els propis usuaris.  
 
El Consell Comarcal del Maresme podrà especificar, d’acord amb les necessitats 
informatives dels ajuntaments i per fer un correcte seguiment del servei, la incorporació 
en aquests informes, d’apartats específics que facilitin el seguiment i la valoració de la 
prestació del servei. 
 
5. Interlocució entre l’empresa contractada, el Con sell Comarcal del Maresme i 

els ajuntaments que ofereixen el servei 
L’empresa adjudicatària, designarà un tècnic com a gestor-coordinador d’aquest servei 
davant dels ajuntaments i del Servei Comarcal de Joventut del Consell Comarcal del 
Maresme que assistirà a les reunions periòdiques que es convoquin. 
 
El Servei Comarcal de Joventut del Consell Comarcal del Maresme serà l’interlocutor 
vàlid per a la gestió de la contractació d’aquest servei per a l’empresa adjudicatària, així 
com per als ajuntaments que ofereixen el servei. 
 
6. Obligacions del contractista 

El contractista que resulti d’aquest procediment està obligat a complir totes les normes 
referents a la legislació fiscal, laboral, de seguretat social i de seguretat i salut en el 
treball que siguin vigents en el moment de realització del contracte i durant la vigència 
del mateix. Els ajuntaments que ofereixen el servei i el Consell Comarcal del Maresme 
estan totalment alliberats de les responsabilitats que puguin derivar-se de l’incompliment 
d’aquestes obligacions per part del contractista. 
 
Així mateix, el contractista, té l’obligació d’establir els mecanismes i procediments 
necessaris per donar compliment a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, en totes les accions que es derivin de la prestació servei. 
 
Annex II: Import màxim de despesa per a cada Ajunta ment  
 

Ajuntament  Import total període 
(IVA inclòs)  

Alella                       401,18 €  

Arenys de Mar                       645,71 €  

Arenys de Munt                       352,45 €  

Cabrera de Mar                       250,00 €  

Cabrils                       289,74 €  

Calella                       803,58 €  

Canet de Mar                       607,50 €  

Malgrat de Mar                    4.432,23 €  

Mataró                  13.296,69 €  

Palafolls                       374,87 €  

Pineda de Mar                    1.143,63 €  
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Premià de Dalt                       431,81 €  

St. Cebrià Vallalta                       250,00 €  

St. Iscle de Vallalta                       250,00 €  

St. Pol de Mar                       250,00 €  

St. Vicenç de Montalt                       265,20 €  

Tordera                       703,82 €  

Vilassar de Dalt                       367,56 €  

Vilassar de Mar                    4.432,23 €  

Total Cost Servei                29.548,20 €  

** de febrer a desembre sense agost (10 mesos) 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 25 de novembre de 2013, 
prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta 
proposta. 
 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Benestar 
Social, Família, Joventut i Festes Populars, s’acorda per unanimitat dels quinze 
membres assistents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Delegar i transferir, en els termes de l'article 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases de règim local, modificar per la Llei 57/2003, de 16 de 
desembre, de mesures per a la modernització del govern local, en el Consell Comarcal 
del Maresme la competència per a la compra agregada del servei d’assessorament en 
mobilitat internacional per a joves. 
 
SEGON.- Aprovar la minuta del conveni de col·laboració a signar amb el Consell 
Comarcal del Maresme per a la compra agregada del servei d’assessorament en 
mobilitat internacional per a joves. 
 
TERCER.- Condicionar l’efectivitat d’aquests acords a l’existència de consignació 
suficient en el pressupost que s’aprovi per a l’exercici 2014. 
 
QUART.- Facultar el senyor alcalde, per signar tots els documents que siguin 
necessaris per fer efectius aquest acords. 
 
CINQUÈ.- 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 Consell Comarcal del Maresme no ha fet manifestació expressa 
davant l’Ajuntament de Canet de Mar en el sentit que no accepta la delegació (art. 
114.1 ROF). 
 
SISÈ.- Publicar aquesta delegació de competències en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 
 
El senyor Albert Lamana Grau, tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Comerç, 
Consum, Indústria, Turisme i Portaveu del Govern, explica que del juny al desembre 
del 2013, l’Ajuntament de Canet de Mar participa en el projecte comarcal de mobilitat 
internacional jove, juntament amb 16 municipis més. L’objectiu d’aquest projecte és 
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facilitar informació, orientació i acompanyament a tots els joves sobre temes de 
mobilitat internacional, sobretot en àmbits com l’educació, el treball i el voluntariat. 
Aquest projecte es materialitza amb assessorament i informació dels tècnics dels 
diferents ajuntaments perquè puguin assessorar els joves des del seu municipi; amb la 
realització de tallers i sessions informatives a entitats i a joves de tots els municipis 
participants, tallers que es faran a diferents pobles del Maresme i en concret el dia 16 
de desembre se’n farà un a Canet, sobre les eines i els recursos per estudiar a 
l’estranger, i per últim, també hi ha el servei de mobilitat internacional que són 
assessories presencials a Canet, Malgrat, Mataró i Vilassar de Mar. De cara al 2014, 
doncs, s’aposta per continuar formant part d’aquest projecte i continuar amb aquest 
assessorament al jovent que vulgui anar a estudiar o treballar a l’estranger. El cost 
d’aquest servei és de 607 euros anuals. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que el 
vot del seu grup serà a favor, perquè tot el que sigui mancomunar serveis és una bona 
decisió i per altra banda tot el que sigui donar suport als joves també és interessant. 
 
11.- PRECS I PREGUNTES 
 
1.- Concert de música barroca a l’església 
 
El senyor Jordi Planet Rovira, regidor del grup municipal del PSC, pregunta al senyor 
Xirau el cost dels concerts que es fan a l’església i si el bisbat hi col·labora. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, regidor delegat de Cultura, explica que el cost 
d’aquest concert va ser de 3.080 euros, que sense IVA és de 2.500 euros. Pot semblar 
car, però s’ha de tenir en compte que van venir deu vocalistes i deu instrumentistes, 
van haver d’assajar a Barcelona diversos cops, van venir a assajar aquí a Canet i, per 
tant, també s’hi ha de comptar els desplaçaments. 
 
El senyor Xirau aprofita aquesta intervenció per explica l’augment de la partida de 
Cultura en el pressupost per al 2014. Explica que ja era hora d’augmentar aquesta 
partida. A Canet hi ha bon producte, però aquest producte necessita un 
acompanyament, no es pot presentar un producte de primera qualitat amb una 
presentació de tercera divisió i això és car. Considera que un pressupost per a Cultura 
de 36.000 euros com hi havia fins ara, era un pressupost per posar-se a plorar. Anys 
enrere el pressupost era més elevat, però amb les retallades va quedar amb aquests 
diners. Un dels pocs actius que té Canet per promocionar-se és la cultura i si no 
s’aposta fort per aquest aspecte, malament. Quan es parla que potser es fa una 
cultura d’elit, potser ha quedat clar que no és així, sabent quant ha costat aquest 
concert i tenint en compte que era de franc. També s’ha dit que es fa cultura d’elit 
perquè se subvenciona els concerts del castell de Santa Florentina, però s’ha de tenir 
en compte que aquesta subvenció també s’ha retallat. S’ha de tenir en compte, però, 
que l’any passat el castell va donar a l’Ajuntament 50 entrades i aquest any, tot i 
rebaixant aquesta aportació, n’han donat 50 més. Amb això vol dir que s’ha d’apostar 
fort per la cultura. Si es prepara una exposició del fotògraf Forcano a París, no es pot 
pretendre que costi tres-cents euros, però si es fa, segur que el públic de París posarà 
Canet al mapa. Per això s’ha augmentat la partida de Cultura, per fer 
l’acompanyament d’aquests actius tan potents que té Canet, culturalment parlant. 
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El senyor Planet comenta que per al concert del qual ha demanat el pressupost, hi va 
haver molt poca propaganda i considera que aquesta publicitat hauria d’anar també 
fora de Canet. 
 
El senyor Xirau contesta que si la producció dels actes costa diners, la difusió també. 
Està d’acord que els actes s’han de fer saber, però això també apujarà el pressupost 
dels actes. 
 
2.- Els actes del tricentenari del 1714 
 
El senyor Jordi Planet Rovira, regidor del grup municipal del PSC, pregunta al senyor 
Xirau quins actes s’han preparat de cara a la celebració del tricentenari del 1714 i quin 
cost tindran. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrrech, regidor delegat de Cultura, explica que l’Ajuntament 
hi posarà la música, que és el patrimoni intel·lectual de l’època a Canet, 
independentment que hi hagi alguna iniciativa d’altres entitats, com el Centre d’Estudis 
Canetencs que en una última conversa que han  tingut, han comentat que estan 
preparant alguna cosa. La música de l’arxiu parroquial pertany als segles XVII, XVIII i 
XIX i, per tant, agafa de ple el segle en què va tenir lloc la guerra de successió. 
Aquesta setmana entrant tenen una reunió a l’arxiu comarcal amb la Comissió 
Maresme 1713-1714 constituïda hores d’ara per dinou ajuntaments. Els promotors 
d’aquesta iniciativa van ser els ajuntaments de Vilassar de Dalt, Arenys de Mar i Canet 
de Mar. Altres actes són, per exemple, la publicació de la col·lecció de Mestres 
Catalans Antics que s’inicia a Canet amb l’obra de Tomàs Milans. Aquesta publicació 
és un projecte de país, ja que hi participaran altres poblacions com Castelló 
d’Empúries o Olot. La presentació d’aquesta col·lecció es va fer amb un concert i l’any 
que ve, al mes de novembre, es repetirà el format, amb la presentació del tercer volum 
d’aquesta col·lecció. Abans, però, al mes de juny, per la Festa Major, coincidint amb la 
data de la primera missa que va fer sant Josep Oriol, presentaran el llibre de la 
biografia de Tomàs Milans i sant Josep Oriol, amb un altre concert. Aquests són els 
principals projectes de l’any que ve. També estan tirant endavant la producció d’un 
audiovisual a l’entorn de l’arxiu musical, per veure si interessa a alguna productora fer 
un reportatge sobre aquest arxiu. Creu que és un producte que s’emmarca 
perfectament amb la celebració de l’any que ve, però també és un producte que es 
podria vendre l’any 2015, el 16 o el 17. Pel que fa als actes que prepara la Comissió 
del Maresme, hi ha pensat fer una exposició itinerant amb una aportació de cada poble 
que en forma part. Per altra banda, també s’ha pensat fer un plànol dels fets i les dates 
claus del 1714 per poder fer una ruta per la comarca. La Comissió ha començat a 
preparar actes abans d’hora, perquè a la comarca els fets van començar un any abans 
i, per exemple a Vilassar o a Caldes ja es van fer actes pels aniversaris de les cremes 
dels pobles. Ho explica perquè potser es faran altres actes que encara no estan 
definits. 
 
3.- Afluència de bosses d’escombraries al carrer 
 
El senyor Jordi Planet Rovira, regidor del grup municipal del PSC, explica que moltes 
vegades al matí hi ha bosses de brossa pel carrer amb els adhesius de no haver tret la 
fracció correcta, com si la gent últimament s’hagués relaxat a l’hora de reciclar. 
Pregunta a la senyora Sánchez si és que s’ha abaixat la guàrdia o si considera 
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interessant fer una nova campanya per recordar a la gent que reciclar bé és molt 
important. 
 
La senyora M. Assumpció Sánchez Salbanyà, tinenta d’alcalde de Medi Ambient, 
explica que precisament perquè es neguen al fet que hi hagi una relaxació, es veuen 
aquestes bosses. S’està fent una campanya des de fa un mes que es diu el dimecres 
no tot s’hi val. Ara ja s’ha arribat al final de la campanya que consisteix en què tot allò 
que no estigui ben fet, deixar-ho al carrer amb l’adhesiu corresponent durant 24 hores. 
L’endemà s’obre, per veure si es pot identificar la persona que ho ha fet malament per 
iniciar un expedient sancionador. Gràcies a això s’ha pogut identificar força persones i 
ja s’han iniciat els tràmits per als expedients sancionadors. A partir d’ara, i en 
col·laboració amb l’Àrea de Seguretat Ciutadana, es mirarà de continuar amb aquesta 
campanya, però serà la policia de proximitat qui sancioni els infractors quan vegin que 
la dipositen en una paperera o la deixen mal posada. Esperen acabar aquesta 
campanya abans de la Puríssima, ja que consideren que no és una campanya que 
doni bona imatge a la població. Tot i això, vol puntualitzar que s’han trobat una mitjana 
de 70 bosses diàries mal posades en una població en què se’n treuen 7.000. Per tant, 
és un percentatge molt petit, però tot i així fan molt mal efecte. 
 
4.- Memòria de l’Àrea de Benestar Social de l’any 2 012 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que ja 
ha vist que el regidor de Promoció Econòmica ve preparat amb la memòria de 
Benestar Social que tantes vegades han sol·licitat i espera que avui ens la podrà 
explicar. 
 
El senyor Albert Lamana Grau, tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Comerç, 
Consum, Indústria, Turisme i Portaveu del Govern, explica que porta la memòria que 
sol·liciten els grups municipals d’ERC i el PSC. L’ha portada perquè tot just l’han 
acabada ara i li han imprès per si algú li feia alguna pregunta sobre aquest assumpte. 
S’ha fet un recull de totes les dades de l’any 2012 i unes comparatives amb l’any 2011. 
Aquesta informació es penjarà al web municipal, serà pública, i l’enviaran digitalment 
als dos grups que l’han demanada. Hi trobaran el nombre de persones i famílies 
ateses aquests anys, les problemàtiques socials que s’atenen i es treballen i les 
prestacions econòmiques que l’Ajuntament ha donat, tant a famílies com a projectes. 
També hi ha les dades de les persones que estan incloses a la Llei de la dependència 
a Canet i quants pirmis hi ha. I al final, com ja ha dit, hi ha la comparativa d’aquestes 
dades amb l’any 2011. Aquestes memòries es basen en el recull de dades del 
Departament de Benestar social i els criteris de recollida del Departament han canviat 
des del 2010. Per això hi ha aspectes no estan comparats, perquè les dades no són 
exactament iguals. En la memòria que faran del 2013 intentaran recopilar totes 
aquestes dades que els falten dels anys anteriors per acabar aquesta comparativa. 
Encara no l’ha feta arribar als membres dels grups municipals d’ERC ni del PSC, 
perquè els membres del govern encara no la tenen. De tota manera, a partir de dilluns 
o dimarts vinent ja estarà penjada al web i els la farà arribar digitalment. Per acabar, 
comenta als membres del grup municipal del PSC, els quals han entrat una sèrie de 
preguntes per escrit, si volen que els contesti ara o volen venir un dia a l’Ajuntament a 
parlar-ne. 
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La senyora Tamayo comenta que s’estima més venir un dia a l’Ajuntament i parlar-ne 
tranquil·lament i pregunta al senyor Lamana si mentre la tinenta d’alcalde de Benestar 
Social i Família estigui de baixa, s’han de dirigir a ell per a aquests assumptes. 
 
El senyor Lamana diu que així és. 
 
La senyora Blanca Arbell Brugarola, portaveu del grup municipal d’ERC, se suma a la 
sol·licitud de la senyora Tamayo de la memòria de Benestar Social. Demana si els la 
poden fer arribar en format digital. 
 
5.- Criteris per adjudicar les barres de bar de les  festes del municipi 
 
La senyora Blanca Arbell Brugarola, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que ja 
fa temps que se sent a dir que s’està preparant un protocol per adjudicar les barres de 
bar de les diferents festes populars del poble. Pregunta com està aquest assumpte i 
quins criteris s’han fet servir per elaborar-lo. 
 
El senyor alcalde explica que el govern està treballant en un reglament per poder 
regular aquest assumpte. Intentaran que a principi d’any estigui a punt per poder 
aprovar. Explica que els grups municipals d’ERC i el PSC hi són convidats per tal de 
poder elaborar-lo plegats. 
 
La senyora Arbell dóna les gràcies per la deferència del senyor alcalde, però comenta 
que com que ja fa molt de temps que s’està parlant d’aquestes adjudicacions i de 
manera imminent hi ha la festa de Cap d’Any a l’envelat, pregunta si aquesta barra ja 
està adjudicada. Sap que hi ha diverses entitats interessades a portar-la i creu que la 
millor manera d’adjudicar-la seria per sorteig, si ja han pensat de crear un reglament 
de cara a l’any vinent. 
 
El senyor alcalde explica que sí que hi havia un regidor que parlava de fer-ho per 
sorteig, però a causa del fet que hi ha hagut problemes amb alguna associació quan 
han portat aquestes barres de bar, consideren que seria perillós que aquesta barra 
pogués anar a mans d’una associació que, amb tota la bona voluntat, això per 
descomptat, les coses anessin malament. Per tant, aquest any s’ha decidit que portarà 
la barra de Cap d’Any, l’associació que va entrar primer la instància de sol·licitud. 
 
6.- Les comissions de govern 
 
La senyora Blanca Arbell Brugarola, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que 
avui han vist com dos regidors han hagut d’absentar-se de la sala de sessions en un 
assumpte concret perquè hi podien tenir interessos personals. Això li ha fet pensar que 
hi ha regidors que sí que poden assistir a les comissions de govern que assessoren 
l’alcalde en assumptes que no passen pel Ple i que també van poden votar la creació 
d’aquestes comissions i fixar-ne les retribucions, tot i que hi tenien interessos. És a dir, 
per què no es van absentar de la sala de sessions quan es va votar la creació 
d’aquesta comissió i de la retribució que rebrien els assistents, si són part implicada. 
 
El senyor alcalde explica que no li queda clar de quines comissions està parlant la 
senyora Arbell. 
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El senyor Ivan Aranda Mena, regidor del grup municipal d’ERC, aclareix que estan 
demanant informació de la Comissió de Govern que es fa cada dijous després de la 
Junta de Govern Local. La pregunta fa referència al fet que aquesta Comissió de 
Govern està formada per tres regidors que no són tinents d’alcalde i que reben una 
remuneració cada cop que assisteixen a una reunió d’aquesta comissió. Comenta que 
si aquesta Comissió tracta temes de plenari hi hauria d’haver com a mínim un 
representant de cada grup municipal i que si només assessora l’alcalde de temes que 
no han d’anar al plenari, entenen que no haurien hagut de assistir a la sessió que va 
votar la remuneració de les assistències a aquesta Comissió, perquè creuen que no és 
una comissió que entri dins de la legalitat, com és, per exemple, la Comissió 
Assessora. 
 
L’alcalde explica que en les comissions de govern es delibera, no es decideix res. 
Potser no acaba d’entendre la pregunta perquè no veu per què quan es parla 
d’aquestes comissions els regidors afectats no haurien de ser-hi. 
 
La senyora Arbell comenta que era una pregunta més aviat tècnica, dirigida a la 
senyora secretària i que ja l’entraran per escrit, perquè és una pregunta complicada. 
 
Després de diferents intents d’explicar quina és la pregunta exactament, el senyor 
alcalde i la senyora Arbell queden d’acord amb què entraran la pregunta per escrit al 
més i clara i exacta possible. 
 
Dit això, el senyor alcalde, abans d’aixecar la sessió recorda que aquest cap de 
setmana hi ha un gran recapte d’aliments, perquè tothom ho tingui present i pugui 
participar-hi. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 23.15 hores de 
tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària,      L’alcalde, 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Jesús Marín i Hernàndez 
 
 
 


