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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 
30 DE JUNY DE 2021 

 
Avís: aquesta acta ha estat retocada per tal de donar copliment a la normativa 
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.  
Enllaç a la sessió enregistrada a través del sistema de VIDEOACTA 

 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 18:30 
Hora que acaba: 23:19 
Lloc: Per videoconferència 
 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa 

 
ASSISTENTS 

 
PERE XIRAU ESPARRECH 
 LLUIS LLOVET BAYER 
 JOSEP M. MASVIDAL SERRA 
 ROSA ISABEL MADRID CAMARA 
 RAQUEL SERRA LERGA 
 M.ASSUMPTA REVOLTOS VAQUER 
 M.ANGELS ISART FALCETO 
 JOSEP TENAS SOLER 
 ANA MARIA CASAS DONADEU 
 MARIAN GOMEZ TELLEZ 
 SILVIA TAMAYO MATA 
 MIGUEL BORREGO GONZÁLEZ 
 JOSEP ANTONI MASSAGUE MUNTADA 
 JORDI CASTELLÀ ANDRÉS 
 ANDREU GRAUPERA GIMENEZ 
 GEMMA BOSCH ALSINA 

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

 
Clara Pérez González, secretària.  
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
 
1.1. PLE2021/3 ordinari 29/04/2021 
 
2. Propostes 
 
2.1. Alcaldia 
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2.1.1. Donar compte al Ple de l'informe anual Síndic de Greuges. Expedient 3008/2021 
1831 
 
2.1.2. Assabentat al Ple de renúncia al càrrec de patrons del Patronat de la Fundació 
Els Garrofers. Expedient 1020/2021 1718 
 
2.1.3. Aprovació rectificació inventari a 31122020. Expedient 1567/2021 2411 
 
2.1.4. Nomenament dels representants dels grups municipals a la comissió de 
seguiment i avaluació del codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Canet 
de Mar. Expedient 1287/2021 1155 
 
2.1.5. Nomenament dels representants dels grups municipals a la Comissió d'Estudi del 
Reglament orgànic municipal de l'Ajuntament de Canet de Mar. Expedient 1218/2021 
2498 
 
2.2. Recursos Humans i Organització 
 
2.2.1. Aprovació modificació Relació Llocs de Treball - Primera Fase VLT. Expedient 
1457/2021 2430 
 
2.2.2. Modificació de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Canet de Mar. 
Expedient 1455/2021 2537 
 
2.2.3. Aprovació increment retribucions empleats públics segons LPGE. Expedient 
3002/2021 2512 
 
2.2.4. Modificació Acord de Matèries Comunes dels empleats públics. Expedient 
1560/2021 2531 
 
2.2.5. Aprovació inicial del Reglament de teletreball de l'Ajuntament de Canet de Mar. 
Expedient 1218/2021 2208 
 
2.3. Urbanisme 
 
2.3.1. Aprovació inicial del projecte per a la substitució dels ascensors de l'Av. Maresme 
per rampes. Expedient 2388/2021 126 
 
2.4. Intervenció 
 
2.4.1. Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdit 02/2021. Expedient 1629/2021 
537 
 
2.4.2. Donar compte del Decret d'aprovació de la liquidació de l'exercici 2020. Expedient 
1641/2021 1928 
 
2.4.3. Aprovació de la MC 15/2021 de transferència de crèdit. Expedient 1627/2021 
2505 
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2.4.4. Aprovació de la MC 17/2021 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit. 
Expedient 1627/2021 2600 
 
2.5. Tresoreria 
 
2.5.1. Aprovació sol·licitud préstec PCL 2021. Expedient 1447/2021 2240 
 
2.6. Secretaria 
 
2.6.1. Ratificació Decret 2021-1190, de data 7 de juny, pel que es va resoldre aprovar 
l’ampliació del termini d’execució del contracte d’obres per a la rehabilitació del Teatre 
Odèon. Expedient 1379/2019 61 
 
2.7. Promoció Econòmica i Turisme 
 
2.7.1. Designació del representant polític de l'Ajuntament de Canet de Mar al Plenari de 
l'acord de concertació pel desenvolupament econòmic, social i l'ocupació del Maresme. 
Expedient 1020/2021 1041 
 
2.8. Mocions 
 
2.8.1. Moció que presenta el grup municipal de Primàries Canet de Mar per declarar 
Canet de Mar municipi animalista. Expedient 1029/2021 2235 
 
2.8.2. Moció per declarar el Maresme zona d'habitatge tens. Expedient 1029/2021 2296 
 
2.8.3. Moció del grup municipal Primàries Canet de Mar per a una setmana catalana de 
difusió de la llengua i la cultura. Expedient 1029/2021 2393 
 
2.8.4. Moció del grup municipal de Primàries Canet de Mar per a una mobilitat verda i 
autònoma. Expedient 1029/2021 2391 
 
2.8.5. Moció del Grup Municipal ERC de suport a l'amnistia. Expedient 1029/2021 2792 
 
3. Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
La senyora alcaldessa obre la sessió i dona la benvinguda als assistents, els regidors, 
les regidores, el públic que els està veient a través del canal de Youtube i els radiooients 
que segueixen el Ple a través de Ràdio Canet, gràcies a la feina dels tècnics. 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL PLE 
MUNICIPAL DE DATA 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
 
1.1. PLE2021/3 ordinari 29/04/2021 
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La senyora alcaldessa demana si hi ha alguna observació a fer a aquestes actes. Cap 
regidor en fa i, per tant, queden aprovades per unanimitat dels disset membres presents 
dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent: 
 
https://sessions.canetdemar.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0803900J0.PLENOS.202107
0101?ts=1445 
 
2. Propostes 
 
2.1. Alcaldia 

 
2.1.1. DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME ANUAL DEL SÍNDIC DE GREUGES 
 
El Síndic de Greuges de Catalunya té com a missió general la defensa dels drets 
fonamentals i de les llibertats públiques de la ciutadania, i amb aquesta finalitat 
supervisa l’actuació de les administracions públiques de Catalunya i del personal que 
en depèn o està vinculat a un servei públic. 
 
El Síndic de Greuges de Catalunya i l’Ajuntament de Canet de Mar van formalitzar un 
conveni de col·laboració en data 25 de novembre de 2009, recentment actualitzat per 
acord de Junta de Govern Local de 10 de juny de 2021, en el que es preveu, al seu 
apartat 1: 
 
“1. El Síndic ha d’oferir a l’Ajuntament una visió singularitzada de supervisió que es 
concreta de la manera següent: 
 

a) La tramesa a l’Ajuntament d’un informe anual que reculli la situació de les 
queixes tramitades pel Síndic que facin referència al municipi, un detall estadístic 
de les consultes provinents de persones i entitats residents a Canet de Mar 
ateses pel Síndic, sense que hagin arribat a constituir una queixa, i un detall dels 
elements concrets de referència a la bona administració que se’n desprenguin. 
La tramesa s’ha de fer abans del 30 d’abril de l’any següent a l’exercici objecte 
de l’informe. 

 
b) La possibilitat d’assistir a un plenari municipal per exposar amb detall l’informe 
esmentat i debatre’l a partir de les opinions que puguin emetre els diferents grups 
municipals. 

 
c) Una visita anual, com a mínim, de l’equip itinerant del Servei d’Atenció a les 
Persones del Síndic de Greuges de Catalunya.” 

 
Atès que s’ha rebut l’informe anual del Síndic de Greuges de Catalunya corresponent a 
l’any 2020 i que es considera d’interès general que aquest sigui exposat i debatut a partir 
de les opinions que puguin emetre els diferents grups municipals.  
 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, aquest es dona per 
assabentat:  
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Únic.- DONAR COMPTE de l’informe anual 2020 del Síndic de Greuges de Catalunya 
en relació a les seves actuacions efectuades al municipi de Canet de Mar.   
 
Les intervencions relatives a aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent: 
 
https://sessions.canetdemar.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0803900J0.PLENOS.202107
0101?ts=1558 
 
2.1.2. ASSABENTAT AL PLE DE RENÚNCIA AL CÀRREC DE PATRONS DEL 
PATRONAT DE LA FUNDACIÓ ELS GARROFERS 
 
Fets: 
 
Atès que el Ple municipal, en sessió extraordinària de data 4 de juliol de 2019, va prendre 
els acords següents: 
 

PRIMER.- Designar la senyora Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, presidenta del patronat de la Fundació Els Garrofers, tal com disposa 
l’article 8 dels estatuts d’aquesta Fundació. 
 
SEGON.- Designar com a representants dels diferents grups municipals que integren el 
Ple de la corporació com a membres del Patronat de la Fundació Els Garrofers, en qualitat 
de patrons municipals: 
 
- Senyora Roser Utzet Renau, com a titular, i senyora Anna Hernández Sugrañes, com 

a suplent, del grup municipal d’ERC 
- Senyora M. Àngels Isart Falceto, com a titular i senyora Dolores Barros Castilla, com 

a suplent, del grup municipal de Canetencs Independents 
- Senyora Marián Gómez Téllez, del grup municipal del PSC-UNITS-Candidatura de 

Progrés (CP), com a titular, i el senyor Miquel Borrego González, com a suplent. 
- Senyor Ricard Molins Buixados, com a titular, i el senyor Sergi Bonamusa Turón, com 

a suplent, del grup municipal de Som Canet 
- Senyora Esther Agulló Renau, com a titular, i el senyor Laureà Gregori Fraxedas com 

a suplent, del grup municipal de Junts per Canet 
- Senyor Jordi Castellà Andrés, com a titular, i el senyor Joan Maria Verdura Pujolràs, 

com a suplent, del grup municipal de Primàries Canet de Mar 
- Senyor Jasmina Garcia Beti, del grup municipal de CUP-AMUNT, que assumeix les 

funcions de secretària, i la senyora Rosa Ventura Comas, com a suplent. 
- Senyora Gemma Bosch Alsina, com a titular, i el senyor Jaume Turbau i Fora, com a 

suplent, del grup municipal de Canet i Tu 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord als diferents representants nomenats que no siguin 
presents a la Sala de Sessions en l’aprovació d’aquest acord i a la Fundació Els Garrofers. 

 
Atès que en data 4 de maig de 2021, amb registre d’entrada número 2021/4081, el 
senyor Jordi Castellà Andrés, patró de la Fundació Els Garrofers, va presentar un escrit 
amb la seva renúncia a aquest càrrec. 
 
Atès que en data 6 de maig de 2021, amb registre d’entrada número 2021/4284, el 
senyor Joan M. Verdura Pujolràs, patró suplent del senyor Castellà de la Fundació Els 
Garrofers, va presentar un escrit de renúncia a aquest càrrec. 
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En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, aquest es dona per 
assabentat:  
 
Primer.- Donar-se per assabentat de les renúncies al càrrec de patrons de la Fundació 
Els Garrofers, dels senyors Jordi Castellà Andrés i Joan M. Verdura Pujolràs. 
 
Tercer.- Notificar aquests acords a tots aquells interessats que no es trobin reunits a la 
sessió. 
 
Quart.- Notificar el present acord a la Fundació Els Garrofers.  
 
Les intervencions relatives a aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent: 
 
https://sessions.canetdemar.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0803900J0.PLENOS.202107
0101?ts=2172 
 
2.1.3. APROVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS I DRETS A 
31 DE DESEMBRE DE 2020 
 
Fets: 
 
Atès que la corporació està obligada a practicar actualitzacions i rectificacions de 
l’Inventari Municipal de Béns,  per tal de recollir i valorar, dins dels períodes indicats, els 
béns i drets que permetin conèixer l’estat actual i real del seu patrimoni. 
 
Vista la documentació pertinent corresponent a la rectificació de l’inventari general de 
béns de l’Ajuntament referida a la data 31 de desembre de 2020. 
 
Fonaments de dret: 
 
D'acord amb l’article 222.2 de Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, cal procedir anualment 
a l’aprovació de la rectificació de l’inventari general de béns, que correspon al Ple 
municipal d’acord amb l’apartat 3 del mateix precepte. 
 
Vistos els articles 222 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMC); articles 100  a 118 del 
Reglament del patrimoni els ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 336/1988, de 
17 d’octubre (RPEL); article 86 del Text refós de règim local, aprovat per RDL 781/1986, 
de 18 d’abril (TRRL);  articles 32 a 35 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni 
de les Administracions Públiques (LPAP) i els articles 17 a 35 del Reglament de Béns 
de las Entitats Locals, aprovat per RD 1372/1986, de 13 de juny (RBEL) i, respecte de 
l’inventari dels organismes autònoms, l’article 204.2 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS). 
 
Vist l’informe favorable emès en data 3 de juny de 2021, per la Secretària i la Interventora 
de Fons de la Corporació. 
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Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, s’acorda per setze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere 
Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid Camára, 
Raquel Serra Lerga, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Josep 
Tenas Soler, Anna M. Casas Donadeu, Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata, 
Miguel Borrego González, Gemma Bosch Alsina, Jordi Castellà Andrés i Andreu 
Graupera Giménez i una abstenció del regidor  Josep Antoni Massagué Muntada: 
 
Primer.- Aprovar l’actualització de l’inventari de béns i drets d’aquest Ajuntament 
referida a 31 de desembre de 2020, el qual queda fixat en 44.749.086,80 €, d’acord 
amb el quadre que es reflecteix a l’informe anual de rectificació de l’inventari, que figura 
a l’expedient. 
 
Segon.- Remetre una còpia de la rectificació de l’inventari anteriorment aprovada, 
autoritzada per la Secretària de la Corporació i amb el vistiplau de l’Alcaldessa, al 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del 
Govern.  
 
Les intervencions relatives a aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent: 
 
https://sessions.canetdemar.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0803900J0.PLENOS.202107
0101?ts=2225 
 
2.1.4. NOMENTAMENT DELS REPRESENTANTS DELS GRUPS MUNICIPALS A LA 
COMISSIÓ DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL CODI DE CONDUCTA DELS ALTS 
CÀRRECS DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
Fets: 
 
En data 29 d’abril de 2021, el Ple municipal, en sessió ordinària, va aprovar el Codi de 
conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Canet de Mar, el text del qual es troba al 
portal de transparència del web municipal i es va publicar íntegrament al BOP en data 
12 de maig de 2021. 
 
En l’apartat 7, aquest codi estableix el següent: 
 

7. Comissió de seguiment i avaluació 
 
Es constituirà una comissió de seguiment de caràcter permanent denominada 
Comissió de seguiment del Codi de Conducta dels alts càrrecs. Les funcions 
d’aquesta Comissió seran: 
 
- Promoure la difusió i coneixement del Codi 
 
- L’estudi, informe i consulta en relació amb els objectius establerts en el Codi. 
 
- Rebre les queixes o denúncies sobre possibles infraccions del Codi i donar-li el 
tràmit 
que correspongui. 
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- Avaluar l’eficàcia del Codi i formular, si s’escau, recomanacions i propostes de 
millora 
i de modificació del seu contingut. 
 
La Comissió es reunirà, com a mínim dues vegades l’any, prèvia convocatòria. No 
obstant es podran celebrar quantes sessions es considerin necessàries en funció 
de la naturalesa i la urgència dels assumptes a tractar. La Comissió, presidida per 
l’alcaldia o regidor en qui delegui, i assistida pel Secretari/ària de la Corporació, 
estarà formada per un representant de cada grup municipal al consistori i ajustarà 
el seu funcionament al que disposen els articles 123 a 126 i 134 a 138 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les entitats locals (RD 
2568/1986, de 28 de novembre), prenent les seves decisions sota el sistema de 
vot ponderat, per mantenir la proporcionalitat existent en el plenari. 
 
Les infraccions del codi es podran posar de manifest a través d’un canal de 
denúncies que permeti garantir la confidencialitat i la preservació de la identitat de 
la persona denunciant. 
 
Els membres de la Comissió guardaran secret de les indagacions i deliberacions 
a que donin lloc les denúncies, així com de les decisions adoptades i de les dades 
de caràcter personal. 

 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació i vist l’expedient 
administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal aplicació, s’acorda 
per setze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, 
Lluís Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid Camára, Raquel Serra 
Lerga, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Josep Tenas Soler, Anna 
M. Casas Donadeu, Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata, Miguel Borrego 
González, Gemma Bosch Alsina, Jordi Castellà Andrés i Andreu Graupera Giménez i 
una abstenció del regidor  Josep Antoni Massagué Muntada: 
 
Primer.- Nomenar com a membres de la comissió de seguiment i avaluació del Codi de 
conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Canet de Mar, les persones següents: 
 
Presidenta:  Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa 
 
Secretària:  Clara Pérez González, secretària municipal 
 
Vocals:  Josep Tenas Soler, representant titular del grup municipal d’ERC i M. 

Assumpta Revoltós Vaquer, representant suplent 
Pere Xirau i Espàrrech, representant titular del grup municipal de 
Canetencs Independents i M. Àngels Isart Falcet, representant suplent 
Sílvia Tamayo Mata, representant titular del grup municipal del PSC i 
Marián Gómez Téllez, representant suplent. 
Raquel Serra Lerga, representant del grup municipal de Som Canet 
Josep Antoni Massagué Muntada, representant del grup municipal de 
Junts per Canet 
Jordi Castellà Andrés, representant del grup municipal de Primàries 
Canet de Mar 
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Andreu Graupera Giménez, representant del grup municipal de la CUP 
Gemma Bosch Alsina, representant del grup municipal de Canet i Tu 
 

Segon.- Notificar aquest acord a tots aquells interessats que no es trobin a la sessió 
plenària en el moment de prendre aquest acord. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent: 
 
https://sessions.canetdemar.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0803900J0.PLENOS.202107
0101?ts=2400 

 
2.1.5. NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DELS GRUPS MUNICIPALS DEL 
PLE A LA COMISSIÓ D’ESTUDI PER A L’ELABORACIÓ DEL REGLAMENT 
ORGÀNIC MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
Fets: 
 
Atès que l’any 2003 es va aprovar el Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 
Atès que des d’aleshores s’ha modificat dues vegades, l’any 2015 i l’any 2018. 
 
Atès que és necessari i convenient renovar el Reglament orgànic municipal d’una 
manera més exhaustiva per adaptar-lo a la nova normativa de l’Administració local que 
s’ha anat aprovant al llarg d’aquests anys. 
 
Atès que el Ple municipal, en sessió ordinària de data 29 d’abril de 2021, va aprovar una 
moció per unanimitat que establia la creació de la preceptiva Comissió perquè dugui a 
terme els treballs de revisió i redacció de la proposta de modificació del Reglament 
Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Canet de Mar, que haurà de ser aprovat pel Ple 
de la Corporació d’acord amb el procediment i el quòrum establerts en els articles 178 i 
114. 3 a) de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, respectivament. 
 
Atès que mitjançant provisió d’Alcaldia signada en data 9 de juny de 2021, es disposa 
la incoació de l’expedient de redacció i aprovació del Reglament orgànic municipal de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, així com la constitució d’una comissió d’estudi que 
s’encarregui de l’elaboració d’aquest Reglament. 
 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació i vist l’expedient 
administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal aplicació, s’acorda 
per setze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, 
Lluís Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid Camára, Raquel Serra 
Lerga, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Josep Tenas Soler, Anna 
M. Casas Donadeu, Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata, Miguel Borrego 
González, Gemma Bosch Alsina, Jordi Castellà Andrés i Andreu Graupera Giménez i 
una abstenció del regidor  Josep Antoni Massagué Muntada: 
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Primer.- Nomenar com a representants dels grups municipals que integren el Ple a la 
comissió d’estudi per a l’elaboració del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, els següents: 
 
Presidenta:  Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa 
 
Secretària:  Clara Pérez González, secretària municipal 
 
Vocals:  Lluís Llovet Bayer, representant titular del grup municipal d’ERC i Josep 

Tenas Soler, representant suplent 
Pere Xirau i Espàrrech, representant titular del grup municipal de 
Canetencs Independents i M. Àngels Isart Falceto, representant suplent 
Miguel Borrego González, representant titular del grup municipal del PSC 
i Marián Gómez Téllez, representant suplent. 
Raquel Serra Lerga, representant del grup municipal de Som Canet 
Josep Antoni Massagué Muntada, representant del grup municipal de 
Junts per Canet 
Jordi Castellà Andrés, representant del grup municipal de Primàries 
Canet de Mar 
Andreu Graupera Giménez, representant del grup municipal de la CUP 
Gemma Bosch Alsina, representant del grup municipal de Canet i Tu 

 
Segon.- Notificar aquest acord a tots aquells interessats que no es trobin a la sessió 
plenària en el moment de prendre aquest acord. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent: 
 
https://sessions.canetdemar.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0803900J0.PLENOS.202107
0101?ts=2638 
 
2.2. Recursos Humans i Organització 
 
2.2.1. APROVACIÓ MODIFICACIÓ  RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL – PRIMERA 
FASE VLT 
 
La Relació Llocs de Treball (RLT) és un instrument de la potestat d’autoorganització de 
les entitats locals reconeguda a l’article 4.1 a) de la Llei de Bases del Règim Local, que 
es manifesta en la discrecionalitat per configurar una organització peculiar i adaptada a 
les necessitats de cada administració. 
 
La RLT constitueix un acte administratiu. Les característiques fonamentals de la RLT 
són l’obligatorietat, la modificabilitat, la revisabilitat jurisdiccional, la inderogabilitat 
singular i el caràcter d’acte negociat i la publicitat. 
 
A través de l'ordenació de mitjans personals se satisfan les necessitats municipals. El 
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, per el que s’aprova el text refós de la 
Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP) estableix en el seu article 72 que 
"En el marc de les seves competències d'autoorganització les Administracions Públiques 
estructuren els seus recursos humans d'acord amb les normes que regulen la selecció, 
la promoció professional, la mobilitat i la distribució de funcions i d'acord amb el que 
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preveu aquest capítol", i, en l'art. 74, referit a l'ordenació dels llocs de treball, estableix 
que "les administracions públiques estructuraran la seva organització a través de 
relacions de llocs de treball o altres instruments organitzatius similars que comprendran, 
almenys, la denominació dels llocs, els grups de classificació professional , els cossos 
o escales, si s'escau, a què estiguin adscrits, els sistemes de provisió i les retribucions 
complementàries. Aquests instruments seran públics.” 
 
En el concret àmbit de l'administració local els articles 90.2 de la LRBRL, 236 i 126.4 del 
RDL 781/1986 de 18 d'abril estableixen l'obligació de les entitats locals de formar la 
relació de tots els llocs de treball existents en la seva organització, al que cal afegir la 
possibilitat, a l'empara de la disposició transitòria 2a del RD 861/1986, d'optar per 
establir un catàleg a efectes de complement específic mentre no es dictin per l'Estat 
normes en relació amb la RLT de les entitats locals.  
 
Atès que durant els anys 2019, 2020 i 2021 s’ha dut a terme el procés d’estudi de la 
valoració i optimització dels llocs de treball de l’ajuntament de Canet de Mar. 
 
Atès que segons consta en els antecedents de l’Ajuntament de Canet de Mar va 
encarregar a l’empresa MarLLi Consulting SL amb NIF B 55287189, els treballs tècnics 
necessaris per tal confeccionar un estudi retributiu.  
 
Atès que s’han elaborat les corresponents, proposta de valoració dels llocs de treball, 
fitxes descriptives dels llocs de treball i proposta retributiva. 
 
Resultat d’aquests treballs conjunt entre l’empresa contractada i el departament de 
RRHH s’ha format i elaborat una proposta de noves retribucions, que consta dels 
documents que a continuació es relacionen: 
 

 Memòria tècnica justificativa l’adequació de l’estructura retributiva de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 La definició de cada lloc o grup de llocs de treball atenent, en tot cas, als criteris 
de titulació, especialització, responsabilitat, comandament, esforç, dificultat, 
dedicació, incompatibilitat, perillositat i penositat. 

 Manual de funcions, on es recullen la missió, funcions i altres característiques 
dels llocs de treball. 
 

S’han dut a terme reunions amb el personal i amb els representants sindicals, amb 
sessions conjuntes de Mesa Negociadora de Personal laboral i funcionari i d’altres 
formats, a fi d’arribar al màxim consens, els objectius eren la definició completa de cada 
lloc de treball i la valoració i comparació econòmica de les retribucions.  
 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació i vist l’expedient 
administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal aplicació, s’acorda 
per deu vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís 
Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid Camára, Raquel Serra Lerga, 
M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Josep Tenas Soler i Anna M. 
Casas Donadeu, sis vots en contra dels regidors  Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo 
Mata, Miguel Borrego González, Gemma Bosch Alsina, Jordi Castellà Andrés i Josep 
Antoni Massagué Muntada i una abstenció del regidor  Andreu Graupera Giménez: 
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Primer. APROVAR, d’acord amb la documentació que s’acompanya , les conclusions 
de l’estudi de la Valoració de llocs de treball primera fase. 
 
Segon. APROVAR  els organigrames i les fitxes de funcions de tots els llocs que 
configuren la RLT municipal (Annex I). 
 
Tercer. APROVAR la modificació dels Complements de Destí dels llocs de treball que 
es descriuen en l’annex II, com primera fase dels treballs de la Valoració de Llocs de 
Treball, amb efectes 1 de juliol de 2021.   
 
Quart. ADQUIRIR EL COMPROMÍS d'incloure en el Pressupost actual i ens els 
Avantprojectes de Pressupostos de l’Ajuntament de Canet de Mar immediatament 
posteriors a l’aprovació de la Valoració de Llocs de Treball definitiva els recursos 
necessaris per donar compliment a l’estudi retributiu aprovat. 
 
L'eficàcia obligacional d'aquest compromís queda subjecta a les disponibilitats 
pressupostàries en atenció a l'escenari economicofinancer existent en aquell moment i 
a la normativa aplicable en matèria d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Cinquè. ASSUMIR l’objectiu de la negociació contínua de la RLT, com el document 
dinàmic i viu que és. 
 
Sisè. PUBLICAR aquest acord al BOPB, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al Portal 
de Transparència.  
 
Setè. COMUNICAR aquest acords a la Junta de Personal i del Comitè d’empresa, i al 
Departament de Recursos Humans, perquè realitzi els tràmits administratius 
corresponents a l’execució d’aquest acords i a la Intervenció Municipal, per al seu 
coneixement. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent: 
 
https://sessions.canetdemar.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0803900J0.PLENOS.202107
0101?ts=2979 
 
2.2.2.  MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL  DE L’AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR 
 
Fets: 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 28 de gener de 2021 va aprovar 
inicialment  la plantilla del personal al servei de la corporació municipal, per a l’any 2021,  
la qual conté els llocs de treball reservat a funcionaris de carrera, al personal laboral, 
així com el personal eventual. 
 
En el desenvolupament de l’exercici pressupostari s’ha fet palesa la necessitat 
d’amortitzar una plaça de tècnic de Contractació (Subgrup A1) a mitja jornada per una 
plaça a jornada completa, que per tal de mantenir l’estabilitat pressupostària es 
considera convenient crear-la com a tècnic de Contractació (Subgrup A2) atès que de 
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tècnic del subgrup A1, ja n’hi ha  un, que a més exerceix com a cap del servei de 
Secretaria i Contractació, a la que donarà un suport qualificat.  
 
Atès que la plantilla de personal és la relació detallada de personal amb els cossos, 
escales, subescales, classes i categories en què s’integren els funcionaris, el personal 
laboral, que ha de respondre als principis de racionalitat, economia i eficàcia i que ha de 
ser aprovada pel Ple de la corporació.  
 
Vist l’informe de la tècnica de Recursos Humans, de data 17 de juny de 2021, que es 
transcriu a continuació:  

 
INFORME TÈCNIC 

 
Montserrat Carbonell Vila, tècnica de Recursos Humans, a petició de la Secretaria, en 
relació amb la modificació de la Plantilla de Personal i Relació de Llocs de Treball  de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el següent 
 
 INFORME 
 
1. Concepte 
 
La plantilla de personal és la relació detallada per cossos, escales, subescales, classes 
i categories en què s'integren els funcionaris, el personal laboral i l'eventual, i que ha de 
respondre als principis de racionalitat, economia i eficàcia. 
 
La relació de llocs de treball és l’expressió ordenada del conjunt de llocs de treball que 
pertanyen a una entitat local i ha d’incloure la totalitat dels existents a l’organització.  

  
2. Legislació aplicable 
 
La legislació aplicable ve determinada per la següent: 
 

• Reial Decret 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

• Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
• Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya. 
• Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text 

únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria 
de funció pública. 

• Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al 
servei de les entitats locals (RPEL) 

• Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat. 

• Llei 11/2020, de 30 de desembre de Pressupostos Generals de l’Estat, per a l’any 
202. 

  
3. Fonaments jurídics 
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La plantilla ha d'ésser aprovada pel ple de la corporació anualment en la mateixa sessió 
en què s'aprovi el pressupost. Un exemplar de la plantilla amb el total de les retribucions 
del personal que se'n dedueixi i la relació de llocs seran documents que integrin el 
pressupost. La plantilla es pot modificar amb posterioritat a l'aprovació del pressupost 
durant l'any de la seva vigència, per respondre a l'establiment de nous serveis, per a 
l'ampliació, supressió o millora dels existents que no admetin demora per a l'exercici 
següent, com també si respon a criteris d'organització administrativa interna. Quan la 
despesa de la modificació per ampliació no es pugui compensar amb la despesa de la 
modificació per reducció, o per la disponibilitat de consignacions destinades a llocs 
vacants que no es pretenguin proveir en l'exercici, la modificació de la plantilla requerirà 
que s'aprovi l'expedient de modificació de crèdits del pressupost.  
 
La modificació de plantilla que es proposa suposa la creació d’una plaça de tècnic de 
Contractació (subgrup A2) i l’amortització d’una plaça de tècnic de Contractació 
(subgrup A1) a mitja jornada, de manera que no hi ha increment de número d’efectius. 
 
Abans de la cobertura de la plaça de nova creació, caldrà tramitar la corresponent 
modificació de crèdit, en cas que no hi hagi crèdit suficient provinent de l’estalvi de la 
plaça del subgrup A1 i de la bossa de vinculació existent. 
 
La modificació de la plantilla, després de l’aprovació del pressupost no requereix la 
publicació de tota la plantilla, sinó, únicament la de l’abast concret de la modificació 
esmentada. 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar està portant a terme una valoració de llocs de treball i en 
l’estudi previs s’ha detectat la necessitat de crear els llocs de treball de tècnic de 
contractació (subgrup A2) per donar suport en termes de gestió a l’àrea de Contractació.  
 
Per tal d’establir les retribucions que correspondrien al lloc de treball abans esmentat, 
caldria fer la valoració d’aquest lloc i després integrar-lo dins l’estudi retributiu dels llocs 
de treball de l’Ajuntament. 
 
En el moment que s’efectuï aquesta valoració, s’hauran de tenir en compte els criteris 
previstos a l’article 169 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el 
reglament del personal al servei de les entitats locals,   i que són l’especial dificultat 
tècnica, el grau de dedicació, la responsabilitat, la incompatibilitat, la perillositat o la 
penositat, 
 
L’assignació del complement de destí i de l’import de complement específic, s’ha fet per 
assimilació amb altres llocs de treball de similars, sense que s’hagi fet una valoració 
d’aquest lloc. 
 
Per la qual cosa, mentre no existeixi la valoració de lloc de treball,  la fixació del 
complement específic no s’ajusta a la legalitat.  
 
En compliment d’allò que disposa l’article 37.2.a) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 
30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat 
Públic que obliga a l’administració a negociar quan la modificació de la RLT afecta a les 
condicions de treball dels empleats públics; el passat dia 31 de maig de 2021, es van 
mantenir una reunió amb la Mesa General de Negociació del comitè unitari de 
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l’Ajuntament de Canet de Mar, en la que es va donar la conformitat a la creació d’aquest 
lloc de treball.  
 
Aquest és el meu informe que emeto a Canet de Mar, a la data de la signatura 
electrònica.  
 
CONCLUSIONS 
 
Pels motius  que consten en el present informe s’informa favorablement la tramitació de 
l’expedient de modificació de la plantilla de personal i desfavorablement la modificació 
de la Relació de Llocs de Treball  de l’Ajuntament de Canet de Mar, per no ser ajustada 
a dret. 
 
Aquest és el meu informe que emeto a Canet de Mar, a la data de la signatura 
electrònica. 
Vista la memòria de la regidoria de Règim Intern, que consta a l’expedient.  
 
Vist l’informe de Secretaria i Intervenció incorporat a l’expedient.  
 
Vist l’article 28 RPEL, segons el qual l’òrgan competent per aprovar les modificacions 
que es produeixin a la plantilla de personal és el Ple Municipal. 
 
En virtut de les atribucions que m’atorga l’article 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local atribueix al Ple de la Corporació i vist l’expedient administratiu 
de referència i tenint en compte la normativa de legal aplicació, s’acorda per deu vots a 
favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, 
Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid Camára, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta 
Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Josep Tenas Soler i Anna M. Casas Donadeu, 
sis vots en contra dels regidors  Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata, Miguel 
Borrego González, Gemma Bosch Alsina, Jordi Castellà Andrés i Josep Antoni 
Massagué Muntada i una abstenció del regidor  Andreu Graupera Giménez: 
 
Primer.- Aprovar inicialment, la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de 
treball, tal com segueix:  
 
Plantilla de personal funcionari: 

- Amortitzar una plaça superior (subgrup A1), a mitja jornada. 
- Crear una plaça de tècnic mig (subgrup A2) a jornada completa. 

 
Relació de llocs de treball: 

- Amortitzar el lloc de treball de Tècnic de Contractació (A1) a mitja jornada.  
- Crear el lloc de treball de Tècnic de Contractació (A2), personal funcionari, a 

proveir per promoció interna, amb les funcions descrites a la fitxa que s’adjunta 
com annex número 1.   

 
Segon.- Atorgar a la funcionària interina que ocupa el lloc de treball de Tècnic de 
Contractació (grup A1) a mitja jornada, un termini de 10 dies hàbils, per tal que pugui 
presentar aquelles al·legacions que consideri oportunes.  
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Tercer.-  Publicar aquest acord al BOPB, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al web 
municipal, pel termini de quinze dies hàbils, a l’objecte que els interessats puguin 
examinar-ho i presentar les reclamacions o suggeriments que considerin oportunes. 
Aquest acord es considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no es 
presenten reclamacions.  
 
Quart.- Aprovar, així mateix, el text refós de la plantilla que s’incorpora com annex 
número 2 dels presents acords. 
 
Cinquè.- Inserir al tauler d’anuncis de la corporació, al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la  modificació efectuada de 
la plantilla del personal de la corporació.  
 
Sisè.- Trametre còpies certificades de la plantilla a l’administració de l’Estat i al 
Departament de Governació de la Generalitat, en el termini de trenta dies des de la seva 
aprovació.  

 
Les intervencions relatives a aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent: 
 
https://sessions.canetdemar.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0803900J0.PLENOS.202107
0101?ts=4031 

 
2.2.3. APROVACIÓ INCREMENT RETRIBUCIONS EMPLEATS PÚBLICS SEGONS 
LPGE 
 
Fets: 
 
Vist que en data 31 de desembre de 2021 es va publicar, en el Butlletí Oficial de l’Estat,  
la Llei 11/2020, de 30 de desembre de Pressupostos Generals de l’Estat, per a l’any 
2021.  
 
Vist que l’article 18.dos d’aquesta Llei, en relació a les despeses del personal al servei 
del sector públic, estableix que les retribucions del personal al servei del sector públic 
no podrà experimentar un increment global superior al 0,9 per cent respecte a les vigents 
a 31 de desembre de 2020, en termes d’homogeneïtat per als dos període de 
comparació, tant pel que respecta a efectius de personal com a l‘antiguitat del mateix 
 
Vist que en data 26  de març de 2021 la mesa general de negociació en matèries 
comunes va aprovar per unanimitat incrementar les retribucions del personal de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, en un 0,9 per cent amb efectes de 1 de gener de 2021.  
 
Vist que en el pressupost municipal 2021 es va consignar al fons de contingència del 
capítol V de despeses, entre d’altres, l’import corresponent a l’increment d’un 0,9 per 
cent del capítol 1 corresponent a tot l'any 2021. 
 
Vist que el Ple de 29 d’abril de 2021, es va aprovar la modificació de crèdit 8/2021, per 
la que s’incrementaven les partides del capítol I, amb càrrec al fons de contingència. 
 
Vist l’informe emès pel departament de Recursos Humans, de data 7 de juny, que es 
transcriu a continuació: 
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INFORME TÈCNIC 

 
Montserrat Carbonell Vila, tècnica de Recursos Humans, a petició de la Intervenció 
municipal, en relació a l'increment de les retribucions del personal previstes a la Llei 
11/2020, de 30 de desembre de Pressupostos Generals de l’Estat, per a l’any 2021 
 
INFORME 
 
Antecedents 
 
En data 31 de desembre de 2020 es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat a la Llei 
11/2020, de 30 de desembre de Pressupostos Generals de l’Estat, per a l’any 2021 
 
En el Títol III es regulen les despeses del personal. Concretament l’article 18.dos 
estableix que les retribucions del personal al servei del sector públic no podrà 
experimentar un increment global superior al 0,9 per cent respecte a les vigents a 31 de 
desembre de 2020, en termes d’homogeneïtat per als dos període de comparació, tant 
pel que respecta a efectius de personal com a l‘antiguitat del mateix. 
 
Així mateix, l’article 18.Quatre estableix que la massa salarial del personal laboral, que 
s’incrementarà en el percentatge màxim previst en l’apartat dos d’aquest article, està 
integrada pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials meritades per aquest 
personal en l’any anterior, en termes d’homogeneïtat pels dos períodes de comparació. 
 
S’exceptuen, en tot cas: 
a) Les prestacions i indemnitzacions de la seguretat social 
b) Les cotitzacions al sistema de la seguretat social a càrrec de l’empleat 
c) Les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments 
d) Les indemnitzacions o bestretes per despeses que hagués realitzat el treballador 
 
A aquest respecte, es considera que les despeses en concepte d’acció social són 
beneficis, complements o millores diferents a les contraprestacions pel treball realitzat 
la finalitat de la qual és satisfer determinades necessitats conseqüència de 
circumstàncies personal dels treballadors. 
 
Aquestes despeses d’acció social, en termes globals, no podran experimentar cap 
increment en 2021 respecte a les de l’any 2020. 
 
Relació de fets 
 
En data 26  de març de 2021 la Mesa General de Negociació de matèries comunes ha 
aprovat per unanimitat incrementar les retribucions del personal de l’Ajuntament de 
Canet de Mar d’acord amb l’article 18.Dos de la Llei 11/2020, de 30 de desembre de 
Pressupostos Generals de l’Estat, per a l’any 2021 públic. 
 

 Un 0,9 per cent respecte de les retribucions vigents a 31 de desembre de 2020, 
en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de comparació, tant pel que 
respecte a efectius de personal com a l’antiguitat del mateix. 
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Fonaments de dret 
 

 Llei 11/2020, de 30 de desembre de Pressupostos Generals de l’Estat, per a 
l’any 2021. 

 
Propostes 
 
Que el Ple, com a òrgan competent per a aprovar l’increment retributiu del personal, 
aprovi l’increment següent: 
 
- Un 0,9 per cent respecte de les retribucions vigents a 31 de desembre de 2020, en 
terme d’homogeneïtat per als dos períodes de comparació, tant pel que respecta a 
efectius de personal com a l’antiguitat del mateix. 
 
Per a presentar la proposta al Ple s’ha d’elaborar el corresponent expedient amb la 
documentació que es relaciona per a la seva aprovació: 
 
1. Informe de Recursos Humans en relació a la proposta d’incrementar les retribucions 
del personal de l’Ajuntament del Canet de Mar. 
 
2. Acta de la negociació col·lectiva en relació a l’increment retributiu per a l’exercici 2021. 
 
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica. 
 
Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases d’execució 
del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos en l’article 219.2 
TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant tècniques de mostreig i 
auditoria.  
 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, s’aprova per unanimitat 
dels disset membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal els acords següents: 
 
Primer. Aprovar un increment del 0,9 per cent amb efectes del dia 1 de gener de 2021 
en les retribucions dels empleats públics de l’Ajuntament del Canet de Mar en el conjunt 
de les retribucions salarials i extrasalarials, conforme l’article 8 i 13 del Real Decret 
Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut 
Bàsic de l’Empleat Públic, i d’acord amb que s’estableix a l’article 18.Dos de la Llei 
11/2020, de 30 de desembre de Pressupostos Generals de l’Estat, per a l’any 2021  
 
Segon. Comunicar aquest acord al personal de l’Ajuntament i a les organitzacions 
sindicals. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent: 
 
https://sessions.canetdemar.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0803900J0.PLENOS.202107
0101?ts=4466 
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2.2.4. MODIFICACIÓ ACORD DE MATÈRIES COMUNES DELS EMPLEATS 
PÚBLICS DE L'AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
Fets: 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar, en el Ple del passat dia 27 de juliol de 2016, va provar 
l’Acord de Matèries Comunes dels Empleats Públics de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
per el període  comprès entre el dia 28 de juliol de 2016 i el dia 31 de desembre de 2017, 
que va ser publicat en el Butlletí Oficial  de la  Província de Barcelona, de data 1 de 
desembre de 2016. 
 
Aquest Acord, tot i estar denunciat conserva la seva vigència fins a l’aprovació d’un nou 
text. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, està portant a terme la negociació per a la 
implantació d’una nova valoració de llocs de treball i en el marc d’aquesta negociació, 
s’ha aprovat, en una primera fase, incrementar el nivell de complement de Destinació a 
la majoria dels llocs de treball.  
 
Vist l’article 11.b.1) segons el qual l’adaptació dels nivell de complement de destí actuals 
als previstos en aquest apartat no comportarà cap increment retributiu, cal derogar 
aquest apartat per poder fer efectiu l’acord d’incrementar els complements de destí tal i 
com s’ha acordat.  
 
Atès que s’ha posat de manifest la necessitat d’actualitzar el preu al que es retribueixen 
les guàrdies que es porten a terme des de la Brigada d’Obres i Serveis, el servei 
d’Enllumenat i el servei de Cementiri, atès que aquestes comporten una major dedicació 
dels efectius i que no han estat objecte de negociació, en molt temps. 
 
Atès que els representants de la Brigada i l’Ajuntament, varen arribar a l’acord següent: 
 

Modificació imports de l’article Servei de guàrdia de brigada d’obres, serveis 
d’enllumenat, jardineria i cementiri. 
 
S’APROVA la modificació de la retribució del servei de guàrdia quedant en 275,00 
euros setmanals per l’any 2021 i en 350,00 euros setmanals per l’any 2022, amb 
efectes retroactius a 1 de gener de 2021. 

 
Atès que aquest acord va ser ratificat per la Mesa General de Negociació en sessió del 
dia 19 de maig de 2021, acordant sotmetre’l a l’aprovació del Ple municipal per tal 
d’incorporar-ho al text de l’Acord de Matèries Comunes dels Empleats Públics de 
l’Ajuntament de Canet de Mar.  
 
Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, en data 7 de juny de 2021, que 
es transcriu a continuació: 
 

INFORME TÈCNIC 
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La tècnica de Recursos Humans a requeriment de la Secretaria i la Intervenció 
Municipal, en relació a l’aprovació de la modificació de l’Acord de Matèries Comunes 
dels empleats públics de l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el següent  
 

INFORME 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
I.- L’Ajuntament de Canet de Mar, compta amb un Acord de Matèries Comunes dels 
Empleats Públics de l’Ajuntament de Canet de Mar, que tot i haver estat denunciat 
continua vigent a dia d’avui. 
 
II.-  Els representants sindicals de la Brigada d’Obres i Serveis, van mantenir diverses 
reunions de negociació amb els representants de l’Ajuntament, per intentar arribar a un 
acord per augmentar l’import del preu unitari al que es retribueixen les guàrdies de la 
Brigada d’Obres i Serveis, el servei d’Enllumenat, el servei de Cementiri i  la creació del 
servei de guàrdia del Servei de Jardineria, que no figura en l’Acord vigent a data d’avui.  
 
Una vegada assolit el consens necessari, en data 19 de maig de 2021, la Mesa General 
de Negociació va ratificar l’acord al que havien arribat els representants de la Brigada 
amb l’Ajuntament, acordant sotmetre’l a l’aprovació del Ple Municipal en la primera 
sessió que es celebrés, per tal d’incorporar-lo a l’Acord de Matèries Comunes dels 
Empleats Públics de l’Ajuntament, el text del qual és el següent: 
 

Article 12.- Complements retributius 
 
2.- Servei de guàrdia de brigada d’obres, servei d’enllumenat i servei de 
jardineria 
 
 .../... 
 
La retribució de l’esmentada guàrdia serà de 275,00 € setmanals per a l’any 2021 
i de 350,00 euros setmanals per a l’any 2022, amb efectes retroactius a l’1 de 
gener de 2021 
.../... 
 
3.- Guàrdies al Cementiri Municipal 
 
.../... 
 
La retribució de l’esmentada guàrdia serà de 275,00 € setmanals per a l’any 2021 
i de 350,00 euros setmanals per a l’any 2022, amb efectes retroactius a l’1 de 
gener de 2021 
.../... 

 
III.- L’article 11.b.1)  de l’Acord de Matèries Comunes dels Empleats Públics de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, estableix que l’adaptació dels nivell de complement de 
destí actuals als previstos en aquest apartat no comportarà cap increment retributiu. 
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En la mateixa reunió de la Mesa General de Negociació de data 19 de maig de 2021, es 
va acordar: 
 
Derogar el paràgraf de l’article 11.b.1 del vigent Acord regulador de les condicions de 
treball pe als empleats públics de l’Ajuntament de Canet de mar, per al període 
25.07.2016 a 31.12.2017, denunciat pels sindicats UGT, CCOO i SPM-CAT, en el seu 
moment, i en vigor fins que s’acordi un nou Acord, que diu: “L’adaptació dels nivells de 
complement de destí actuals als previstos en aquest apartat no comportarà cap 
increment retributiu”. 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
La legislació aplicable ve determinada per al següents: 
 

- Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL) 
- 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). 
- Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la Refosa dels textos 

legals vigents en matèria de funció pública. 
- Decret  214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del Personal al 

servei de les entitats  locals de Catalunya. 
- Reial decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat 

pressupostària i de foment de la competitivitat 
- Llei 11/2020, de 30 de desembre de Pressupostos Generals de l’Estat, per a l’any 

2021. 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
Primer.- Increments salarials previstos 
 
El document que s’analitza contempla: 
 
1.- L’increment de la retribució del servei de guàrdia quedant en 275,00 euros setmanals 
per l’any 2021 i en 350,00 euros setmanals per l’any 2022, amb efectes retroactius a 1 
de gener de 2021. 
 
Al respecte cal dir que l’article 18.Dos de la Llei 11/2020, de 30 de desembre de 
Pressupostos Generals de l’Estat, per a l’any 2021, estableix en el seu apartat Dos: 
 

“A l’any  les retribucions del personal al servei del sector públic no podran 
experimentar un increment global superior al 0,9 per cent respecta a les vigents a 
31 de desembre 2020, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la 
comparació, tant pel que respecte als efectius de personal coma a la seva 
antiguitat.” 

 
Aquesta norma té caràcter bàsic, de conformitat amb allò que es disposa en els articles 
149.1.13ª i 156.1 de la Constitució Espanyola. Per tant, s’hauria d’acreditar que, en cas 
d’aplicació d’aquest increment del preu així com la creació del servei de guàrdia pel 
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Servei de Jardineria,  els imports a percebre pel personal no superin en cap cas, i en 
termes d’homogeneïtat, les retribucions abonades en l’any 2020, cosa que no es 
complirà en el present cas. 
 
A més, tal i com estableix l’apartat vuit de l’article 18 de la LPGE, “Los acuerdos, 
convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores a los fijados en 
este artículo deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las 
cláusulas que se opongan al mismo.” 
 
Per aquestes raons, cal concloure que l’esmentat acord per a incrementar les 
retribucions dels empleats públics adscrits a la Brigada d’Obres i Serveis, el servei 
d’Enllumenat, el servei de Cementiri i al servei de Jardineria, no podria aprovar-se pels 
motius exposat anteriorment. Pel cas que el mateix fos aprovat pel Ple, contravinent 
aquestes disposicions legals, cal dir que esdevindria inaplicable per vulneració d’aquest 
disposició de caràcter bàsic.  
 
CONCLUSIONS 
 
Pels motius  que consten en el present informe s’informa: 

- Favorablement la proposta de modificació de l’Acord de Matèries Comunes dels 
Empleats Públics de l’Ajuntament de Canet de Mar, en el sentit de derogar el 
paràgraf de l’article 11.b.1, en el que s’estableix que “L’adaptació dels nivells de 
complement de destí actuals als previstos en aquest apartat no comportarà cap 
increment retributiu”. 
 

-  Desfavorablement la proposta d’acord de modificar l’Acord de Matèries 
Comunes dels Empleats Públics de l’Ajuntament de Canet de Mar, en el sentit 
d’incrementar l’import del la guàrdia dels serveis de Brigada d’Obres i Serveis, 
d’Enllumenat, de Cementiri i la creació de la guàrdia del Servei  de Jardineria fins 
als 275,00 € per a l’any 2021 i fins als 350,00 € setmanal  per a l’any 2022, amb 
efectes retroactius a 1 de gener de 2021. 

 
Aquest és el meu informe que emeto a Canet de Mar,  a la data de la signatura 
electrònica. 
 
Vist l’informe emès per la secretària i la interventora municipals, que consta a 
l’expedient. 
 
Vist el marc normatiu i l’àmbit d’actuació de les Administracions Públiques en el procés 
de presa de decisions en matèries que afecten les condicions de treball dels seus 
empleats i determinen la participació dels funcionaris públics en els termes previstos a 
la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació, determinació de les condicions 
de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques i la Llei 
orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de Llibertat Sindical, tot fent ús de les facultat conferides. 
  
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, s’acorda per deu vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau 
i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid Camára, 
Raquel Serra Lerga, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Josep 
Tenas Soler i Anna M. Casas Donadeu, sis vots en contra dels regidors  Marián Gómez 
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Téllez, Sílvia Tamayo Mata, Miguel Borrego González, Gemma Bosch Alsina, Jordi 
Castellà Andrés i Josep Antoni Massagué Muntada i una abstenció del regidor  Andreu 
Graupera Giménez: 
 
Primer.- Aprovar la modificació de l’Acord de Matèries Comunes dels Empleats Públics 
de l’Ajuntament de Canet de Mar, en el sentit de derogar el paràgraf de l’article 11.b.1, 
en el que s’estableix que “L’adaptació dels nivells de complement de destí actuals als 
previstos en aquest apartat no comportarà cap increment retributiu”. 
 
Segon.- Aprovar l’acord sectorial per a la Brigada d’Obres i Servei, relatiu a l’increment 
del preu de les guàrdies dels serveis de Brigada d’Obres i Serveis, d’Enllumenat, de 
Cementiri i la creació del servei de guàrdia en el Servei de Jardineria, fins als 270,00 € 
setmanals per a l’any 2021 i fins als 350,00 € setmanals per a l’any 2022, amb efectes 
retroactius al dia 1 de gener de 2021. 
 
Tercer.- Facultar l’alcaldessa per a l’execució de les previsions contingudes a l’acord 
sectorial 
 
Quart.- Notificar els presents acords al Comitè d’Empresa als efectes oportuns. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent: 
 
https://sessions.canetdemar.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0803900J0.PLENOS.202107
0101?ts=4583 
 
2.2.5. APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE TELETREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
Durant aquest últim anys, les circumstàncies provocades per la pandèmia de la COVID-
19, han fet que l’Ajuntament de Canet de Mar hagués d’adaptar el seu funcionament de 
manera que els serveis no quedessin paralitzats i els ciutadans i les ciutadanes de Canet 
de Mar no es veiessin perjudicats. 
 
Durant aquest temps, l’Ajuntament de Canet de Mar ha continuat funcionant amb relativa 
normalitat, gràcies al fet que ha pogut utilitzar el sistema de teletreball en gairebé totes 
les seves àrees, per la qual cosa es considera interessant poder continuar exercint 
aquesta modalitat, en la mesura que sigui possible. 
 
El teletreball és una modalitat de prestació de serveis en la qual una part de la jornada 
laboral es desenvolupa de manera no presencial i mitjançant l’ús de les tecnologies de 
la informació i la comunicació.  
 
L’article 47 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, habilita a les administracions 
públiques per a l’establiment de les jornades de treball dels funcionaris públics, i l’article 
51 preveu, pel que fa al règim de la jornada de treball del personal laboral, que s’ha 
d’atendre al que es disposa en aquest mateix text legal i en la legislació laboral 
corresponent.  
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Pel que fa a la normativa laboral, la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per 
a la reforma del mercat laboral, va regular per primera vegada el treball a distància i va 
modificar la redacció de l'article 13 de la Llei de l'Estatut dels treballadors, actual text 
refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret llei 2/2015, de 23 
d'octubre. 
 
L'article 108.2.g) del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa 
en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en 
matèria de funció pública, estableix que la jornada i l'horari de treball es determinaran 
per reglament en funció de la millor atenció als administrats, dels objectius assenyalats 
en els serveis i del bon funcionament d'aquests. D'aquesta disposició es desprèn que la 
forma de prestació dels serveis en règim del teletreball, atès que modifica el règim 
general de jornada i horari, s'ha de regular mitjançant disposició reglamentària. 
 
A les administracions públiques, la prestació de serveis en la modalitat de teletreball 
constitueix un instrument per reforçar l'orientació del treball als resultats, que alhora 
permet superar la cultura de la presencialitat i fomentar la confiança, la iniciativa i 
l'autonomia dels servidors públics, elements decisius amb vista a incrementar els nivells 
de motivació i, conseqüentment, el rendiment i la productivitat. El teletreball, com a 
mesura de flexibilitat laboral interna, també esdevé una de les formes de captació i 
retenció del talent a l'organització. 
 
És per aquests motius que l’Ajuntament de Canet de Mar considera convenient i 
necessari l’elaboració d’un reglament que reguli aquest nou sistema de treball. 
 
Atès que l’article 133.4 LPACAP estableix que es poden prescindir els tràmits de 
consulta, audiència i informació públiques en el cas de les normes organitzatives de 
l’Administració local, no s’ha sotmès a consulta pública prèvia la tramitació d’aquest 
Reglament, atenent al seu caràcter de norma organitzativa interna de l’Ajuntament.  
 
Atès que mitjançant provisió de l’Alcaldia signada en data 22 de maig de 2021 es va 
establir la incoació de l’expedient d’aprovació d’aquest reglament i en la qual també 
s’establia la creació d’una comissió d’estudi per a la seva elaboració, la qual es va reunir 
el dia 8 de juny d’enguany. 
 
Atès que aquest Reglament ha estat objecte de negociació amb els representants dels 
treballadors i treballadores d’aquest Ajuntament.  
 
Vist l’informe de Secretaria que consta a l’expedient. 
 
Vist el Reglament de teletreball de l’Ajuntament de Canet de Mar, que consta com a 
annex a aquesta proposta. 
 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, s’aprova per unanimitat 
dels disset membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal els acords següents: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament de teletreball de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, el text íntegre del qual consta com a annex a aquest acord. 
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Segon.- Sotmetre l’aprovació d’aquest Reglament a informació pública i audiència als 
interessats per un termini de 30 dies, a efectes de reclamacions i suggeriments, 
mitjançant la inserció del corresponent edicte en el BOP, el DOGC, el Punt Avui i el web 
municipal, transcorregut el qual sense haver-se presentat reclamació ni suggeriment, 
s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord.  
 
Tercer.- Aprovat definitivament, el Reglament es publicarà íntegrament en el BOP i 
entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en aquest diari oficial. Així mateix, 
s’inserirà l’anunci en el tauler de la corporació, el web municipal i en el DOGC, on 
s’anunciarà la referència al BOP en el qual s’hagués publicat íntegrament el text. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a l’Administració de l’Estat i a la de la comunitat 
autònoma. 
 

ANNEX 
 

REGLAMENT DE TELETREBALL DE L‘AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 

Preàmbul 
 

Durant aquest últim any, les circumstàncies provocades per la pandèmia de la COVID-
19, han fet que l’Ajuntament de Canet de Mar hagués d’adaptar el seu funcionament de 
manera que els serveis no quedessin paralitzats i els ciutadans i les ciutadanes de Canet 
de Mar no es veiessin perjudicats. 
 
Durant aquest temps, l’Ajuntament de Canet de Mar ha continuat funcionant amb relativa 
normalitat, gràcies al fet que ha pogut utilitzar el sistema de teletreball en gairebé totes 
les seves àrees, per la qual cosa es considera interessant poder continuar exercint 
aquesta modalitat, en la mesura que sigui possible. 
 
El teletreball és una modalitat de prestació de serveis en la qual una part de la jornada 
laboral es desenvolupa de manera no presencial i mitjançant l’ús de les tecnologies de 
la informació i la comunicació.  
 
L’article 47 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, habilita a les administracions 
públiques per a l’establiment de les jornades de treball dels funcionaris públics, i l’article 
51 preveu, pel que fa al règim de la jornada de treball del personal laboral, que s’ha 
d’atendre al que es disposa en aquest mateix text legal i en la legislació laboral 
corresponent.  
 
Pel que fa a la normativa laboral, la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per 
a la reforma del mercat laboral, va regular per primera vegada el treball a distància i va 
modificar la redacció de l'article 13 de la Llei de l'Estatut dels treballadors, actual text 
refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret llei 2/2015, de 23 
d'octubre. 
 
L'article 108.2.g) del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa 
en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en 
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matèria de funció pública, estableix que la jornada i l'horari de treball es determinaran 
per reglament en funció de la millor atenció als administrats, dels objectius assenyalats 
en els serveis i del bon funcionament d'aquests. D'aquesta disposició es desprèn que la 
forma de prestació dels serveis en règim del teletreball, atès que modifica el règim 
general de jornada i horari, s'ha de regular mitjançant disposició reglamentària. 
 
A les administracions públiques, la prestació de serveis en la modalitat de teletreball 
constitueix un instrument per reforçar l'orientació del treball als resultats, que alhora 
permet superar la cultura de la presencialitat i fomentar la confiança, la iniciativa i 
l'autonomia dels servidors públics, elements decisius amb vista a incrementar els nivells 
de motivació i, conseqüentment, el rendiment i la productivitat. El teletreball, com a 
mesura de flexibilitat laboral interna, també esdevé una de les formes de captació i 
retenció del talent a l'organització. 
 
Pels motius exposats, l’Ajuntament de Canet de Mar considera convenient i necessari 
l’elaboració d’un reglament que reguli aquest nou sistema de treball.  
 
Aquest Reglament s'ha elaborat de conformitat amb els principis de bona regulació 
previstos en l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i en l'article 62 de la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern. Així mateix, s’ha dut a 
terme la negociació col·lectiva que estableix la normativa.  
 
El Reglament consta de dotze articles, una disposició transitòria i una disposició final.  

 
---------------------------- 

Article 1. Objecte i finalitat 
 
Aquest Reglament té per objecte regular la prestació de serveis en la modalitat de 
teletreball, entesa com a forma d'organització del treball, en virtut de la qual una part 
de la jornada laboral es desenvolupa de manera no presencial i mitjançant l'ús de 
les tecnologies de la informació i la comunicació. 

 
La regulació de la prestació de serveis en la modalitat de teletreball 
té com a finalitat avançar en l'orientació del treball als resultats, 
potenciar l'autonomia i la iniciativa del personal en la realització de 
les tasques encomanades i oferir més flexibilitat en l'ús i la 
distribució del temps de treball per millorar les condicions d’exercici 
del dret a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral dels 
empleats públics sense detriment de la prestació del servei públic. 
Aquest Reglament també contribueix als objectius en matèria de 
canvi climàtic i mobilitat sostenible. 

 
Article 2. Àmbit d'aplicació 
 
Aquest Reglament és aplicable al personal  tècnic i administratiu al servei de 
l'Ajuntament de Canet de Mar, restant exclòs el personal de la Policia Local, de 
l’Escola Bressol, el personal d’oficis i personal adscrit a alguns serveis que per les 
tasques assignades impossibilitin realitzar les seves tasques de forma telemàtica.  
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Mitjançant un anàlisi funcional de tots els llocs de treball que conformen la Relació de 
Llocs de Treball (RLT) de l’Ajuntament, es determinaran els llocs de   treball que són 
susceptibles de poder desenvolupar la seva jornada de treball mitjançant el Teletreball. 
La RLT inclourà una columna on s’identificarà aquesta informació.  
 
No podran exercir aquest sistema de treball, els empleats/des públics que ocupin llocs 
de treball que per la seva naturalesa funcional han de prestar els serveis de forma 
presencial i durant tota la seva jornada laboral. 
 
Article 3. Requisits per a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball 
 
Els requisits per accedir a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball són: 
 

a) Ocupar un lloc de treball susceptible de ser exercit en la modalitat de teletreball, 
segons el que estigui establert a la RLT de l’Ajuntament, és a dir, ocupar un lloc 
de treball que pugui desenvolupar-se de forma autònoma i no presencial, sense 
necessitat de supervisions presencials o guiatges continuats, atenent a les 
seves característiques específiques i els mitjans requerits per al seu 
desenvolupament. 

 
No són susceptibles de ser exercits mitjançant la modalitat de teletreball els 
llocs de treball la prestació efectiva dels quals només queda garantida amb la 
presència física de l'empleat o empleada en el centre de treball. 

 
b) Disposar de l'equip informàtic, els sistemes de comunicació i la connectivitat 

a internet suficients i segurs, amb les característiques que defineixi el 
departament d'adscripció  per a cada perfil professional, d'acord amb el que 
estableix l'article 10. 

c) Disposar de l'autorització que es regula en l'article 6.  
d) Haver formalitzat el pla personal de treball a realitzar mitjançant el teletreball.  
e) Haver realitzat la formació obligatòria  en matèria de ciberseguretat, protecció 

de dades i en general, en ús de les eines TIC i en matèria de prevenció de 
riscos laborals,  proposada per l’Ajuntament.  

f) Que hagi transcorregut un any des de la revocació d'una autorització de 
teletreball per avaluació desfavorable del compliment dels objectius fixats en 
el Pla de treball o per l'incompliment greu dels compromisos en matèria de 
ciberseguretat, protecció de dades, confidencialitat o altres deures i 
obligacions associats als períodes de prestació efectiva de serveis mitjançant 
el teletreball.  

 
El requisits s'han de continuar complint durant tot el període de vigència de la prestació 
de serveis en la modalitat de teletreball. 
 
Els respectius responsables del servei poden establir, sens perjudici de les 
instruccions que a l'efecte pugui dictar la Secretaria General de l’Ajuntament, 
previsions d'ordre organitzatiu i de servei en relació amb la prestació de serveis en la 
modalitat de teletreball. En aquest sentit, poden dictar-se directrius de servei per 
establir jornades de presencialitat obligatòria i horaris de disponibilitat per garantir la 
presència d'un mínim d'efectius per unitat, servei o centre de treball, o criteris davant 
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la concurrència de sol·licituds d'accés a la modalitat de teletreball estrictament 
vinculats a raons del servei o a d'altres criteris objectius. 
 
Article 4. Règim de prestació de serveis en la modalitat de teletreball 
 
4.1 Durada 
 
La durada de la prestació de serveis en la modalitat de teletreball és d’un any com a 
màxim a comptar des de la data de la resolució d’autorització, prorrogable tàcitament  
per períodes similars, mentre no hi hagi una avaluació desfavorable.  
 

4.2 Jornada i horari 
 
La jornada setmanal es distribuirà de manera que fins a un màxim de tres jornades 
per setmana es prestin serveis en la modalitat de teletreball.  

 
Es podrà prestar serveis extraordinaris en modalitat de teletreball, per raons justificades 
i prèviament autoritzats pel responsable del servei i/o regidor de l’àrea. 

 
La jornada en règim de teletreball admet una flexibilitat total, respectant les pauses i 
els descansos entre jornades, així com les franges horàries de disponibilitat 
obligatòries per interconnexió i coordinació que s’estableixin dins l’horari habitual de 
treball en els termes que es determini en cada cas. La franja horària de disponibilitat 
obligatòria haurà de ser al menys de cinc hores dins l’horari habitual de treball. En tot 
cas, caldrà  fixar-ho al pla personal de teletreball. 

 
Durant les jornades de teletreball, per necessitats del servei degudament justificades i 
amb un preavís no inferior a vint-i-quatre hores, es podrà exigir la presència física 
obligatòria a reunions de treball que  no es puguin realitzar de forma no presencial. 

 
La jornada realitzada en la modalitat de teletreball es registrarà en el sistema de control 
de presència mitjançant  la introducció de jornades planificades de teletreball, d’acord 
amb allò que s’estableixi en cada planificació individual. Cada persona podrà tenir 
assignats d'un a tres dies de teletreball per setmana, els quals hauran de ser sempre 
els mateixos.  
 
La modificació dels dies concrets assignats com de teletreball s’haurà d’acordar amb 
la persona responsable del servei i comunicar al servei de recursos humans  amb una 
antelació mínima de 24 hores.  

 
El règim de permisos i llicències vigent també inclourà les jornades planificades de 
teletreball. 
 
Si es declarés per part de les administracions competents restriccions a la mobilitat de 
tota la ciutadania que comportessin un confinament o situació similar, el teletreball, 
podrà establir-se per tota la jornada laboral.  

 
4.3 Drets i deures 
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El personal que presti serveis en la modalitat de teletreball té els drets i deures 
següents: 

 
1. Idèntics drets i deures que la resta del personal al servei de l’Ajuntament de 

Canet de Mar, sense que hi pugui haver, per aquest motiu, cap afectació 
retributiva ni diferència respecte a les oportunitats de formació, promoció 
professional ni cap altre dret. 

2. Deure de superar, obligatòriament, en el termini que es detalla més endavant, 
la formació específica en matèria de ciberseguretat, protecció de dades, 
prevenció de riscos laborals i utilització de tecnologies de la informació i 
comunicació.  

3. Deure de participar en els qüestionaris o altres instruments d’avaluació del 
teletreball que es determinin 

4. Dret a la desconnexió digital i que se li garanteixi, fora de la franja horària de 
disponibilitat establerta  en la planificació, el respecte al seu temps de descans 
i a la intimitat personal. 

5. Dret a renunciar, en qualsevol moment, a la prestació de serveis en modalitat 
de teletreball atès que aquesta modalitat té sempre caràcter voluntari. 

6. Deure de complir la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal i de mantenir reserva respecte als assumptes que conegui, en els 
mateixos termes que en el treball presencial. 

7. Deure de complir amb la normativa de seguretat a què es refereix l’Esquema 
Nacional de Seguretat, així com a l’Esquema Nacional de Interoperabilitat en 
referència a l’intercanvi de dades, signatura electrònica i format de documents. 

 
4.4 Seguretat i salut en el treball 
 
El lloc on es desenvolupi el teletreball haurà de complir la normativa vigent en matèria 
de prevenció de riscos laborals, en especial en allò que fa referència amb la seguretat 
i la ergonomia. 

 
Amb caràcter previ a l’inici del teletreball, la persona teletreballadora haurà d’omplir 
un qüestionari de prevenció de riscos laborals, el qual haurà de ser verificat pel servei 
de prevenció de riscos laborals. Aquesta verificació haurà de determinar que les 
condicions en què es desenvolupa el teletreball no suposen risc per a la  salut de la 
persona teletreballadora. La persona teletreballadora ha de garantir el compliment 
d’allò que ha declarat en el qüestionari, així com col·laborar en l’adopció de les 
mesures correctores que se li proposin des del servei de prevenció de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, que és el responsable de la seguretat i salut laboral del seu personal. 

 
Les condicions del lloc de treball podran ser objecte de revisió i anàlisi durant tota la 
vigència del teletreball prèvia comunicació a la persona interessada. 

 
Als efectes de contingències professionals serà aplicable la normativa vigent en 
matèria d’accidents de treball i malalties professionals. 

 
La persona teletreballadora haurà de realitzar declaració responsable referent al 
compliment de les mesures sobre la prevenció de riscos laborals del lloc on 
desenvolupi el teletreball. Si escau, podrà demanar l’assessorament del servei de 
prevenció de riscos.  
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Article 5. Accés, renúncia, revocació i durada del teletreball 
 
L’accés i la renúncia al sistema de prestació de serveis mitjançant el teletreball és 
voluntària per part de l’empleat/da públic. En tot cas, per l’accés s’han de complir els 
requisits regulats a l’article 3 del present reglament. 
 
L’autorització per a la prestació de serveis mitjançant el teletreball s'extingeix 
automàticament pel canvi de lloc de treball. 
 
L’autorització de prestació de serveis en modalitat de teletreball pot ser revocada per 
l’òrgan que l’ha autoritzada, un cop dut a terme el tràmit d’audiència prèvia de la 
persona autoritzada, en els casos següents: 
 

a) Per necessitats del servei degudament justificades. 
b) Per circumstàncies sobrevingudes que afectin la persona autoritzada. 
c) Per dificultats tecnològiques degudament justificades que el facin inviable. 
d) Per manca de justificació de la càrrega de treball, d’acord amb els indicadors 

establerts. 
e) Per l’informe d’avaluació desfavorable emès per la persona supervisora. 
f) Per l’incompliment dels compromisos de la persona teletreballadora en matèria 

de seguretat, protecció de dades i confidencialitat, sens perjudici de la 
responsabilitat disciplinària en què s’hagi pogut incórrer. 

 
En el casos de revocació, caldrà un nou informe del cap de servei, per tornar a atorgar 
l’autorització per teletreball, avaluant les circumstàncies que van donar lloc a la 
revocació.  
 
També és causa automàtica de suspensió temporal de la prestació de serveis 
mitjançant el teletreball el funcionament deficient de l'equip informàtic i dels sistemes 
de comunicació i connectivitat. En aquest supòsit la persona afectada ha de prestar 
serveis en règim presencial fins que es resolguin els problemes tècnics. 
 
Article 6. Procediment d'autorització per a la prestació de serveis en la modalitat 
de teletreball 
 
El personal inclòs dins l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament que compleixi els requisits 
a què fa referència l'article 3 ha de presentar la sol·licitud d'autorització adreçada a 
l’Alcaldia i indicar-hi específicament la durada i les jornades diàries que desitja realitzar 
en la modalitat de teletreball. 
 
La tramitació de l'autorització s'ha de fer íntegrament per mitjans electrònics, mitjançant 
els serveis digitals de tramitació i comunicació establerts amb aquest efecte. 
 
En el termini màxim de 15 dies a comptar de la presentació de la sol·licitud, la persona 
titular de la unitat on presti serveis la persona sol·licitant elevarà un informe proposta de 
valoració de la sol·licitud a l'òrgan competent per autoritzar el teletreball. 
 
En el cas dels caps d’àrea, l’informe el farà el regidor de l’Àrea. 
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L’informe del comandament serà remés al Departament de Recursos Humans per tal 
d’emetre la resolució corresponent per l’òrgan competent. La resolució d'autorització 
fixarà el següent: 
 

 el nombre de dies a la setmana que es prestarà servei mitjançant el 
sistema de teletreball, 

 el sistema de torns si s’escau, 
 les franges horàries de connexió obligatòria i el règim de flexibilitat            horària, 
 les franges horàries de la desconnexió digital,  
 el sistema de comunicació entre el comandament i l’empleat/da públic i el 

sistema d’elaboració i compliment del pla de treball, 
 el règim jurídic dels mitjans tècnics, tecnològics i de telecomunicacions 

necessaris per prestar el servei, 
 el règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal, 
 la política municipal en matèria de prevenció de riscos laborals associats al 

sistema del teletreball. 
 
L'informe proposta serà desfavorable en els casos del personal exclòs a què fa 
referència l'article 2, quan no es compleixin els requisits de l'article 3 d'aquest Reglament 
i quan hi concorrin necessitats dels serveis degudament justificades. 
 
L'informe proposta podrà ser favorable a l'autorització, però condicionat a la modificació 
de la durada o del nombre de jornades diàries a realitzar en la modalitat de teletreball. 
En aquest darrer cas, abans de resoldre la sol·licitud d'autorització es donarà audiència 
a la persona interessada. 
 
L’Alcaldia dictarà una resolució motivada d'autorització o denegació de la sol·licitud de 
teletreball. 
 
El procediment d'autorització es resoldrà en un termini màxim d’un mes i el sentit del 
silenci és positiu.  
 
La resolució desestimarà la sol·licitud en els casos del personal exclòs a què fa 
referència l'article 2 quan s'incompleixin els requisits per a la prestació de serveis en la 
modalitat de teletreball o quan hi concorrin necessitats dels serveis degudament 
justificades. 
 
La resolució d'autorització fixarà la durada de la prestació dels serveis en règim de 
teletreball, el nombre de jornades diàries a realitzar en aquesta modalitat i identificarà la 
persona que exercirà la supervisió. Així mateix, condicionarà l'inici de la prestació de 
serveis en la modalitat de teletreball a la formalització del pla personal de treball a què 
fa referència l'article 7 d'aquest Decret i a la superació de la formació obligatòria. 
 
En el cas del personal laboral, un cop dictada la resolució d'autorització i subscrit el pla 
de treball, es formalitzarà el corresponent annex al contracte de treball. 
 
Article 7. Pla personal de treball per a la prestació de serveis en la modalitat de 
teletreball 
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El pla personal de treball s'ha de formalitzar mitjançant un document subscrit entre la 
persona que exerceix la supervisió i la persona que té autoritzat el teletreball, amb el 
coneixement del departament de Recursos Humans. 
 
El pla personal de treball ha de tenir el contingut següent: 

a) Relació de les tasques que es realitzen en la modalitat de teletreball i els 
objectius a assolir. 

b) Concreció dels dies de la setmana que es teletreballarà. 
c) Fixació de les franges horàries de disponibilitat obligatòria per a la interconnexió 

i coordinació dins l'horari de permanència obligatòria. La resta de la jornada en 
règim de teletreball admet una flexibilitat total, respectant les pauses i els 
descansos entre jornades. 

d) Règim de control i seguiment periòdic dels objectius del treball i avaluació 
periòdica. 

 
En el pla personal de treball ha de constar expressament el compromís  de la persona 
autoritzada a respectar i aplicar: 

a) La normativa i les mesures específiques que es determinin en matèria de 
prevenció de riscos laborals. 

b) Les recomanacions d'ús i normes de seguretat que s'emetin per l'organisme 
competent en matèria de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya. 

c) La normativa, les instruccions i les mesures específiques que s'estableixin en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal i de confidencialitat. 

 
Així mateix, en el pla personal de treball s'establirà expressament que durant les 
jornades de teletreball, per necessitats del servei degudament justificades i amb un 
preavís no inferior a 24 hores, es podrà exigir la presència física en els centres de treball. 
 
El pla personal de treball és un document modificable en qualsevol moment per mutu 
acord de les parts que l'han subscrit. 
 
Els caps d’àrea seran supervisats i avaluats pels regidors de les Àrees. 
 
Article  8. Avaluació del compliment del pla de treball 
 
Sens perjudici de l’avaluació contínua o periòdica que correspongui en els termes 
establerts al pla personal de treball, la persona supervisora emetrà, amb una antelació 
d’un mes abans de la finalització de l’autorització de teletreball, un informe d’avaluació 
del compliment dels objectius. 
 
Aquest informe es comunicarà a la persona autoritzada. Abans d’emetre un informe 
d’avaluació desfavorable s’ha de donar audiència a la persona autoritzada. 
 
Article 9. Règim especial de prestació de serveis ocasionals en la modalitat de 
teletreball 
 
Amb caràcter excepcional, es podrà autoritzar ocasionalment la prestació de serveis en 
la modalitat de teletreball en els casos següents: 
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a) Quan per raó d'un servei fora del centre de treball habitual el desplaçament 
resulti ineficient. En aquest cas la jornada restant es pot completar en règim 
de teletreball. 

b) Quan per necessitats del servei es derivin encàrrecs específics i concrets que 
calgui executar en un breu període de temps i sigui més efectiu i adequat 
emprar la modalitat de teletreball. 

c) Quan es declarin episodis d'emergència derivades de plans de protecció civil, 
sense necessitat de sol·licitud prèvia. 
 

Les autoritzacions excepcionals i la seva justificació han de ser trameses als òrgans 
responsables del control horari. 
 
Article 10. Mitjans tecnològics per a la prestació de serveis en la modalitat de 
teletreball 
 
El departament d’Informàtica avaluarà la viabilitat de posar a disposició dels empleats 
les eines i els mitjans que consideri necessaris i adequats per a la prestació dels serveis 
en la modalitat de teletreball. Aquesta avaluació ha de ser prèvia a l'autorització per a la 
prestació de serveis en la modalitat de teletreball. Així mateix, el departament 
d’Informàtica haurà d'avaluar, els mitjans propis que la persona interessada es proposi 
utilitzar, abans d’autoritzar el teletreball. 
 
Les despeses de connexió seran a càrrec de la persona que té autoritzat el teletreball. 
Quan s'emprin mitjans propis, també ho seran les despeses d'assistència tècnica 
corresponents a l'ús de l'equip. L'Administració prestarà el servei de suport en relació 
amb les eines i els mitjans que posi a disposició de la persona que té autoritzat el 
teletreball. 
 
L’Ajuntament, en la mesura que sigui possible, anirà posant els ordinadors per a tots les 
persones teletreballadores que tinguin autoritzat el teletreball. 
 
El personal autoritzat haurà de comptar amb un sistema de connexió informàtica 
suficient i segur per poder desenvolupar el seu treball, tot seguint les indicacions 
específiques que es donin per garantir un nivell de seguretat adequat. En qualsevol cas, 
la persona autoritzada ha de vetllar per la connectivitat a internet i resoldre les 
incidències amb el seu operador amb la màxima celeritat. 
 
El pla de treball haurà de definir el programari a utilitzar, sota aquests criteris: 
 

 Els equips informàtics i xarxes han de garantir que el teletreball es realitzi amb un 
nivell de qualitat similar al treball presencial 

 La xarxa de connexió telemàtica ha de tenir una qualitat suficient per poder 
desenvolupar el teletreball.  

 L’Ajuntament facilitarà el programari necessari per connectar-se amb els equips 
municipals i poder treballar amb els programes específics corporatius ubicats en 
servidors municipals i que constitueixen les principals eines per teletreballar, ja 
sigui mitjançant accés directe, ja sigui mitjançant escriptori remot que reprodueixi 
les condicions del lloc presencial. Igualment, es garantirà l’accés als comptes de 
correu habituals de la persona teletreballadora. 
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 Si el teletreball només requereix la utilització de processadors de text i/o fulls de 
càlcul, aquests podran estar en equips de la persona, tot  garantint-se l’accés a 
carpetes i fitxers departamentals. 

 
Per a mantenir la comunicació necessària en la prestació del servei, l’Ajuntament i la 
persona teletreballadora es facilitaran mútuament un canal de comunicació de contacte 
(telèfon, xat, email). 
 
Aquest tipus de comunicació haurà de realitzar-se dins de la franja de temps 
predeterminada en el pla de treball, tot garantint-se el dret a la desconnexió digital fora 
d’aquesta franja temporal i l’obligació de respondre dins de la mateixa. 
 
Les persones teletreballadores es comprometen a fer un ús adequat dels mitjans 
informàtics i tecnològics posats a disposició per l’Ajuntament, evitant en la mesura del 
possible el seu ús per altres finalitats. 
 
Article 11. Formació per a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball 
 
Les persones que presten serveis en la modalitat de teletreball han de realitzar 
obligatòriament, amb anterioritat a l'inici del teletreball, una formació específica en 
matèria de ciberseguretat, protecció de dades, prevenció de riscos laborals i 
seguiment per objectius. 
 
La formació és farà pels canals habituals de formació de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, amb les entitats i organismes habilitats per impartir i certificar aquesta formació 
obligatòria. 
 
Article 12. Desconnexió digital 
 
Les persones teletreballadores tenen el dret a no respondre a cap comunicació, sigui 
quin sigui el mitjà utilitzat (correu electrònic, Wahtsapp, telèfon, etc...) una vegada hagi 
finalitzat la seva jornada laboral, amb les excepcions de les causes de força major o 
que la persona teletreballadora tingui assignat un factor de disponibilitat, tal i com es 
regula a l’article 10 del present reglament. 
 
Amb l’enviament d’una comunicació fora de l’horari establert o que la  resposta comporti 
allargar la jornada laboral fora de l’horari establert, el remitent assumirà expressament 
que la resposta haurà d’esperar a la jornada laboral següent, amb les excepcions abans 
esmentades. 
 
Es garanteix el dret a la desconnexió digital dels empleats/des públics durant el descans 
diari i setmanal, els permisos, els assumptes propis, les vacances, les situacions d’IT i 
les excedències. 
 
Les persones teletreballadores tenen l’obligació de deixar un missatge d’avís en el 
correu electrònic amb la menció d’absent, indicant les dades de contacte de l’empleat/da 
públic/a que hagi estat designat per substituir-lo, així com les dates de duració dels 
períodes d’absència.  
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Correspon als comandaments fomentar i educar mitjançant l’ús responsable de les TIC, 
amb el propòsit de donar compliment al dret a la desconnexió  digital. 
 
Disposició transitòria 
 
Única. Empleats públics que actualment presten serveis en la modalitat de 
teletreball 
 
Els empleats públics que actualment prestin els seus serveis en la modalitat de 
teletreball i estiguin interessats en continuar, hauran de presentar la sol·licitud 
corresponent en el termini d’un mes a partir de la entrada en vigor del present reglament. 
Fins a la resolució de l’autorització corresponent podran continuar prestant servei en 
aquesta modalitat.     
 
Disposició final 
 
Única. Entrada en vigor 
 
El present reglament entra en vigor un cop s’hagi publicat completament el text i hagi 
transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent: 
 
https://sessions.canetdemar.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0803900J0.PLENOS.202107
0101?ts=5086 
 
2.3. Urbanisme 
 
2.3.1. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE PER A LA SUBSTITUCIÓ DELS 
ASCENSORS PER RAMPES D’ACCÉS AL PAS SOTERRANI QUE CREUA LA 
CARRETERA N-II A L’ALÇADA DE LA RONDA SANT ELM 
 
Fets: 
 
L’ascensor existent al pas soterrani que creua la carretera N-II, a l’alçada de la Ronda 
Sant Elm, ha tingut un llarg nombre d’avaries i incidències els darrers anys. Com a 
conseqüència d’aquestes averies hi hagut diferents intervals de temps en què no ha 
estat possible disposar de l’accés adaptat, totalment necessari en aquesta ubicació, 
atès que és utilitzat per un gran nombre de residents amb dificultats motrius que es 
desplacen des de les residències geriàtriques de l’Avinguda Maresme fins al centre de 
la població. Així mateix, l’arranjament d’avaries i el tractament d’incidències suposa una 
important despesa, tant econòmica com d’hores de feina, per part de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 
Inicialment es va estudiar la possibilitat de col·locació d’un semàfor amb pas per a 
vianants però, una vegada valorada la implantació per part del Servei de Carreteres de 
la Generalitat, es constatà que aquesta opció comportaria realitzar una forta inversió en 
l’entorn per tal d’adaptar els espais d’accés i dificultaria el trànsit de vehicles per la 
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Carretera, en un espai amb poca visibilitat i diversos carrils d’incorporació, pel que 
aquesta proposta va ser desestimada. 
 
Per totes aquestes raons, des de l’àrea d’Urbanisme es proposà la redacció d’un 
projecte executiu que definís les obres i establís el pressupost per a la substitució dels 
actuals ascensors per rampes d’accés al pas soterrani que creua la carretera Nacional 
II a l’alçada de la Ronda Sant Elm. 
 
En virtut del Decret núm. 2020/1036 de data 1 de juliol de 2020, de la segona Tinència 
d’Alcaldia, es va resoldre encarregar a l’empresa ABM Serveis d’Enginyeria i 
Consulting, SL, la redacció del projecte executiu per a la substitució d’ascensor per 
rampes d’accés al pas soterrat situat sota la carretera Nacional II a l’alçada de la Ronda 
Sant Elm. 
 
En data 17 de desembre de 2020 (ENTRA-2020-12513) ha tingut entrada al Registre 
general el “Projecte constructiu per la substitució dels ascensors per rampes d'accés al 
pas soterrani que creua la carretera N-II a l'alçada de la Ronda St. Elm a Canet de Mar”, 
redactat pels enginyers de camins, canals i ports, Joan Macarro Ortega i Marina Blanch 
Boada, d’ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting, SL, per encàrrec de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 
Vist l’informe emès en data 15 de juny de 2021 per l’arquitecta i l’enginyera municipals, 
que es transcriu a continuació: 
 

“INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
Per decret de la 2a Tinència d’alcaldia núm. 2020/1036 de data 1 de juliol de 2020 
es va resoldre encarregar a l’empresa ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting, SL, 
amb CIF núm. B17646563, la redacció del projecte executiu per a la substitució 
d’ascensor per rampes d’accés al pas soterrat situat sota la carretera Nacional II 
a l’alçada de la Rda. St. Elm. De conformitat amb la proposta presentada per ABM, 
els treballs contractats inclouen un estudi previ d’alternatives amb software BIM 
per tal de poder avaluar la funcionalitat, viabilitat tècnica i el cost de cada una 
d’elles. 
 
En data 17 de desembre de 2020 i amb registre d’entrada 12513 Joan Macarro 
Ortega, en representació d’ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting SL, presenta el 
“Projecte constructiu per la substitució dels ascensors per rampes d'accés 
al pas soterrani que creua la carretera N-II a l'alçada de la Ronda St. Elm a 
Canet de Mar”. El pressupost general d’execució material definit pel projecte és 
de dos-cents cinquanta-cinc mil cent vuitanta-nou euros amb cinc cèntims 
(255.189,05 €), el que significa un pressupost d’execució per contracte de tres-
cents seixanta-set mil quatre-cents quaranta-sis euros amb setanta-un cèntims 
(367.446,71 €), IVA inclòs. Es defineix un termini d’execució previst de 3 mesos. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
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traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 
 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Canet de Mar (POUM) 
 
Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació 
 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES 
 
PRIMERA.- D’acord amb l’art. 9 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals, les obres proposades tenen la consideració d’obres ordinàries per no 
estar qualificades com a obres d’urbanització d’acord amb la legislació urbanística. 
La naturalesa de l’obra del present projecte, d’acord amb l’art.12  del mateix 
reglament, s’emmarca dins la categoria d’obres de primer establiment, reforma o 
gran reparació, entenent com a obra de reforma el conjunt d’obres d’ampliació, 
modernització, adaptació o reforç d’un bé immoble existent. 
 
Les actuacions proposades es resumeixen en: 
 
- Esbrossada i neteja de l’àmbit 
- Moviments de terres i instal·lació d’un sistema d’impulsió provisional de la xarxa 

de sanejament. 
- Tall del mur adjacent a l’Av Maresme i enderroc d’estructures dels ascensors 

fins a la cota de carrer. 
- Execució de murs de contenció i noves rampes d’accés al pas soterrat. 
- Rehabilitació i execució d’escales. 
- Instal·lació d’elements de protecció com baranes, passamans o pilones. 
- Neteja i repintat de paraments. 
- Restauració ambiental i revegetació de l’àmbit. 
- Reposició d’enllumenat públic. 
- Reposició de xarxa de sanejament definitiva. 
- Substitució de la reixa de recollida de la xarxa d’aigües pluvials situada a 

l’avinguda Castellmar per una amb major capacitat. 
- Instal·lació d’impulsió d’aigua del pas inferior de la Rda St Elm. 
- Control de qualitat de l’obra. 
- Mesures de seguretat i salut durant els treballs. 

 
SEGONA.- El projecte presentat inclou l’estudi d’alternatives que es va realitzar 
de forma prèvia i va permetre consensuar amb l’Ajuntament la solució plantejada. 
Aquestes alternatives es van elaborar amb BIM i s’inclouen com a annex 3 del 
projecte executiu. 
 
L’art. 233 de la LCSP estableix el contingut mínim dels projectes, que hauran de 
contenir com a mínim: 
 
a) una memòria en la que es descrigui l'objecte de les obres, que recollirà els 
antecedents i situació prèvia a les mateixes, les necessitats a satisfer i la 
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justificació de la solució adoptada, detallant els factors de tot l'ordre a tenir en 
compte. 
 
b) els plànols del conjunt i de detall necessaris per a que l'obra quedi perfectament 
definida, així com les que delimiten l'ocupació de terrenys i la restitució de 
servituds i demés drets reals, en el seu cas, i serveis afectats per la seva execució. 
 
c) el plec de prescripcions tècniques particulars, on es farà la descripció de les 
obres i es regularà l'execució, amb expressió de la forma en que aquesta es 
portarà a terme, les obligacions d'ordre tècnic que correspondran al contractista, i 
la manera en que es portarà a terme l'amidament de les unitats executades i el 
control de la qualitat dels material utilitzats i del procés d'execució. 
 
d) un pressupost, integrat o no per varis parcials, amb expressió dels preus unitaris 
i dels descompostos, en el seu cas, estat d'amidaments i els detalls precisos per 
a la valoració. 
 
e) un programa de desenvolupament dels treballs o pla d'obra de caràcter 
indicatiu, amb previsió, en el seu cas, del temps i cost. 
 
f) les referencies de tot tipus en que es fonamentarà el replanteig de l'obra. 
 
g) L'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, l'estudi bàsic de seguretat i salut, 
en els termes previstos a les normes de seguretat i salut de les obres. 
 
h) tota la documentació prevista a les normes de caràcter legal o reglamentari.
  
El projecte presentat conté els següents apartats: 

 
Document núm. 1: Memòria i annexos 
 

o Annex núm. 1. Planejament vigent 
o Annex núm. 2. Estudi topogràfic 
o Annex núm. 3. Estudi d’alternatives 
o Annex núm. 4. Càlculs estructurals 
o Annex núm. 5. Serveis afectats 
o Annex núm. 6. Justificació de l’accessibilitat 
o Annex núm. 7. Procediment constructiu i pla de treballs 
o Annex núm. 8. Justificació de preus 
o Annex núm. 9. Estudi de seguretat i salut 
o Annex núm. 10. Gestió de residus 
o Annex núm. 11. Pla de control de qualitat 
o Annex núm. 12. Reportatge fotogràfic 

Document núm. 2: Plànols 
o Plànol núm. 1. Situació, emplaçament i índex 
o Plànol núm. 2. Distribució de fulls 
o Plànol núm. 3. Planta topogràfica 
o Plànol núm. 4. Enderrocs i treballs previs 
o Plànol núm. 5. Planta general 
o Plànol núm. 6. Planta traçat i replanteig 
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o Plànol núm. 7.  Perfils longitudinals 
o Plànol núm. 8. Perfils transversals 
o Plànol núm. 9. Seccions tipus i detalls 
o Plànol núm. 10. Estructures 
o Plànol núm. 11. Serveis existents i afectats 
o Plànol núm. 12. Planejament vigent 

Document núm. 3. Plec de condicions 
Document núm. 4. Pressupost 

o Amidaments 
o Quadre de preus núm. 1 
o Quadre de preus núm. 2 
o Pressupostos parcials 
o Pressupost general 

 
TERCERA.- Els terrenys inclosos a l’àmbit d’actuació formen part del sistema viari, 
clau SX, i de les zones verdes SV1, d’acord amb la normativa del POUM aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 18 de juliol 
de 2019. Les obres proposades són compatibles amb les qualificacions del sòl que 
atorga el POUM i s’ajusten a les necessitats funcionals existents a nivell de 
mobilitat. 
 
VALORACIÓ 
 
El projecte presentat inclou la totalitat de la documentació necessària d’acord amb 
l’art. 233 de la LCSP i compleix la normativa urbanística d’aplicació, alhora que 
dona resposta a les necessitats detectades pels serveis tècnics municipals amb 
aplicació de la normativa d’accessibilitat vigent. El document aportat no inclou 
l’estudi geotècnic dels terrenys sobre els quals s’executarà l’obra (art. 233.3 
LCSP), en conseqüència, es recomana que es sol·liciti a l’equip redactor del 
projecte la valoració sobre la necessitat d’incorporar-lo durant el termini 
d’exposició pública. 
 
D’acord amb el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres activitats i serveis dels ens locals, el projecte executiu defineix el 
pressupost d’execució material, les despeses generals, el benefici industrial i l’IVA 
amb els imports següents: 
 

Pressupost d’execució material obra                255.189,05 € 
Despeses generals 13% + Benefici Industrial 6% 48.485,92 € 
Total 303.674,97 € 
IVA 21% 63.771,74 € 
Pressupost d’execució per contracte 367.446,71 € 

 
El termini d’execució de les obres s’estima en 3 mesos i s’inclou un pla d’obra. 
S’estableix la següent proposta de classificació del contractista d’acord amb el que 
es disposa en el “Reglament General de Contractació”: “obra vials i pistes” Grup 
G, Subgrup 6, Categoria 4. 
 
Conseqüentment, un cop revisat el projecte s’informa favorablement per a la seva 
aprovació inicial. Dins el període d’informació pública es sol·licitaran els informes 



 

 
40 

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 

sectorials necessaris, que inclouran, entre d’altres, el del Servei Territorial de 
Carreteres.” 

 
Vist l’informe emès en data 16 de juny de 2021 per  la TAG d’Urbanisme, que es transcriu 
a continuació: 
 

“INFORME RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE PER A LA 
SUBSTITUCIÓ DELS ASCENSORS PER RAMPES D’ACCÉS AL PAS 
SOTERRANI QUE CREUA LA CARRETERA N-II A L’ALÇADA DE LA RONDA 
SANT ELM 
 
FETS 
 
En data 17 de desembre de 2020 (ENTRA-2020-12513) ha tingut entrada al 
Registre general el “Projecte constructiu per la substitució dels ascensors per 
rampes d'accés al pas soterrani que creua la carretera N-II a l'alçada de la Ronda 
St. Elm a Canet de Mar”, redactat pels enginyers de camins, canals i ports,  Joan 
Macarro Ortega i Marina Blanch Boada, d’ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting, 
SL, per encàrrec de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
L’esmentat projecte té per objecte definir i valorar les obres necessàries per la 
substitució dels ascensors existents per rampes d’accés al pas soterrat situat sota 
la carretera N-II, al seu pas per Canet de Mar, a l’alçada de la Ronda Sant Elm, per 
garantir l’accessibilitat a tot tipus de persones. 
 
En data 15 de juny de 2021 l‘arquitecta i l’enginyera municipals han emès informe 
conjunt favorable al referit projecte, posant de manifest que la documentació 
aportada compleix amb el contingut mínim que han de tenir els projectes, determinat 
pel tipus d'obra a realitzar, a l'art. 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP), i que compleix la normativa urbanística 
d’aplicació, alhora que dona resposta a les necessitats detectades pels serveis 
tècnics municipals en aplicació de la normativa d’accessibilitat vigent. 
 
Així mateix manifesten que el document aportat no inclou l’estudi geotècnic dels 
terrenys sobre els quals s’executarà l’obra (art. 233.3 LCSP), per la qual cosa es 
recomana que es sol·liciti a l’equip redactor del projecte la valoració sobre la 
necessitat d’incorporar-lo durant el termini d’exposició pública. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals (ROAS), 
 Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i 

de règim local de Catalunya (TRLMRLC), 
 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 
(LCSP), 

 Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei de carreteres (TRLC), 
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 Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general 
de carreteres(RGC), 

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

 
CONSIDERACIONS  
 
Primera.- D’acord amb el que estableix l’article 8 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals 
(ROAS), tenen la consideració d’obres locals les que executen els ens locals per a 
la prestació dels serveis de la seva competència, ja es tracti d’obres de nova planta, 
de reforma, de reparació, de conservació o de manteniment. Aquestes obres, 
segons especifica l’article 9.1 del mateix reglament, poden ser d’urbanització o 
ordinàries. 
 
L’arquitecta  i l’enginyera municipals, en el seu informe de data 15 de juny de 2021, 
determinen que el projecte que ara se sotmet a aprovació inicial s’inscriu dins el 
concepte d’obres de primer establiment, reforma o gran reparació, segons la 
classificació que fa de les obres locals l’article 12 ROAS.  
 
Segona.- L’article 37 ROAS preveu el procediment a seguir per a l’aprovació dels 
projectes d’obres ordinàries que consisteix, en síntesi, en un acord d’aprovació 
inicial, l’obertura d’un període d’informació pública, notificació individual, si s’escau, 
i aprovació definitiva. 
 
D’acord amb el que estableixen els articles 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
(TRLMRLC) i l’apartat 2 de l’esmentat article 37 ROAS, el projecte s’ha de sotmetre 
a informació pública, pel termini de trenta dies, com a mínim, durant els quals es pot 
examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 
 
Aquesta informació pública, tot i que ni el ROAS ni el TRLMC regulen per quin mitjà 
s’ha de realitzar, de conformitat amb allò que es disposa a l’article 45.4 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, cal entendre que aquesta informació es fa mitjançant publicació al BOPB. 
 
L’acord d’aprovació definitiva del projecte s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la 
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes de la 
corporació, tal i com preveu l’article 38.1 ROAS.  
 
El termini per a l’aprovació definitiva del projecte és de sis mesos, a comptar de 
l’aprovació inicial. La manca de resolució dins aquest termini comporta la caducitat 
del procediment i l’arxiu de les actuacions dins els trenta dies següents a 
l’acabament d’aquell. 
 
Tercera.- L’article 37.2 ROAS estableix que, simultàniament al tràmit d’informació 
pública del projecte, s’ha de sotmetre a informe o autorització d’altres 
administracions només quan així ho exigeixi la legislació sectorial, segons el tipus 
d’obra de què es tracti. 
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A l’informe tècnic s’indica que cal sol·licitar informe al Servei Territorial de 
Carreteres. 
 
En aquest sentit, atès que durant les obres s’afectarà al trànsit de la carretera N-II, 
serà necessari disposar de la corresponent autorització de la Demarcació de 
Carreteres i complir amb els condicions particulars i generals que dicti l’esmentada 
autorització. 
 
En el cas present, la normativa sectorial d’aplicació és l’establerta pel Decret 
Legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
carreteres (TRLC) i pel Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament general de carreteres (RGC).  
 
L’article 38 TRLC defineix la zona d’afectació com aquelles dues franges de terreny 
a banda i banda de la carretera, delimitades interiorment per la zona de servitud i 
exteriorment per dues línies paral·leles a les arestes exteriors de l'esplanació, a una 
distància de cent metres en les autopistes i vies preferents, de cinquanta metres en 
les carreteres convencionals de la xarxa bàsica i de trenta metres en la resta de 
carreteres de les altres xarxes, mesurats des de les arestes esmentades. 
 
D’acord amb el que preveu l’article 39 TRLC, en la zona d'afectació, l'execució de 
qualsevol tipus d'activitat, la realització d'obres o instal·lacions, fixes o provisionals, 
el canvi d'ús o de destinació i la plantació o la tala d'arbres requereixen l'autorització 
prèvia del departament competent en matèria de carreteres, sens perjudici d'altres 
competències concurrents.  
 
En aquest cas concret, la zona de la carretera N-II on es preveu l’actuació es 
considera travessera, per ser la part de tram urbà en la qual hi ha edificacions 
consolidades almenys en dues terceres parts de la seva longitud i que té un 
entramat de carrers almenys en un dels costats. 
 
L’article 47.1 TRLC estableix que correspon als ajuntaments, amb l'informe previ 
favorable del departament competent en matèria de carreteres, atorgar les 
autoritzacions per realitzar a la zona de domini públic exterior a la calçada, en els 
trams urbans i les travesseres de les carreteres, les obres i actuacions esmentades 
a l'article 35.1. 
 
Quarta.- Pel que fa l’òrgan competent, l’article 38 del mateix text legal estableix que 
l’aprovació dels projectes d’obres ordinàries correspon als diferents òrgans dels ens 
locals, segons la distribució de competències prevista a la legislació de règim local. 
 
En aquest sentit, l’article 52.2.o) TRLMRLC, estableix que correspon al ple, entre 
d’altres atribucions, l'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent 
per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els 
pressupostos. 
 
En el cas present, el pressupost d’execució material puja un total de dos-cents 
cinquanta-cinc mil cent vuitanta-nou euros amb cinc cèntims (255.189,05 €), 
despesa que no estava inclosa en les previsions inicials del pressupost per a 
l’exercici. 
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D’acord amb el que preveu l’article 114.1 TRLMRLC, per a l’adopció de l’acord 
d’aprovació inicial del projecte serà suficient el vot favorable de la majoria simple 
dels membres del ple presents. 
 
CONCLUSIÓ 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la 
proposta d’aprovació inicial del “Projecte constructiu per la substitució dels 
ascensors per rampes d'accés al pas soterrani que creua la carretera N-II a l'alçada 
de la Ronda St. Elm a Canet de Mar”, redactat per Joan Macarro Ortega i Marina 
Blanch Boada, d’ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting, SL. 
 
Així mateix, un cop aprovat inicialment el projecte, caldrà remetre’l al Servei 
Territorial de Carreteres de Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat i 
sol·licitar-li l’emissió del corresponent informe, dins l’àmbit de les seves 
competències.” 

 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació i vist l’expedient 
administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal aplicació, s’acorda 
per tretze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, 
Lluís Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid Camára, Raquel Serra 
Lerga, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Josep Tenas Soler, Anna 
M. Casas Donadeu, Gemma Bosch Alsina, Jordi Castellà Andrés i Andreu Graupera 
Giménez,  i quatre abstencions dels regidors  Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata, 
Miguel Borrego González  i Josep Antoni Massagué Muntada: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el “Projecte constructiu per la substitució dels ascensors 
per rampes d'accés al pas soterrani que creua la carretera N-II a l'alçada de la Ronda 
St. Elm a Canet de Mar”, redactat pels enginyers de camins, canals i ports, Joan Macarro 
Ortega i Marina Blanch Boada, d’ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting, SL, amb un 
pressupost d’execució per contracte de 303.674,97 €, més 63.771,74 €, en concepte 
d’IVA. 
 
Segon.- Sotmetre l’esmentat projecte a informació pública pel termini de 30 dies, 
mitjançant publicació al BOPB, durant els quals es podran examinar i formular-hi les 
al·legacions pertinents. En cas que transcorregut aquest termini no s’hagin presentat 
al·legacions, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
El projecte es podrà consultar a les dependències municipals, al Servei d’Urbanisme de 
l’Àrea de Territori, en horari d’oficina, així com al web municipal 
(www.canetdemar.cat). 
 
Tercer.- Sol·licitar al Servei Territorial de Carreteres de Barcelona que emeti informe 
sobre l’actuació prevista dins l’àmbit de les seves competències. 
 
Quart.- Una vegada aprovat definitivament el projecte, de conformitat amb el que 
disposa l’article 38.2 del ROAS, s’haurà de publicar al BOP, al DOGC, al web municipal 
i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
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Cinquè.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent: 
 
https://sessions.canetdemar.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0803900J0.PLENOS.202107
0101?ts=5479 
 
2.4. Intervenció 
 
2.4.1. APROVACIÓ DE LA  MC 17/2021 DE CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT 
DE CRÈDIT 
 
Fets: 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 177.2 del RDLeg. 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i els articles 
10, 11 i 12 de les Bases d’execució del pressupost vigent en aquest exercici. 
 
Vist l’expedient núm. 17/2021, de modificació de crèdits en la modalitat de crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit. 
 
Vist l’informe favorable de la Interventora accidental núm. 091/2021 de data 17 de juny 
de 2021. 
 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació i vist l’expedient 
administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal aplicació, s’acorda 
per setze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, 
Lluís Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid Camára, Raquel Serra 
Lerga, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Josep Tenas Soler, Anna 
M. Casas Donadeu, Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata, Miguel Borrego 
González, Gemma Bosch Alsina, Jordi Castellà Andrés i Josep Antoni Massagué 
Muntada i una abstenció del regidor Andreu Graupera Giménez:  
 
Primer.- Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de crèdits, en la modalitat 
de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, núm. 17/2021, amb el següent detall: 
 

PRESSUPOST DE DESPESES 

Altes 

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ IMPORT 

12 93400 22708 SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L’ENTITAT 5.827,18 € 

12 93400 35900 ALTRES DESPESES FINANCERES 3.535,06 € 

40 23100 46500 CONSELL COMARCAL DEL MARESME- CONVENIS 10.055,43 € 

22 16300 46500 CONSELL COMARCAL DEL MARESME- SERVEI DE NETEJA 
VIÀRIA 

55.900,40 € 

22 16300 76500 CONSELL COMARCAL DEL MARESME- AMORTITZACIÓ 
NETEJA VIÀRIA 

3.297,88 € 
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22 16220 46501 CONSELL COMARCAL DEL MARESME- GESTIÓ 
DEIXALLERRIA PART VARIABLE 

19.619,62 € 

20 15320 63200 INVERSIÓ REPOSICIÓ NAU BRIGADA MUNICIPAL 14.562,64 € 

51 32620 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS ESCOLA DE MÚSICA 1.354,63 € 

43 13000 22104 VESTUARI POLICIA 14.840,41 € 

43 13300 62301 INVER NOVA – MAQ. INSTAL. TECNIQUES I UTILLATGE 4.390,63 € 

11 92000 22604 JURIDICS I CONTENCIOSOS 1.197,71 € 

13 24000 46501 CONVENI CONSELL COMARCAL- CONVENI BORSES 777,00 € 

11 92000 46500 CONSELL COMARCAL DEL MARESME 51.900,20 € 

11 92000 62302 INV. NOVA MAQ. INSTAL TÈCNIQUES I UTILL. QUIOSC 773,16 € 

21 16000 61900 ALTRES INVERSIONS EN INFRAEST. I BÉNS D’ÚS 
GENERAL 

4.914,11 € 

11 93300 63200 INV. REPOS. ASS. EDIFICIS I CONSTRUCCIONS 1.182,62 € 

11 92000 22500 TRIBUTS ESTATALS 7.404,42 € 

TOTAL  201.533,10 € 

 
 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 
Altes 

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ IMPORT 
11 87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS  201.533,10 € 
Total  201.533,10 € 

 
Segon.- Que el present expedient de modificació de crèdits que s’aprova 
provisionalment sigui exposat al públic per un termini de quinze dies hàbils, previ anunci 
en el Butlletí Oficial de la Provincia i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, durant el qual 
els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, en 
compliment del que disposa l’article 177.2 en relació amb l’article 169.1 del Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  
 
Tercer.- En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord d’aprovació provisional 
s’entendrà elevat a definitu; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, 
comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les. 
  
Quart.- Aquest expedient una vegada aprovat en ferm, s’haurà d’introduir a la 
comptabilitat de l’Ajuntament de Canet de Mar amb els ajustaments derivats de 
l’esmentat expedient, sense perjudici de les modificacions en les codificacions de les 
partides a conseqüència de coincidències amb partides existents i variacions de la 
codificació orgànica.  
 
Cinquè.- Una còpia d’aquest expedient haurà d’estar a disposició del públic, a efectes 
informatius, des de la seva aprovació definitiva fins a la finalització de l’exercici.   
 
Les intervencions relatives a aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent: 
 
https://sessions.canetdemar.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0803900J0.PLENOS.202107
0101?ts=8883 
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2.4.2. DONAR COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE 
L’EXERCICI 2020 
 
Vist el Decret d’Alcaldia 2021/1172, de 3 de juny, en relació a l’aprovació de la Liquidació 
de l’exercici pressupostari 2020 de l’Ajuntament de Canet de Mar, que es transcriu a 
continuació: 
 

“DECRET D’ALCALDIA 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
La intervenció de l’Ajuntament de Canet de Mar ha confeccionat la liquidació del 
pressupost corresponent a l’exercici 2020, d’acord amb el que estableixen l’article 191 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  pel que s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals,  els articles 89 a 105 del Reial Decret 500/90, de 
20 d’abril,  pel que es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 
28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos i per 
l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, pel que s'aprova la Instrucció del model 
Normal de Comptabilitat Local. 
 
Vist l’informe d’intervenció 78/2021 emès de conformitat amb l’article 193.1 del Text 
refós de la Llei d’Hisendes Locals i l’informe 79/2021 d’avaluació del compliment dels 
requeriments de la Llei Orgànica 2/2012 a la liquidació del pressupost de 2020. 
 
En ús de les atribucions que em confereixen l’article 21.1.f. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l’article 53.1 del DL 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, article 22 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i article 16 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, de 28 
de novembre de 1986. 
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2020 corresponent a 
l’Ajuntament de Canet de Mar d’acord amb les magnituds següents: 
 

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES  
 

Exercici corrent 
 

    Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals 

Obligacions 
reconegudes 
netes 

Pagaments 
realitzats 

Reintegraments 
de despeses 

Pagaments 
líquids 

Pendent de 
pagament 

1 Personal 6.763.176,64 521.069,17 7.284.245,81 6.842.928,08 6.848.411,38 8.771,98 6.839.639,40 3.288,68 

2 Béns corrents i serveis 3.918.625,55 1.022.480,22 4.941.105,77 3.538.064,87 3.379.491,01 4.407,66 3.375.083,35 162.981,52 

3 Despeses financeres 48.000,00 2.500,00 50.500,00 29.257,13 28.489,86   28.489,86 767,27 

4 Transferències corrents 1.909.163,08 530.007,98 2.439.171,06 1.989.596,24 773.193,57   773.193,57 1.216.402,67 

5 Fons de contingència 200.000,00 -130.076,67 69.923,33       0,00 0,00 

6 Inversions 535.975,00 6.600.159,62 7.136.134,62 2.191.707,53 2.013.623,00 35,00 2.013.588,00 178.119,53 
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7 Transferències de capital 120.441,73 800.000,00 920.441,73 877.972,27 812.760,60   812.760,60 65.211,67 

8 Actius financers     0,00       0,00 0,00 

9 Passius financers 597.500,00 767.231,11 1.364.731,11 1.361.870,87 1.289.754,98   1.289.754,98 72.115,89 

    14.092.882,00 10.113.371,43 24.206.253,43 16.831.396,99 15.145.724,40 13.214,64 15.132.509,76 1.698.887,23 

 
Exercicis tancats 
 

    Saldo incial Modificacions Total obligacions Prescripcions Pagaments líquids 
Pendent de 
pagament 

1 Personal 1.825,33   1.825,33   1.691,93 133,40 

2 Béns corrents i serveis 71.119,20 -100,00 71.019,20   54.498,98 16.520,22 

3 Despeses financeres 4.520,05   4.520,05   4.068,85 451,20 

4 Transferències corrents 84.812,75   84.812,75   63.125,89 21.686,86 

5 Fons de contingència     0,00     0,00 

6 Inversions 671.554,23   671.554,23   671.554,23 0,00 

7 Transferències de capital     0,00     0,00 

8 Actius financers     0,00     0,00 

9 Passius financers 114.440,89   114.440,89   114.440,89 0,00 

    948.272,45 -100,00 948.172,45 0,00 909.380,77 38.791,68 

 
II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS  

 
Exercici corrent 
 

    
Previsions 
inicials Modificacions 

Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 
nets 

Ingressos 
realitzats Devolucions 

Recaptació 
líquida 

Pendent de 
cobrament 

1 Impostos directes 6.690.000,00   6.690.000,00 7.029.230,46 6.587.853,37 30.559,48 6.557.293,89 471.936,57 

2 Impostos indirectes 200.000,00   200.000,00 150.627,29 155.533,06 4.905,77 150.627,29 0,00 

3 Taxes i altres 3.257.922,00   3.257.922,00 3.132.501,01 2.501.095,11 19.921,60 2.481.173,51 651.327,50 

4 Transferències corrents 3.412.000,00 396.132,71 3.808.132,71 4.194.456,09 4.252.206,67 92.996,6 4.159.210,09 35.246,00 

5 Ingressos patrimonials 106.050,00   106.050,00 26.512,24 26.512,24   26.512,24 0,00 

6 Alienació d'inversions     0,00 0,00     0,00 0,00 

7 Transferències de capital   434.600,36 434.600,36 220.553,16 220.553,16   220.553,16 0,00 

8 Actius financers 36.910,00 9.282.638,36 9.319.548,36 0,00     0,00 0,00 

9 Passius financers 390.000,00   390.000,00 9.996,05 9.996,05   9.996,05 0,00 

    14.092.882,00 10.113.371,43 24.206.253,43 14.763.876,30 13.753.749,66 148.383,43 13.605.366,23 1.158.510,07 

 
Exercicis tancats 
 

    Saldo incial 
Modificacion
s 

Drets 
anul·lats 

Drets 
cancel·lat
s 

Recaptaci
ó líquida 

% 
recaptaci
ó líquida 

Pendent de 
cobrament 

1 Impostos directes 
1.443.505,3

7 2.236,48 39.686,94 
48.963,3

1 
306.532,2

1 21,2% 
1.050.559,3

9 

2 Impostos indirectes 10.824,71         0,0% 10.824,71 

3 Taxes i altres 
2.167.050,5

1 400,00 84.071,82 6.585,02 
295.336,8

1 13,6% 
1.781.456,8

6 
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4 
Transferències 
corrents 160.207,02       37.479,36 23,4% 122.727,66 

5 Ingressos patrimonials 3.234,67         0,0% 3.234,67 

6 Alienació d'inversions            0,00 

7 
Transferències de 
capital 38.741,25         0,0% 38.741,25 

8 Actius financers            0,00 

9 Passius financers            0,00 

    
3.823.563,5

3 2.636,48 123.758,76 
55.548,3

3 
639.348,3

8 16,7% 
3.007.544,5

4 

 
III. EL RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI. 

 

CONCEPTES 
DRETS 
RECONEGUTS 
NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 
NETES 

AJUSTOS RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

a. Operacions corrents 14.533.327,09 12.399.846,32   2.133.480,77 

b) Operacions de capital 220.553,16 3.069.679,80   -2.849.126,64 

1.Total operacions no financeres (a+b) 14.753.880,25 15.469.526,12   -715.645,87 

          

c) Actius financers 0,00 0,00   0,00 

d) Passius financers 9.996,05 1.361.870,87   -1.351.874,82 

2. Total operacions financeres (c+d) 9.996,05 1.361.870,87   -1.351.874,82 

          

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L´EXERCICI (I=1+2) 14.763.876,30 16.831.396,99   -2.067.520,69 

          

AJUSTOS         
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per 
a despeses generals     2.367.436,00   

4. Desviacions de finançament negatives del exercici     744.736,58   

5. Desviacions de finançament positives del exercici     192.664,68   

II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)     2.919.507,90   

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)       851.987,21 

 
IV. ELS ROMANENTS DE CRÈDIT. 

 
Compromesos 3.751.332,24 

Retinguts 103.701,53 

Autoritzats 205.270,90 

Disponibles 3.314.551,77 

No disponibles 0,00 

No compromesos 3.623.524,20 

Total 7.374.856,44 
 

V. EL ROMANENT DE TRESORERIA. 
 
  2020 2019 

1.-(+) Fons líquids 9.178.604,57 10.950.412,11 

2.(+) Drets pendents de cobrament 4.725.955,05 4.358.066,90 
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(+) Del pressupost corrent 1.158.510,07 1.513.256,28 

(+) De pressupostos tancats 3.007.544,54 2.310.307,25 

(+) d’operacions no pressupostàries 559.900,44 534.503,37 

3.(-) Obligacions pendents de pagament 2.790.749,25 1.953.925,55 

(+) Del pressupost corrent 1.698.887,23 903.070,62 

(+) De pressupostos tancats 38.791,68 45.201,83 

(+) d’operacions no pressupostàries 1.053.070,34 1.005.653,10 

4.(+)Partides pendents d’aplicació -46.124,24 -42.496,03 

(-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 58.019,13 62.513,54 

(+) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 11.894,89 20.017,51 

I.-Romanent de tresoreria total 11.067.686,13 13.312.057,43 

II.- Saldos de dubtós cobrament 2.996.117,93 2.626.835,62 

III.-Excés de finançament afectat 1.891.840,08 2.427.755,74 

IV. Romanent de tresoreria per despeses generals  6.179.728,12 8.257.466,07 

      

Creditors per despeses pendents d'aplicar (saldo 413) 1.072.220,29 593.716,11 

Creditors per devolucions d'ingressos (saldo 418) 49.704,06 48.039,22 

Romanent de tresoreria ajustat 5.057.803,77 7.615.710,74 

 
SEGON.- Donar compte de la present resolució al Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar 
en la primera sessió que aquest celebri, d’acord amb el que estableixen els articles 193.4 
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril. 
 
TERCER.- En compliment d'allò que es disposa a l’article 193 del RDL 02/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
trametre còpia de la liquidació de l’Ajuntament de Canet de Mar al Ministeri d’Hisenda i 
al Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.” 
 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, aquest es dona per 
assabentat:  
 
Primer.- RESTAR ASSABENTAT del Decret 2021/1172, de 3 de juny, relatiu a la 
Liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2020 de l’Ajuntament de Canet de 
Mar. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent: 
 
https://sessions.canetdemar.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0803900J0.PLENOS.202107
0101?ts=7139 
 
2.4.3. APROVACIÓ DE LA MC 15/2021 DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT 
 
Fets: 
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De conformitat amb el que disposa l’article 179.2 del RDLeg. 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i els articles 
10, 11 i 12 de les Bases d’execució del pressupost vigent en aquest exercici.  
 
Vist l’expedient núm. 15/2021, de modificació de crèdits en la modalitat de transferència 
de crèdits. 
 
Vista la memòria presentada pel departament de Recursos Humans de data 8 de juny 
de 2021 relativa a la necessitat de tramitar l’expedient de modificació de crèdits. 
 
Vist l’informe desfavorable de la Interventora número 86/2021 de 11 de juny de 2021. 
 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació i vist l’expedient 
administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal aplicació, s’acorda 
per deu vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís 
Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid Camára, Raquel Serra Lerga, 
M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Josep Tenas Soler i Anna M. 
Casas Donadeu, sis vots en contra dels regidors  Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo 
Mata, Miguel Borrego González, Gemma Bosch Alsina, Josep Antoni Massagué 
Muntada i Andreu Graupera Giménez i una abstenció del regidor Jordi Castellà Andrés:   
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits, en la modalitat de 
transferència de crèdit, núm. 15/2021, amb el següent detall: 
 

PRESSUPOST DE DESPESES 

ALTES ( aplicacions pressupostàries que s’incrementen) 

Aplicació  Descripció  Import en EUR 

11 92000 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ- SERV. GENERALS 1.636,53 

11 92000 13000 PERSONAL LABORAL - SERV. GENERALS 344,54 

11 92000 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL - SERVEIS GENERALS 1.205,40 

12 93400 12100 COMPLEMENT DESTINACIÓ - SERV. ECONÒMICS 1.420,65 

12 93400 13000 COMPLEMENT ESPECÍFIC - SERV. ECONÒMICS 172,13 

12 93400 13100 PERSONAL LABORAL - SERV. ECONÒMICS 516,32 

13 92000 12100 COMPL. DESTÍ - FUNCIONARIS - REGIM INTERN 732,2 

14 92000 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - INFORMÀTICA 257,95 

20 15100 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ 1.894,48 

20 15100 13100 PERSONAL LABORAL -URBANISME 172,13 

21 15320 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - VIES PÚBLIQUES 5.337,43 

21 15320 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL - VIES PÚBLIQUES 860,51 
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21 16500 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - ENLLUMENAT 1.720,67 

22 17000 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ - MEDI AMBIENT 990,15 

22 17000 13000 PERSONAL LABORAL - MEDI AMBIENT 516,32 

22 17100 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - PARCS I JARDINS 3.099,53 

23 16400 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - CEMENTIRI 689,08 

30 43000 13000 PERSONAL LABORAL - PROMOCIÓ ECONOMICA 904,33 

30 43120 13000 PERSONAL LABORAL - PLAÇA MERCAT 344,54 

30 43200 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL - TURISME 516,25 

30 43300 13000 PERSONAL LABORAL - AUTOEMPRESA 344,12 

31 33000 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES CULTURA 560,07 

31 33210 12100 COMPLEMENT DESTINACIÓ - BIBLIOTECA 344,26 

31 33210 13000 PERSONAL LABORAL - BIBLIOTECA 516,32 

31 33220 13000 PERSONAL LABORAL - ARXIU 560,07 

31 33300 13000 PERSONAL LABORAL   - MUSEU 688,73 

31 33300 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL - MUSEU 516,32 

32 33800 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - FESTES 172,13 

32 33800 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL - FESTES 344,54 

33 49100 12100 COMPLEMENT DESTÍ - COMUNICACIÓ 560,07 

33 49100 13000 PERSONAL LABORAL FIX - COMUNICACIÓ 171,78 

33 49110 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES RADIO 688,10 

33 92500 12100 COMPL. DESTÍ - COMUNICACIÓ 860,86 

33 92500 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - COMUNICACIÓ 688,73 

40 23100 12100 COMPL. DESTÍ - BENESTAR SOCIAL 172,13 

40 23100 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - BENESTAR SOCIAL 1.548,68 

40 23100 13100 LABORAL TEMPORAL - BENESTAR SOCIAL 1.720,81 

41 33700 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - JOVENTUT 257,95 

43 13000 12100 COMPLEMENT DESTINACIÓ - SEG. CIUTADANA 2.579,71 

43 13000 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – SEG. CIUTADANA 688,10 

43 13300 12100 COMPLEMENT DESTINACIÓ - ORDENAMENT TRANSIT 7.572,18 

51 32000 13000 PERSONAL LABORAL - EDUCACIÓ 257,95 
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51 32300 12100 COMPL. DESTINACIÓ - EDUCACIÓ PRIMÀRIA 689,08 

51 32610 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - ESCOLA D'ADULTS 688,24 

52 34000 13000 PERSONAL LABORAL - ESPORTS 257,95 

52 34200 13000 PERSONAL LABORAL - INSTAL. ESPORTIVES 1.378,16 

52 34200 13100 ESPORTS- LABORAL TEMPORAL 1.033,62 

TOTAL 49.191,80 

 
PRESSUPOST DE DESPESES 
Baixes (aplicacions pressupostàries que es redueixen) 
Aplicació Descripció Import en EUR 
12 92900 50001 FONS DE CONTINGÈNCIA 49.191,80 € 

Total  49.191,80 € 

 
Segon.- Que el present expedient de modificació de crèdits que s’aprova 
provisionalment sigui exposat al públic per un termini de quinze dies hàbils, previ anunci 
en el Butlletí Oficial de la Provincia i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, durant el qual 
els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, en 
compliment del que disposa l’article 179.4 en relació amb l’article 169.1 del Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  
 
Tercer.- En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord d’aprovació provisional 
s’entendrà elevat a definitu; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, 
comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les. 
  
Quart.- Aquest expedient una vegada aprovat en ferm, s’haurà d’introduir a la 
comptabilitat de l’Ajuntament de Canet de Mar amb els ajustaments derivats de 
l’esmentat expedient.  
 
Cinquè.- Una còpia d’aquest expedient haurà d’estar a disposició del públic, a efectes 
informatius, des de la seva aprovació definitiva fins a la finalització de l’exercici.   
 
Les intervencions relatives a aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent: 
 
https://sessions.canetdemar.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0803900J0.PLENOS.202107
0101?ts=7742 
 
2.4.4. APROVACIÓ RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT 02/2021 
 
Fets: 
 
En el saldo del compte 413 creditors per despeses pendents d’aplicació a 31/12/2020 
s’integren les operacions incloses en la següent relació, comprensiva de les següents 
factures i despeses amb un import total de 153.581,49 euros corresponent a despeses 
realitzades durant l’exercici 2020 i anteriors per les quals no existia consignació 
pressupostària adequada i suficient. 
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Nom terc. Import tercer Text lliure 
NOVES 
OPORTUNITATS 
D'INVERIO I SERVEIS 
S.L. 4.914,11 B63882955 

TREBALLS OBRA ""CONST.DE NOUS 
POUS A LA XARXA DE CLAVEg. 
CANET DE MAR SEGONS CERTIF. 

SOREA SAU 4.142,44 A08146367 

AOC:84716337 Texto Posición: 
FACTURA PREMI DE COBRANÇA 
TAXA DE CLAVEGUERAM 
FACTURACIÓ 2019-04 

SERVICIOS 
EMPRESARIALES DEL 
MARESME, S.L. 1.182,62 B65824799 

AOC:77477214 Treballs pressupost 
núm. P064.1. Repar.cobertes sala de 
plens de l'ajuntament de Canet 

MINISTERIO PARA LA 
TRANSICION 
ECOLOGICA Y EL RETO 
DEMOGRAFICO 7.404,42 S2801401G 

CANON OCUP.DOMINI PUBLIC 
MARITIM TERRESTRE TEMPORADA 
ESTIU 2019 A LES PLATJES ENTRA 
2020 7976 

CONSELL COMARCAL 
DEL MARESME 13.527,04 P5800008D 

LIQUIDACIÓ DEFINITIVA 
CORRESPONENT A L'APORTACIÓ 
MUNICIPAL DEL CONSELL 
COMARCAL EXERCICI 2019 

CONSELL COMARCAL 
DEL MARESME 38.373,16 P5800008D 

LIQ.PROVISIONAL APORTACIONS 
MUNICIPALS 2020 

CONSELL COMARCAL 
DEL MARESME 3.374,16 P5800008D 

CONVENI GESTIÓ DEIXALLERIA 
FEBRER I MARÇ 2019 

CONSELL COMARCAL 
DEL MARESME 5.455,31 P5800008D 

CONVENI GESTIÓ DEIXALLERIA 2N 
TRIMESTRE 2019 

CONSELL COMARCAL 
DEL MARESME 6.052,99 P5800008D 

CONVENI GESTIÓ DEIXALLERIA 3R 
TRIMESTRE 2019 

CONSELL COMARCAL 
DEL MARESME 4.737,16 P5800008D 

CONVENI GESTIÓ DEIXALLERIA 4T 
TRIMESTRE 2019 

CONSELL COMARCAL 
DEL MARESME 55.900,39 P5800008D SERVEI NETEJA VIÀRIA JUNY 2020 

CONSELL COMARCAL 
DEL MARESME 3.297,89 P5800008D SERVEI NETEJA VIÀRIA JUNY 2020 

ORGANISME AUTONOM 
ORGT 1.684,74 P5800016G 

SERVEI RECAPTACIÓ MULTES 
DESEMBRE 2019- IMPORT PENDENT 
PER MANCA DE CRÈDIT A 
L'APLICACIÓ 

BANCO SANTANDER 
S.A. 2.601,25 A39000013 

COMISSIONS -LIQUIDACIO DEL 
CONTRACTE 0000832 300 

BANCO BILBAO 
VIZCAYA ARGENTARIA 
SA 933,81 A48265169 

INTERESSOS DESPESES 
COMISSIONS 

 
Les factures i documents justificatius han estat conformats pels tècnics responsables, 
manifestant que es tracta d’obres, serveis o subministraments efectivament realitzats, 
 
 
En l’expedient consten les memòries subscrites pels tècnics responsables, de 
conformitat amb allò que disposa l’article 30 de les Bases d’execució del pressupost. 
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Fonaments de dret: 
 
La normativa aplicable ve determinada per: 
 
- Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març.  
- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol 
sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora d’Hisendes Locals, article 60.2. 
- Bases d’execució del pressupost per l’exercici 2020, article 30. 
 
Vist l’informe de l’interventora accidental núm. 92/2021, amb resultat d’objecció fiscal 
suspensiva, per tractar-se de despeses que es van realitzar incomplint article 216.2.a 
del TRLHL. 
 
Atès que es tracta de despeses efectivament realitzades pels tercers proveïdors de les 
obres, serveis o subministraments, i per tal d’evitar un enriquiment injust de 
l’Administració. 
 
De conformitat amb allò previst en l’article 217.2 del TRLHL, 
 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació i vist l’expedient 
administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal aplicació, s’acorda 
per deu vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís 
Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid Camára, Raquel Serra Lerga, 
M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Josep Tenas Soler i Anna M. 
Casas Donadeu, quatre vots en contra dels regidors  Marián Gómez Téllez, Sílvia 
Tamayo Mata, Miguel Borrego González i Josep Antoni Massagué Muntada i tres 
abstencions dels regidors  Andreu Graupera Giménez, Gemma Bosch Alsina i Jordi 
Castellà Andrés: 
 
Primer.- Resoldre la discrepància i aixecar l’objecció fiscal formulada per l’Interventor, 
de conformitat amb allò previst en l’article 217.2 TRLHL. 
 
Segon.- Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per despeses 
realitzades per l’Ajuntament de Canet de Mar en l’exercici 2020 i anteriors sense 
consignació pressupostària adequada i suficient, pendents d’aplicació al pressupost, per 
un import total de 153.581,49 euros, que comprèn les següents operacions, amb el detall 
contingut en la relació següent: 
 

Nom terc. Import tercer Text lliure 
NOVES 
OPORTUNITATS 
D'INVERIO I SERVEIS 
S.L. 4.914,11 B63882955 

TREBALLS OBRA ""CONST.DE NOUS 
POUS A LA XARXA DE CLAVEg. 
CANET DE MAR SEGONS CERTIF. 

SOREA SAU 4.142,44 A08146367 

AOC:84716337 Texto Posición: 
FACTURA PREMI DE COBRANÇA 
TAXA DE CLAVEGUERAM 
FACTURACIÓ 2019-04 
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SERVICIOS 
EMPRESARIALES DEL 
MARESME, S.L. 1.182,62 B65824799 

AOC:77477214 Treballs pressupost 
núm. P064.1. Repar.cobertes sala de 
plens de l'ajuntament de Canet 

MINISTERIO PARA LA 
TRANSICION 
ECOLOGICA Y EL RETO 
DEMOGRAFICO 7.404,42 S2801401G 

CANON OCUP.DOMINI PUBLIC 
MARITIM TERRESTRE TEMPORADA 
ESTIU 2019 A LES PLATJES ENTRA 
2020 7976 

CONSELL COMARCAL 
DEL MARESME 13.527,04 P5800008D 

LIQUIDACIÓ DEFINITIVA 
CORRESPONENT A L'APORTACIÓ 
MUNICIPAL DEL CONSELL 
COMARCAL EXERCICI 2019 

CONSELL COMARCAL 
DEL MARESME 38.373,16 P5800008D 

LIQ.PROVISIONAL APORTACIONS 
MUNICIPALS 2020 

CONSELL COMARCAL 
DEL MARESME 3.374,16 P5800008D 

CONVENI GESTIÓ DEIXALLERIA 
FEBRER I MARÇ 2019 

CONSELL COMARCAL 
DEL MARESME 5.455,31 P5800008D 

CONVENI GESTIÓ DEIXALLERIA 2N 
TRIMESTRE 2019 

CONSELL COMARCAL 
DEL MARESME 6.052,99 P5800008D 

CONVENI GESTIÓ DEIXALLERIA 3R 
TRIMESTRE 2019 

CONSELL COMARCAL 
DEL MARESME 4.737,16 P5800008D 

CONVENI GESTIÓ DEIXALLERIA 4T 
TRIMESTRE 2019 

CONSELL COMARCAL 
DEL MARESME 55.900,39 P5800008D SERVEI NETEJA VIÀRIA JUNY 2020 

CONSELL COMARCAL 
DEL MARESME 3.297,89 P5800008D SERVEI NETEJA VIÀRIA JUNY 2020 

ORGANISME AUTONOM 
ORGT 1.684,74 P5800016G 

SERVEI RECAPTACIÓ MULTES 
DESEMBRE 2019- IMPORT PENDENT 
PER MANCA DE CRÈDIT A 
L'APLICACIÓ 

BANCO SANTANDER 
S.A. 2.601,25 A39000013 

COMISSIONS -LIQUIDACIO DEL 
CONTRACTE 0000832 300 

BANCO BILBAO 
VIZCAYA ARGENTARIA 
SA 933,81 A48265169 

INTERESSOS DESPESES 
COMISSIONS 

 
Tercer.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives a l’annex de la relació 
de factures extrajudicials per un import total de  153.581,49 euros amb càrrec a les 
diferents aplicacions pressupostàries relacionades.  
 
Quart.- Condicionar el present acord a l’aprovació definitiva de la modificació del 
pressupost 17/2021 expedient 1627/2021 2600. 
 
Cinquè.- Comunicar els acords al departament d’Intervenció, als efectes oportuns. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent: 
 
https://sessions.canetdemar.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0803900J0.PLENOS.202107
0101?ts=6725 
 
2.5. Tresoreria 
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2.5.1. APROVACIÓ SOL.LICITUD PRÉSTEC PCL 2021 
 
Relació de fets 
 
Atès que el pressupost general de l’Ajuntament de Canet de Mar per l’exercici 2021 fou 
aprovat provisionalment pel Ple en sessió de 28 de gener de 2021 (BOP 5 de febrer de 
2021) i en no haver-se presentat reclamacions durant el període d’exposició al pública, 
quedà definitivament aprovat  (BOP de 4 de març de 2021). 
 
Atès que en l’estat d’ingressos del pressupost i en l’annex estat de situació i moviments 
del deute es preveu la concertació d’operacions de crèdit a llarg termini per import de 
2.307.952,46 €: 
 

- Amb entitats del sector públic, per import de 175.000,00 € 
- Amb entitats de fora del sector públic, per import de 2.132.952,46 € 

 
Atès que l’Annex d’inversions del pressupost per l’exercici 2021 contempla els següents 
projectes de despesa amb finançament total o parcial de préstecs a concertar amb 
entitats financeres: 
 

 Identificador 
  

Denominació projecte Crèdits inicials 
exercici 2020 

Finançament 2021 

911 
Préstecs 
d'ens del 
sector 
públic 

913 Préstecs 
d'entitats 
financeres 

Total 
finançament 

2021 2 INVER 001 COBERTA VIL.LA FLORA 125.000,00   75.552,46 125.000,00 

2021 2 INVER 004 MAQUINÀRIA NOVES TECNOLOGIES 30.000,00   30.000,00 30.000,00 

2021 2 INVER 005 EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ 10.000,00   10.000,00 10.000,00 

2021 2 INVER 006 LLICÈNCIES PROGRAMARI 15.500,00   15.500,00 15.500,00 

2021 2 INVER 008 INVERSIÓ REPOSICIÓ VIA PÚBLICA 75.000,00   75.000,00 75.000,00 

2021 2 INVER 009 ELEMENTS  TRANSPORT BRIGADA 60.000,00   30.000,00 60.000,00 

2021 2 INVER 010 REP. INSTAL. TÈC. PARCS INFANTILS 10.000,00   10.000,00 10.000,00 

2021 2 INVER 011 REPOSICIÓ MAQ. I UTILL MEDI AMBIENT 6.000,00   6.000,00 6.000,00 

2021 2 INVER 012 REPOSICIÓ CONSTRUCCIO CEMENTIRI 5.000,00   5.000,00 5.000,00 

2021 2 INVER 013 REPOSICIÓ MAQUINÀRIA APARCAMENT 20.000,00   20.000,00 20.000,00 

2021 2 INVER 014 MARQUESINA BUS 4.000,00   4.000,00 4.000,00 

2021 2 INVER 022 MOBILIARI FESTES 5.000,00   5.000,00 5.000,00 

2021 2 INVER 027 INVERSIÓ REPOSICIÓ MASOVERIA 190.000,00 175.000,00 15.000,00 190.000,00 

2021 2 INVER 032 REPOSICIÓ EDIFICIS ESCOLES 15.000,00   15.000,00 15.000,00 

2021 2 INVER 033 EQUIPS PROC. INF. ESCOLA D'ADULTS 5.000,00   5.000,00 5.000,00 

2021 2 INVER 034 MOBILIARI -INSTAL. ESPORTIVES 6.000,00   6.000,00 6.000,00 

2021 2 INVER 035 INV. REPOSICIÓ INSTAL. ESPORTIVES 5.000,00   5.000,00 5.000,00 

2021 2 INVER 036 MOBILIARI PARTICIPACIÓ 22.000,00   7.000,00 22.000,00 

2021 2 INVER 037 REURBANITZACIÓ CARRER SANT PERE 450.000,00   450.000,00 450.000,00 

2021 2 INVER 038 ADEQUACIÓ NAU BRIGADA ELECTRIC. 4.000,00   4.000,00 4.000,00 

2021 2 INVER 041 INVERSIÓ REP. ENLLUMENAT PÚBLIC 20.000,00   20.000,00 20.000,00 

2021 2 INVER 042 REPOSICIÓ ENLLUMENAT N-II 240.000,00   240.000,00 240.000,00 

2021 2 INVER 045 PUNTS RECÀRREGA VEHICLE ELÈCTRIC 70.000,00   70.000,00 70.000,00 

2021 2 INVER 047 ESCENOTÈCNIA ODEON 975.000,00   975.000,00 975.000,00 

2021 2 INVER 049 ARMILLES I RESCAT 9.900,00   9.900,00 9.900,00 
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 Identificador 
  

Denominació projecte Crèdits inicials 
exercici 2020 

Finançament 2021 

911 
Préstecs 
d'ens del 
sector 
públic 

913 Préstecs 
d'entitats 
financeres 

Total 
finançament 

2021 2 INVER 050 REPOSICIÓ SENYALITZACIÓ  VIÀRIA 25.000,00   25.000,00 25.000,00 

   
 

2.132.952,46 
 

 
Atès que en el marc del Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona 2019-
2020, prorrogat per l’exercici 2021, s’ofereix als ajuntaments de la província la 
concertació d’operacions de crèdit a llarg termini amb les següents condicions: 
 
A).- Tipus d’interès preferencial: A través de la negociació conjunta dels préstecs 
sol·licitats pels diversos ajuntaments i EMD de la província davant una entitat de crèdit, 
amb la qual cosa s'obté una línia de préstecs per a inversions a un tipus d'interès 
preferencial. Per a l'any 2021 les condicions financeres dels préstecs. són les següents:  
 
- Disponibilitat: serà d'un any. S'entendrà per un any, 3 trimestres naturals més fracció 

de trimestre. En tot cas la primera disponibilitat del préstec, coincidirà amb el moment 
de la seva signatura i serà com a mínim igual a l'import de la subvenció de la 
Diputació. 

- Carència: serà d'un any. 
- Durada dels contractes de préstecs: serà de 10 anys. 
- Sistema d'amortització: Trimestral en la forma habitual de l'entitat financera. 
- Períodes de liquidació d'interessos: trimestrals. 
- Tipus d'interès aplicable: Euríbor a 3 mesos + diferencial sota els criteris de 

prudència financera - 25% de dit diferencial, en el moment de la concessió del 
préstec. El diferencial calculat sota criteris de prudència financera, és el que 
estableix mensualment la Secretaria General del Tresor i Política Financer, en 
aplicació del que disposa l'art.48.bis.3 del Text refós de la Llei d'hisendes locals en 
el redactat aprovat pel R.D. Legislatiu 17/2014, de 30 de desembre de 2014. En 
aquest cas per un préstec de vida mitjana 67,50 mesos. 

- Comissions i altres despeses: sense comissions ni despeses de cap mena. 
- Entitat financera: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA. 
 
B).- Subvenció de la Diputació de Barcelona: L’import ve determinat pel valor actualitzat 
del cost financer del préstec que determini la Junta de Govern de la Diputació, i es lliura 
una sola vegada, un mes després de la signatura, i es destina exclusivament a 
l'amortització anticipada d'aquest. 
 
Atès que, de conformitat amb l’article 10 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol 
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014, els contractes de préstecs estan exclosos de l’àmbit d’aquesta Llei. 
 
Atès que les condicions establertes en el marc del Programa de Crèdit Local de la 
Diputació de Barcelona per l’exercici 2021 -tipus d’interès preferencial i subvenció de 
capital - són econòmicament més favorables per a l’Ajuntament que les que es poden 
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obtenir en el mercat, i atès que l’import projectat és inferior al límit màxim al que pot 
optar l’Ajuntament de Canet de Mar en el marc del PCL 2021. 
 
Atès que en data 3 de juny de 2021 i mitjançant Decret 2021/1172, l’Alcaldia aprovà la 
Liquidació de l’exercici pressupostari 2020,  
 
Atès que en l’informe d’intervenció sobre la Liquidació es conté el càlcul de les ràtios 
d’estalvi net i deute viu a 31 de desembre de 2020. 
 
Fonaments de dret: 
 
- Capítol VII, del Títol I, del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), aprovat 

pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
- Disposició Final Trigèsima Primera de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de 

Pressupostos Generals de l'Estat per a 2013 que modifica, amb efecte de l'entrada 
en vigor d'aquesta Llei i vigència indefinida, la Disposició Addicional Catorzena del 
Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria 
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic 

- Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals. 

- Resolució de 2 de juny de 2021, de la Secretaria General del Tresor y Finançament 
Internacional, per la que s’actualitza l’Annex 1 inclòs en la Resolució de 4 de juliol 
de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es 
defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament 
i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals. 

- Ordre ECF 138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela 
financera. 

- Normes reguladores del Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist l’informe de Tresoreria núm. 2021 
 
Vist l’informe de la Intervenció,  
 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació i vist l’expedient 
administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal aplicació, s’acorda 
per setze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, 
Lluís Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid Camára, Raquel Serra 
Lerga, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Josep Tenas Soler, Anna 
M. Casas Donadeu, Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata, Miguel Borrego 
González, Gemma Bosch Alsina, Jordi Castellà Andrés i Andreu Graupera Giménez i un 
vot en contra del regidor  Josep Antoni Massagué Muntada: 
 
Primer.- SOL·LICITAR a la DIPUTACIÓ DE BARCELONA que efectuï tots els tràmits, 
estudis i qualificacions necessaris per a l’atorgament d’una operació de crèdit a llarg 
termini, en el marc del Programa de crèdit Local 2021, per import de DOS MILIONS 
CENT TRENTA-DOS MIL NOU-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-
SIS CÈNTIMS (2.132.952,46 EUR) destinada al finançament de les inversions previstes 
al pressupost per l’exercici 2021, amb les característiques que s’indiquen a continuació: 
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- Disponibilitat: un any. S'entendrà per un any, 3 trimestres naturals més fracció de 

trimestre. En tot cas la primera disponibilitat del préstec, coincidirà amb el moment 
de la seva signatura i serà com a mínim igual a l'import de la subvenció de la 
Diputació. 

- Carència: un any. 
- Durada dels contractes de préstecs: 10 anys. 
- Sistema d'amortització: Trimestral en la forma habitual de l'entitat financera. 
- Períodes de liquidació d'interessos: trimestrals. 
- Tipus d'interès aplicable: Euríbor a 3 mesos + diferencial sota els criteris de 

prudència financera - 25% de dit diferencial, en el moment de la concessió del 
préstec. El diferencial calculat sota criteris de prudència financera, és el que 
estableix mensualment la Secretaria General del Tresor i Política Financer, en 
aplicació del que disposa l'art.48.bis.3 del Text refós de la Llei d'hisendes locals en 
el redactat aprovat pel R.D. Legislatiu 17/2014, de 30 de desembre de 2014. En 
aquest cas per un préstec de vida mitjana 67,50 mesos. 

- Comissions i altres despeses: sense comissions ni despeses de cap mena. 
- Entitat financera: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA. 
 
Segon.- FACULTAR a l’Alcaldia per l’execució dels presents acords. 
 
Tercer.- COMUNICAR els presents acords als departaments de Tresoreria i Intervenció. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent: 
 
https://sessions.canetdemar.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0803900J0.PLENOS.202107
0101?ts=9034 
 
2.6. Secretaria 
 
2.6.1. RATIFICACIÓ DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2021/1190, DE 7 DE JUNY, PEL 
QUE ES VA RESOLDRE APROVAR L’AMPLIACIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE D’OBRES PER A LA REHABILITACIÓ DEL TEATRE ODÈON 
 
Atès que en data 2 de setembre de 2019 es va signar l’acta d’inici i replanteig de l’obra, 
pel que el termini d’execució de l’obra establert finalitzava el 2 de juny de 2021. 
 
Vist que mitjançant instància de data 25 de maig de 2021 i núm. de registre 2021/5023 
el contractista sol·licita una ampliació del termini de 4 mesos, fixant-se com a data de 
finalització del termini d’execució de l’obra el dia 2 d’octubre de 2021. 
 
Atès que segons l’establert en la DA 2ª de la LCSP, l’òrgan competent per a l’ampliació 
del termini d’execució del contracte és l’òrgan de contractació, en aquest cas el ple 
municipal. 
 
Atès que el Ple de la Corporació no celebra sessió ordinària fins al 30 de juny d’enguany, 
per la qual cosa no era possible la resolució per part de l’òrgan de contractació en 
l’esmentat termini. 
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Vist que és voluntat d’aquesta Corporació finalitzar les obres de rehabilitació del teatre 
Odèon de Canet de Mar a la major celeritat possible i continuar la seva execució sense 
més demora, es va considerar pertinent que l’Alcalde resolgués, per raons d’urgència i 
tal com estableix l’article 21 k) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del 
règim local, sobre l’ampliació del termini d’execució del contracte, donant compte al Ple 
municipal en la primera sessió que celebri per a la seva ratificació. Mitjançant Decret 
d’Alcaldia núm. 2021/1190, de 7 de juny, es va resoldre el següent: 

 
DECRET DE L’ALCALDIA 

 
Fets: 
 
Atès que mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar de data 4 d’abril de 
2019, es va acordar adjudicar el contracte de les obres de rehabilitació del teatre Odèon 
de Canet de Mar, a l’empresa Arcadi Pla, SA, pel preu cert de 2.327.203,98 € exclòs el 
21% d’IVA que puja un import de 488.712,83 €, amb subjecció al plec de clàusules 
administratives i tècniques particulars (PCAP), i al projecte anomenat “Projecte executiu 
de rehabilitació del teatre Odèon de Canet de Mar” redactat pels arquitectes Lluís Dilme 
i Romagosa i Xavier Fabré i Carreras, i a l’oferta i millores proposades presentades pel 
propi licitador. El termini establert pel PCAP per a l’execució de l’obra es va fixar en 21 
mesos a comptar des de la formalització de l’acta de comprovació del replanteig de 
l’obra. 
 
Atès que en data 7 de maig de 2019 es va procedir a la formalització del contracte per 
a l’execució de  les obres de rehabilitació del teatre Odèon de Canet de Mar. 
 
En data 2 de setembre de 2019 es va signar l’acta d’inici i replanteig de l’obra, pel que 
el termini establert finalitzava el 2 de juny de 2021. 
 
Mitjançant instància de data 25 de maig de 2021 i núm. de registre 2021/5023 el 
contractista sol·licita una ampliació del termini de 4 mesos, fixant-se com a data de 
finalització del termini d’execució de l’obra el dia 2 d’octubre de 2021, pels motius 
següents: 
 

1) L’ampliació de treballs corresponents al modificat de projecte produeixen uns 
treballs extres que augmenten el termini d’obra. 

2) La pandèmia provocada pel COVID-19 ha provocat l’aturada total durant el 
període determinat per l’Estat i diversos retards per tal de complir amb els 
protocols sanitaris. 

3) Factors mediambientals com la tempesta Glòria va provocar que no es 
poguessin realitzar els treballs previstos com encofrats i formigonats per no 
produir-se les condicions ambientals necessàries, així com la impossibilitat 
d’utilització de la grua d’obra per la velocitat del vent. 

 
En data de 31 de maig, la direcció de l’obra, informa que els fets que l’empresa presenta 
com a justificants de l’allargament de termini són certs I l’ampliació demanada s’ajusta 
als endarreriments provocats per aquests fets. En data 3 de juny de 2021, la direcció de 
l’obra entra per registre l’esmentat informe (número de registre ENTRA 2021-5517). 
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Vist l’informe emès per l’arquitecta tècnica municipal de data 4 de juny de 2021, 
favorable a l’ampliació del termini d’execució de les obres fins el 2 d’octubre de 2021. 
 
Atès que l’article 195.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, estableix que si el retard és produït per motius no imputables al contractista i 
aquest ofereix complir els seus compromisos si se li amplia el termini inicial d’execució, 
l’òrgan de contractació li ha de concedir un termini que ha de ser, almenys, igual al temps 
perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt. El responsable del 
contracte ha d’emetre un informe on es determini si el retard es va produir per motius 
imputables al contractista. 
 
Atès que segons l’establert en la DA 2ª de la LCSP, l’òrgan competent per a l’ampliació 
del termini d’execució del contracte és l’òrgan de contractació, en aquest cas el ple 
municipal. 
 
Vist que és voluntat d’aquesta Corporació finalitzar les obres de rehabilitació del teatre 
Odèon de Canet de Mar a la major celeritat possible i continuar la seva execució sense 
més demora, es considera pertinent que l’Alcalde resolgui, per raons d’urgència i tal com 
estableix l’article 21 k) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local, 
sobre l’ampliació del termini d’execució del contracte, donant compte al Ple municipal 
en la primera sessió que celebri per a la seva ratificació. 
 
Per tot l’esmentat, 
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- Aprovar l’ampliació del termini d’execució del contracte per a l’execució de 
les obres de rehabilitació del teatre Odèon de Canet de Mar,  formalitzat en data 7 de 
maig de 2019 amb l’empresa Arcadi Pla, SA, fixant-se com a data de finalització del 
termini d’execució el dia 2 d’octubre de 2021, de conformitat amb l’arquitecta tècnica 
municipal. 
 
SEGON.- Notificar aquesta resolució a l’empresa contractista de les obres i a la direcció 
facultativa. 
 
TERCER.- Comunicar aquesta resolució a la responsable del contracte. 
 
QUART.- Que el present acord sigui ratificat pel Ple de la Corporació en la primera 
sessió que celebri. 
 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, s’aprova per unanimitat 
dels disset membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal els acords següents: 
 
Primer.- Ratificar, en tots els seus termes, el Decret d’Alcaldia núm. 2021/1190, de 7 de 
juny, pel qual es va resoldre aprovar l’ampliació del termini d’execució del contracte 
d’obres per a la rehabilitació del Teatre Odéon. 
 
Segon.- Notificar el present acord a tots els interessats. 
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Les intervencions relatives a aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent: 
 
https://sessions.canetdemar.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0803900J0.PLENOS.202107
0101?ts=9766 
 
2.7. Promoció Econòmica i Turisme 
 
2.7.1. DESIGNACIÓ REPRESENTANT POLÍTIC DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE 
MAR AL PLENARI DE L’ACORD DE CONCERTACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT 
ECONÒMIC, SOCIAL I L’OCUPACIÓ DEL MARESME 
 
Fets: 
 
Vist que el Consell Comarcal del Maresme ha estat treballant des de l’any 2000 i fins a 
l’actualitat en l’elaboració i planificació de programes i actuacions en l’àmbit del 
Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació per a la comarca del Maresme. 
 
Vista la situació de crisi social i econòmica que viu la nostra societat a causa de la crisi 
sanitària COVID-19, que està afectant fortament al teixit empresarial, a les persones 
autònomes i a l’ocupació en tots els seus àmbits del Maresme, amb la conseqüent 
pèrdua de llocs de treball i d’activitat econòmica. 
 
Vist que mitjançant acord de Ple celebrat en sessió ordinària de 21 de juliol de 2020, es 
va aprovar la creació de la Mesa de Reactivació Socioeconòmica del Maresme. 
 
Vist que després de diverses reunions entre els representats del Consell Comarcal del 
Maresme i els representats dels agents socials i econòmics més representatius de la 
Comarca del Maresme com són: Comissions Obreres del Vallès Oriental, el Maresme i 
Osona (CCOO), la Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT), la Federació 
d’Associacions i Gremis Empresarials del Maresme (FAGEM) i la Patronal de Petita i 
Mitjana Empresa del Barcelonès Nord-Maresme (PIMEC), es va acordar que calia la 
creació d’una eina de concertació territorial al Maresme que abordés diferents línies 
d’actuació i dintre d’aquestes com a prioritària la reactivació socioeconòmica provocada 
per la COVID19, amb l’objectiu de treballar de forma conjunta i consensuada per 
detectar les necessitats, coordinar, planificar i pactar les corresponents polítiques que 
assoleixin una major eficàcia de gestió i optimització de recursos, i que millorin la qualitat 
de l’ocupació i la competitivitat de l’economia al Maresme, i que en concret es van 
acordar les següents 7 línies estratègiques de treball: 
 
- LÍNIA 1: Polítiques per al desenvolupament i la reindustrialització del territori. 
- LÍNIA 2: Polítiques per a l’activació, la innovació i l’actualització del sector primari. 
- LÍNIA 3: Economia verda: energies renovables, mobilitat, economia circular. 
- LÍNIA 4: Economia social, bretxa digital, administració pública i estat de dret. 
- LÍNIA 5: Comerç, restauració i turisme. 
- LÍNIA 6: Sector marítim. 
- LÍNIA 7:Taula de reactivació per la COVID19. 
 
Atès que aquesta eina de concertació s’ha materialitzat en un conveni per la creació de 
“l’Acord de concertació pel Desenvolupament Econòmic, Social i l’Ocupació del 
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Maresme” entre el Consell Comarcal del Maresme i els agents socials i econòmics: 
Comissions Obreres del Vallès Oriental, el Maresme i Osona (CCOO), la Unió General 
de Treballadors de Catalunya (UGT), la Federació d’Associacions i Gremis Empresarials 
del Maresme (FAGEM) i la Patronal de Petita i Mitjana Empresa del Barcelonès Nord-
Maresme (PIMEC). 
 
Vist l’informe favorable i la memòria justificativa emesos en data 4 i 5 de febrer de 2021, 
per l’àrea tècnica de Promoció Econòmica i la directora de l’Àrea de Promoció 
Econòmica d’aquest Consell Comarcal, de proposta d’aprovació d’un Conveni per la 
creació de “l’Acord de concertació pel Desenvolupament Econòmic, Social i l’Ocupació 
del Maresme” i de deixar sense efecte la creació de la Mesa de Reactivació 
Socioeconòmica del Maresme, aprovada al Ple celebrat en sessió Ordinària de data 21 
de juliol de 2020. 
 
Atès que el pacte cinquè d’aquest conveni estableix que el Plenari, màxim òrgan de 
l’Acord de concertació pel desenvolupament econòmic, social i l’ocupació del Maresme, 
és constituït pels membres de la Comissió Executiva, els representants dels ajuntaments 
de la comarca del Maresme i els partits polítics amb representació al plenari del Consell 
Comarcal del Maresme. 
 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, s’aprova per unanimitat 
dels disset membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal els acords següents: 
 
Primer.- Designar la senyora Anna Maria Casas Donadeu, regidora delegada de 
Promoció Econòmica i Turisme, amb DNI --, i correu electrònic 
casasdan@canetdemar.cat, com a representant de l’Ajuntament de Canet de Mar al 
Plenari de l’Acord de concertació pel desenvolupament econòmic, social i l’ocupació del 
Maresme. 
 
Segon.- Notificar el present acord als interessats.  
 
Cinquè.- Comunicar el present acord a l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme.  
 
Les intervencions relatives a aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent: 
 
https://sessions.canetdemar.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0803900J0.PLENOS.202107
0101?ts=9977 
 
2.8. Mocions 
 
2.8.1. MOCIÓ DE PRIMÀRIES CANET DE MAR PER DECLARAR CANET MUNICIPI 
ANIMALISTA 
 
Fets: 
 
Es fa constar que en data 18 de maig de 2021, registre d’entrada 2021/4831, el grup 
municipal de Primàries Canet de Mar va entrar a l’Ajuntament de Canet de Mar, la moció 
que es transcriu a continuació: 
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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PRIMÀRIES CANET, PER DECLARAR CANET 
DE MAR MUNICIPI ANIMALISTA. 
 
Fets: 
 
El DECRET LEGISLATIU 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
de protecció dels animals de Catalunya, diu en el seu article primer que aquesta Llei té 
per objecte establir les normes generals per a la protecció i el benestar dels 
animals, amb independència dels propietaris. 
 
L’article segon, diu en el seu primer apartat, que la finalitat d'aquesta Llei és assolir 
el màxim nivell de protecció i benestar dels animals, i afavorir una responsabilitat 
més elevada i una conducta més cívica de la ciutadania en la defensa i la preservació 
dels animals. 
 
En el seu segon apartat, diu que els animals són éssers vius dotats de sensibilitat 
física i psíquica, i també de moviment voluntari, els quals han de rebre el tracte 
que les necessitats etològiques, en procuri el benestar. 
 
I en el tercer apartat indica, que ningú no ha de provocar sofriments o 
maltractaments als animals o causar-los estats d'ansietat o por. 
 
El Ple municipal no aprova aquesta moció per deu vots en contra dels regidors Blanca 
Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra, 
Rosabel Madrid Cámara, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels 
Isart Falceto, Josep Tenas Soler i Anna M. Casas Donadeu, i set vots a favor dels 
regidors Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata, Miguel Borrego González, Josep 
Antoni Massagué Muntada, Jordi Castellà Andrés, Andreu Graupera Giménez i Gemma 
Bosch Alsina: 
 
Primer.- Acordar que el municipi de Canet de Mar, sigui declarat municipi animalista, 
per tal de garantir el MÀXIM NIVELL DE PROTECCIÓ I BENESTAR DELS ANIMALS, 
d’acord amb l’article 2.1 del DECRET LEGISLATIU 2/2008, de 15 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals de Catalunya. 
 
Segon.- Acordar que el municipi de Canet de Mar, protegeixi els animals de la vila i com 
a éssers vius, LA SEVA SENSIBILITAT FÍSICA I PSÍQUICA, I TAMBÉ DE 
MOVIMENT VOLUNTARI. Evitant el confinament dels mateixos en cel·les, o gàbies 
reduïdes que la malmetin. Tal i com estableix l’article 2.2 del DL 2/2008 del Text refós 
de la Llei de protecció dels animals de Catalunya. 
 
Tercer i últim.- Acordar que el municipi de Canet de Mar, no provoqui en aquells animals 
que tingui cura directa o indirecta, com és el cas dels gats de la Gatera de Canet, 
SOFRIMENTS O MALTRACTAMENTS QUE PUGUIN CAUSAR-LOS ESTATS 
D'ANSIETAT O POR. Com podria causar un confinament amb espais petits, engabiats i 
lluny de les persones que els estimen, generant-los, por i ansietat. Situació que els pot 
portar a la mort per aquest motiu, per manca d’adaptació. Tal i com estableix l’article 2.3 
del DL 2/2008 del Text refós de la Llei de protecció dels animals de Catalunya, per evitar 
sofriments, ansietat i por en els animals. 
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Les intervencions relatives a aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent: 
 
https://sessions.canetdemar.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0803900J0.PLENOS.202107
0101?ts=10070 
 
2.8.2. MOCIÓ PER PROMOURE LA DECLARACIÓ DELS MUNICIPIS DE LA 
COMARCA DEL MARESME COM A ÀREA AMB MERCAT D’HABITATGE TENS 
SEGONS LA LLEI 11/2020, DE CONTENCIÓ DE RENDES DE LLOGUER 
D’HABITATGES 
 
Fets: 
 
Es fa constar que en data 21 de maig de 2021, registre d’entrada 2021/4952, el Consell 
Comarcal del Maresme va entrar a l’Ajuntament de Canet de Mar, la moció que es 
transcriu a continuació: 
 
MOCIÓ PER PROMOURE LA DECLARACIÓ DELS MUNICIPIS DE LA COMARCA 
DEL MARESME COM A ÀREA AMB MERCAT D’HABITATGE TENS SEGONS LA 
LLEI 11/2020, DE CONTENCIÓ DE RENDES DE LLOGUER D’HABITATGES 
 
Les problemàtiques derivades a l’accés a un habitatge digne a preus accessibles no 
és nova. Quan no hem superat els efectes de la crisi iniciada el 2007 i l’esclat de la 
bombolla immobiliària, se suma una nova bombolla immobiliària, aquesta vegada 
centrada en l’alça dels preus del lloguer arribant a cotes impagables per a la majoria. 
La pèrdua constant de poder adquisitiu, l’augment de preus del lloguer i la crisi 
econòmica derivada de la pandèmia de la Covid-19, provoquen una crisi habitacional 
en constant creixement que ha esdevingut una crisi sistèmica. 
 
Aquesta va ser una de les principals motivacions de l’aprovació, el passat setembre 
de 2020, de la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de 
contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i de modificació de 
la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret 
a l'habitatge (DOGC núm. 8229, de 21/9/2020), després de mesos de debat i gràcies 
a l’impuls de la ciutadania i entitats a favor del dret de l’habitatge, com el Sindicat de 
Llogateres, i amb el lideratge del Departament de Justícia. Aquesta llei, també 
coneguda com a llei de contenció de preus del lloguer, busca limitar els preus dels 
lloguers a Catalunya, i permet regular-los en les zones on estan especialment 
disparats. La llei fixa topalls al lloguer en els municipis del país on més dificultats hi 
ha per accedir a l'habitatge per oferta-demanda. Són les anomenades zones 
d'habitatge tens. 
 
Per a aplicar-se de manera immediata, es van establir directament i transitòriament 
determinades àrees de mercat d’habitatge tens, amb la vigència d’un any. D’aquesta 
manera, en l’annex de la llei consten seixanta-un municipis que tenien índexs de 
referència de preus en què el lloguer havia sofert un increment superior al 20 per 
cent entre 2014 i 2019, amb una població superior als 20.000 habitants o bé 
pertanyents a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. En el cas del Maresme, els 
municipis inclosos dins la declaració transitòria (annex) són Mataró, El Masnou, 
Montgat, Pineda de Mar, Premià de Mar i Vilassar de Mar, tot i que les dades indiquen 
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que la resta de poblacions de la comarca podrien ser perfectament considerades com 
a àrea amb mercat d’habitatge tens. 
 
La inclusió en l’annex va ser deguda, segons el preàmbul de la llei, a donar una 
resposta urgent a la situació d’emergència en matèria d’habitatge, agreujada pels 
efectes econòmics derivats de la pandèmia. A partir d’aquest any, cal realitzar amb 
el corresponent procediment, la declaració d’àrees amb mercat d’habitatge tens dels 
municipis, o d’una part del municipi, que estan en risc de no disposar de la dotació 
suficient d’habitatges de lloguer a un preu assequible que permeti l’accés a tota la 
població. 
 
Aquesta situació de risc, segons l’article 2 de la Llei 11/2020, pot venir determinada 
pel compliment de qualsevol de les condicions següents: 
 
a) Que la mitjana del preu dels lloguers d'habitatge experimenti un creixement 
sostingut clarament superior al de la mitjana del territori de Catalunya. 
 
b) Que la càrrega del cost del lloguer de l'habitatge en el pressupost personal o 
familiar superi de mitjana el trenta per cent dels ingressos habituals de les llars, o 
que la mitjana del preu dels lloguers d'habitatge superi el trenta per cent de la renda 
mitjana de les persones menors de trenta-cinc anys. 
 
c) Que el preu dels lloguers d'habitatge hagi experimentat, en els cinc anys 
anteriors al moment de la declaració, un creixement interanual acumulat d'almenys 
tres punts percentuals per damunt de la taxa interanual de l'índex de preus al consum 
de Catalunya. 
 
Conforme l’article 3, la competència de la declaració correspon al Departament de 
la Generalitat en matèria d’habitatge, actualment el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, excepte en la ciutat de Barcelona, que correspon al seu Ajuntament, 
i a l’àmbit metropolità de Barcelona, que correspon a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, mitjançant un acord del Consell Metropolità. Però la iniciativa correspon 
als respectius municipis o als ens locals supramunicipals en què estiguin integrats, 
per acord del ple de la respectiva corporació. 
 
La durada màxima de la declaració serà de cinc anys (art. 4.2 Llei 11/2020) i pot ser 
revisada posteriorment per a escurçar-ne la durada o per deixar-la sense efecte si 
canviessin les circumstàncies que la van motivar. Al seu torn, i arribat el moment, pot 
ser prorrogada si també la situació ho justifica per un termini no superior a la durada 
inicial (art. 4.3 Llei 11/2020). 
 
Com veiem, és una declaració flexible que pretén, com no podria ser d’altra manera, 
ajustar-se a les necessitats de cada moment. Per això, que cap situació desfavorable 
a l’interès públic i social no pot produir-se. 
 
Si un municipi no inicia el procediment per declarar mercat tens amb el temps 
suficient per ser aprovat, fa que les mesures de contenció de rendes de lloguer no 
siguin d’aplicació un cop finalitzada l’aplicació de l’excepcionalitat d’un any pels 
municipis que surten a l’annex, la qual finalitza el 21 de setembre d’enguany. 
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Seria inconcebible estar en situació de mercat tens i deixar d’aplicar al municipi la 
llei que precisament permet introduir les mesures de reacció a aquest mercat 
tensionat de lloguer, en plena emergència habitacional agreujada per la situació de 
crisi econòmica a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19. No fer-ho significaria, 
deixar milers de famílies en una situació de major risc i precarietat. En aquest context, 
és de vital importància que els municipis que compleixin els requisits s’acullin a la 
regulació, no només per donar resposta als seus veïnes i veïns, sinó també com a 
mesura de solidaritat per tal que la norma no generi disfuncions a l’hora de facilitar 
l’accés a l’habitatge entre veïns de municipis contigus o pròxims. 
 
El dret d’accés a l’habitatge és una peça clau de l’Estat del Benestar, com ho són els 
drets bàsics a la sanitat, a l’educació, al sistema de pensions o la dependència, i els 
ajuntaments com a institució més pròxima a la ciutadania tenim l’obligació de posar-
hi totes les eines al nostre abast per a fer- ho possible. 
 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, s’aprova per unanimitat 
dels disset membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal els acords següents: 
 
Primer.- Manifestar que el conjunt del Maresme és una comarca amb mercat 
d’habitatge tens, segons els criteris que estableix l’article 2 de la Llei 11/2020. 
 
Segon.- Proposar als ajuntaments de la comarca del Maresme que promoguin la 
petició de declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens de llur municipi, conforme 
l’article 3, apartat 4, de la Llei 11/2020, de mesures urgents en matèria de contenció 
de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, pel termini inicial de cinc 
anys (art. 4.2) sens perjudici de ser revisada quan es donin les circumstàncies de 
l’article 4.3. 
 
Tercer.- D’acord amb el punt segon, que els acords municipals s’elevin al 
Departament de Territori i Sostenibilitat, en qualitat de departament competent en 
matèria d’habitatge, als efectes de la incoació del procediment de declaració, 
conforme l’article 3, apartat 1, de la Llei 11/2020 i que, ateses les característiques i 
el dinamisme del mercat immobiliari, instar que el procediment per a la declaració es 
tramiti per via d’urgència, segons preveu l’article 3, apartat 7, de l’esmentada llei. 
 
Quart.- Proposar als ajuntaments dels municipis que actualment no disposen 
d’Índex de referència de preus de lloguer que sol·licitin la seva inclusió al 
Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 
Cinquè.- Demanar que s’inclogui un punt d’informació i debat al Consell d’Alcaldies 
del Maresme sobre la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en 
matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i 
considerar la declaració i tramitació conjunta dels municipis com a àrea de mercat 
d’habitatge tens des del Consell Comarcal del Maresme a petició dels ajuntaments. 
 
Sisè.- Traslladar aquests acords als ajuntaments de la comarca del Maresme, al 
Departament de Territori i Sostenibilitat, al Departament de Justícia, al Sindicat de 
Llogateres i a les entitats municipalistes. 



 

 
68 

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 

 
Les intervencions relatives a aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent: 
 
https://sessions.canetdemar.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0803900J0.PLENOS.202107
0101?ts=10438 

 
2.8.3. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PRIMÀRIES CANET, PER IMPULSAR UNA 
SETMANA CATALANA, DE TRADICIONS, LLENGUA I CULTURA, DEL 23 A 27 
D’ABRIL, AL NOSTRE MUNICIPI. 
 
Fets: 
 
Es fa constar que en data 28 de maig de 2021, registre d’entrada 2021/5263, el grup 
municipal de Primàries Canet de Mar va entrar a l’Ajuntament de Canet de Mar, la moció 
que es transcriu a continuació: 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PRIMÀRIES CANET, PER IMPULSAR UNA 
SETMANA CATALANA, DE TRADICIONS, LLENGUA I CULTURA, DEL 23 A 27 
D’ABRIL, AL NOSTRE MUNICIPI. 
 
Fets 
 
Catalunya, viu una emergència lingüística i cultural, mai vista des de la dictadura 
franquista, on les comarques més poblades tenen un ús molt minoritari de la llengua 
catalana en àmbits com el social, el cultural, el digital, el laboral o l’esportiu. 
 
Per posar alguns exemples a les comarques de Barcelona el català només és la llengua 
habitual pel 27,5% de la seva població i al maresme del 44,2%, segons dades de l’any 
2019, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
Davant d’aquesta situació d’anorreament de la llengua i cultura catalana, ens cal 
reaccionar i tornar a prestigiar la llengua, les tradicions i la cultura catalana amb accions 
fermes i decidides. 
 
Com ho és, impulsar una setmana de divulgació de la llengua, tradicions i cultura 
catalanes al nostre municipi, per fomentar-la entre els parlants i per apropar de forma 
lúdica i amistosa, als No parlants a la nostra cultura. Mitjançant activitats de tota mena 
com conferències, actes culturals, concerts, balls tradicionals, engalanament de carrers, 
concursos lingüístics, esportius etc.. 
 
Salvar el català, perquè sigui la llengua vehicular i habitual de Catalunya, depèn de 
tots i és obligació de tots els que l’estimen. 
 
El Ple municipal no aprova aquesta moció per deu vots en contra dels regidors Blanca 
Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra, 
Rosabel Madrid Cámara, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels 
Isart Falceto, Josep Tenas Soler i Anna M. Casas Donadeu, i quatre vots a favor dels 
regidors Josep Antoni Massagué Muntada, Jordi Castellà Andrés, Andreu Graupera 
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Giménez i Gemma Bosch Alsina i tres abstencions dels regidors Marián Gómez Téllez, 
Sílvia Tamayo Mata i Miguel Borrego González: 
 
Primer.- Acordar que l’Ajuntament de Canet de Mar, prepari per al proper any 2022 
una setmana catalana de llengua, cultura i tradicions del 23 al 27 d’abril, per tal de 
potenciar i divulgar de forma exemplar i individualitzada la nostra llengua i cultura entre 
els ciutadans del nostre poble. 
 
Segon.- Acordar que l’Ajuntament de Canet de Mar, creï una comissió a tal efecte per 
a organitzar conjuntament amb la societat civil el programa d’actes i activitats. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent: 
 
https://sessions.canetdemar.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0803900J0.PLENOS.202107
0101?ts=11063 

 
2.8.4. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PRIMÀRIES CANET, PER IMPULSAR UNA 
MOBILITAT ECOLÒGICA I SOSTENIBLE MITJANÇANT EL BUS AUTÒNOM ÈRICA 
AMB ELS FONS NEXT GENERATION ALS MUNICIPIS DE CATALUNYA COM 
CANET DE MAR. 
 
Fets: 
 
Es fa constar que en data 28 de maig de 2021, registre d’entrada 2021/5262, el grup 
municipal de Primàries Canet de Mar va entrar a l’Ajuntament de Canet de Mar, la moció 
que es transcriu a continuació: 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PRIMÀRIES CANET, PER IMPULSAR UNA 
MOBILITAT ECOLÒGICA I SOSTENIBLE MITJANÇANT EL BUS AUTÒNOM ÈRICA 
AMB ELS FONS NEXT GENERATION ALS MUNICIPIS DE CATALUNYA COM 
CANET DE MAR. 
 
Fets: 
 
El futur de la mobilitat pública de Canet de Mar, Catalunya i Europa, passa 
indefectiblement per una mobilitat ecològica, autònoma i flexible. Així ho ha constatat 
l’Associació de municipis per la mobilitat i el transport urbà (AMTU), amb el seu projecte 
estrella el mini bus autònom i elèctric Èrica. 
 
L’Èrica, va ser el primer bus autònom que va circular per Catalunya i l’Estat, de setembre 
a octubre de l’any 2018, en una gira pionera que va visitar fins a 8 municipis catalans, 
com Sant Cugat, Terrassa, Sabadell, Girona, El Vendrell, Reus, Martorell i Vic, amb un 
total de més de 15 mil usuaris, i un recorregut total de 824 quilòmetres. 
 
En l’actualitat, el projecte català sembla aturat i d’altres ciutats de l’Estat com Màlaga, 
Vigo o Madrid, ja han aprofitat per presentar aquest any 2021, els seus projectes de 
mobilitat autònoma amb Bus de forma exitosa. 
 



 

 
70 

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 

Els nous fons europeus NEXT GENERATION de la Unió Europea, suposen una 
oportunitat que haurien d’aprofitar per implantar a Catalunya aquesta nova mobilitat 
verda, més àgil i molt més econòmica per als viatgers. 
 
De fet el nostre municipi podria ser un dels més beneficiats d’aquesta nova mobilitat 
verda i autònoma, permeten la connexió de barris com el Grau, Via Cannetum, Av 
maresme o el Pinar amb el centre de Canet, facilitant la reducció de cotxes, 
contaminació i augmentant el comerç de proximitat o l’accés al Cap i als centres 
educatius, d’esport com gimnasos o pavelló per posar alguns exemples... 
 
El Ple municipal no aprova aquesta moció per dotze vots en contra dels regidors Blanca 
Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra, 
Rosabel Madrid Cámara, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels 
Isart Falceto, Josep Tenas Soler i Anna M. Casas Donadeu, Marián Gómez Téllez i Josep 
Antoni Massagué Muntada, un vots a favor del regidor Jordi Castellà Andrés i quatre 
abstencions dels regidors  Sílvia Tamayo Mata, Miguel Borrego González, Andreu 
Graupera Giménez i Gemma Bosch Alsina: 
 
Primer.- Acordar que l’Ajuntament de Canet de Mar, sol·liciti a l’Associació de municipis 
per la mobilitat i el transport urbà (AMTU), el Consell Comarcal del Maresme i la 
Generalitat de Catalunya, que el projecte de mobilitat verda i autònoma Èrica sigui 
impulsat dintre dels nous projectes tractors dels fons NEXT GENERATION de la UE a 
Catalunya. 
 
Segon.- Acordar que l’Ajuntament de Canet de Mar, s’ofereixi a l’Associació de 
municipis per la mobilitat i el transport urbà (AMTU), per a poder realitzar proves de 
mobilitat verda, autònoma i sostenible, amb l’objectiu de fer de Canet de Mar el primer 
poble de Catalunya que disposi d’aquest servei per als ciutadans. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent: 
 
https://sessions.canetdemar.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0803900J0.PLENOS.202107
0101?ts=11498 
 
2.8.5. MOCIÓ PRESENTADA DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC DE SUPORT A 
L’AMNISTIA 
 
Fets: 
 
Es fa constar que en data 23 de juny de 2021, registre d’entrada 2021/6384, el Grup 
Municipal d’ERC ha entrat a l’Ajuntament de Canet de Mar, la moció que es transcriu a 
continuació: 
 

MOCIÓ DE SUPORT A L’AMNISTIA 
 
L'històric conflicte polític entre Catalunya i l'Estat Espanyol s'aguditzà després de la 
sentència del Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte estatutari, 
l’any 2010, enèsim intent de trobar un encaix a les aspiracions d'autogovern catalanes 
per part dels actors polítics, socials, econòmics i culturals de Catalunya.  
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Davant aquesta situació de conflicte entre les institucions de l'Estat i de la Generalitat, 
la societat catalana, a través de llurs legítims representants, optà per reivindicar l'exercici 
ple dels drets i llibertats fonamentals amb l'objectiu de decidir, de nou democràticament, 
el seu futur polític. Obstruïda la via del referèndum pactat o de la consulta no 
referendaria i ateses les limitacions de l'expressió política del 9-N, de les eleccions de 
27 de setembre de 2015 en resultà una majoria favorable a iniciar un procés democràtic 
que culminés amb la independència de Catalunya, en el cas que així ho decidís la 
ciutadania amb el seu vot.  
 
La resposta de les institucions de l'Estat fou la insistència en un procés de judicialització 
que, de forma creixent des de 2013, ha comportat penes de presó, exili, multes i 
inhabilitacions. Lluny d’acabar-se, aquesta repressió s’incrementa, ja que són moltes 
encara les persones pendents d’alguna resolució judicial. A desembre del 2020 hi ha 
més de 2.800 persones que han estat o segueixen encausades per la participació a 
actes relacionats amb la consulta del 9 de novembre, el referèndum de l'1 d'octubre de 
2017 i les diverses mobilitzacions i protestes ciutadanes a favor del dret a 
l'autodeterminació i en contra de la repressió del poble català. També s’han obert més 
de 600 contenciosos administratius contra els ajuntaments catalans i electes locals per 
temes relacionats amb la independència de Catalunya. Es tracta de procediments 
vinculats d'alguna manera a la presa de decisions per permetre l'exercici del dret a 
l'autodeterminació o a l'expressió de les idees que s'hi troben vinculades.  
 
En els procediments judicials que s’han dut o s’estan duent a terme contra aquestes 
persones s’estan produint tota mena de vulneracions de drets: fragmentació de la causa, 
manca d´imparcialitat de jutges i poders públics espanyols, vulneració de garanties 
processals i de la presumpció d’innocència, presó preventiva injustificada, etc.   
 
La definitiva denegació de l’extradició de Lluís Puig per part del Tribunal d’Apel·lació de 
Brussel·les basada en la manca de competència del Tribunal Suprem (el que suposa 
infracció del dret al jutge predeterminat per la llei) vicia de nul·litat la sentència dictada, 
juntament amb les vulneracions flagrants contingudes a la resolució del Grup de Treball 
de Nacions Unides sobre Detencions Arbitràries, el què hauria de suposar l’alliberament 
immediat de les persones empresonades.  
 
Aquestes mateixes qüestions varen ser ja plantejades al seu dia i desestimades davant 
del Tribunal Suprem (impedint que pogués celebrar-se un judici just), i actualment 
presentades davant el Tribunal Constitucional, pendents de resolució. Però serà el 
TEDH, el Tribunal Europeu de Drets Humans qui tindrà l’última paraula. 
 
Tot això fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial espanyol. 
Es tracta d’un conflicte polític i la solució també ho haurà de ser; per això l’única solució 
global és una Llei d’Amnistia, que depèn del poder legislatiu i per tant és una qüestió de 
voluntat política. 
 
L’amnistia és un concepte jurídic reconegut a nivell internacional, aplicat a centenars de 
països i  per a situacions d’excepcionalitat política com la que estem vivint. L'amnistia 
ha de tenir com a àmbit objectiu tot els actes d'intencionalitat política tipificats com a 
delictes o com a conductes punibles administrativament. S'entendrà per intencionalitat 
política qualsevol fet vinculat a la preparació, organització, convocatòria, finançament, 
afavoriment, promoció, execució i celebració tant del Procés participatiu sobre el futur 
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polític de Catalunya de 9 de novembre de 2014 com del referèndum d'autodeterminació 
d'1 d'octubre de 2017, així com els actes de protesta a la via pública que, amb la finalitat 
de defensar les consultes esmentades o de criticar l'actuació de les autoritat 
governamentals o jurisdiccionals, haguessin estat perseguits penalment o administrativa 
des de la data de celebració de l'esmentat referèndum.  
 
Així mateix, totes les manifestacions, expressions i simbologia a favor del dret 
d’autodeterminació, la República Catalana o la independència i el suport i visualització, 
en tots els àmbits, a la llibertat dels presos polítics. O sigui, totes les accions que quedin 
emmarcades en el dret d’expressió, llibertat de pensament polític i llibertat de reunió i 
d’associació.   
 
L’amnistia és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte polític. Amb 
líders socials, polítics i altra ciutadania condemnada, investigada i represaliada 
judicialment no és possible un diàleg democràtic en igualtat de condicions entre totes 
les parts. Per això l’amnistia, i el reconeixement de l’autodeterminació, és la via per 
garantir la vida democràtica que ens permeti avançar. 
 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1.de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació i vist l’expedient 
administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal aplicació, s’acorda 
per tretze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, 
Lluís Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid Camára, , M. Assumpta 
Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Josep Tenas Soler, Anna M. Casas Donadeu, 
Gemma Bosch Alsina, Josep Antoni Massagué Muntada, Jordi Castellà Andrés i Andreu 
Graupera Giménez, tres vots en contra dels regidors Marián Gómez Téllez, Sílvia 
Tamayo Mata, Miguel Borrego González, i una abstenció de la regidora Raquel Serra 
Lerga: 
 
Primer.- Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la 
via de la justícia penal. La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de participació 
política per mitjà de l'elecció de representants o per l'expressió directa d'una decisió, 
constitueixen mecanismes bàsics i essencials d'una societat democràtica.  
 
Segon.- Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia 
que, sense renunciar a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d'autodeterminació, 
comporti l'extinció de qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa, inclosa la 
del Tribunal de Comptes, per tots els actes i expressió d’unes idees, sentiments o 
símbols amb intencionalitat política vinculats a la lluita democràtica per 
l'autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos el seu resultat, tipificats com a 
delictes o com a conductes determinants de responsabilitat administrativa realitzats des 
de l'1 de gener de 2013 i fins el moment de l'entrada en vigor de la Llei d'Amnistia, 
qualsevol que sigui llur denominació i contingut. Per a la seva plena efectivitat, aquesta 
amnistia haurà d'anar acompanyada d'una solució efectiva al conflicte polític amb l'Estat 
espanyol que inclogui el reconeixement del dret d'autodeterminació de Catalunya.  
 
Tercer.- Demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així 
com que es reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves famílies 
i als col·lectius dels quals formen part, i s’hauran de preveure mesures en relació a tots 
els responsables de la repressió de drets fonamentals.  
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Quart.- Fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobilitzar-
se i donar suport a una amnistia que permeti l'alliberament de les preses i presos polítics, 
el retorn dels exiliats i la fi de totes les causes obertes per aquests motius, i encoratjar 
a tots els agents cívics, polítics i socials a reivindicar aquesta proposta a través d'un 
acord nacional per l'amnistia, l'autodeterminació i els drets civils i polítics. 
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu i a l’Associació 
de Municipis per la Independència. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent: 
 
https://sessions.canetdemar.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0803900J0.PLENOS.202107
0101?ts=12218 
 
3. Propostes urgents 
 
3.1. Mocions 
 
L’alcaldessa, segons allò que es disposa als articles 51 del text refós de règim local 
aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la consideració dels presents 
la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre del dia. Un cop sotmès a la urgència 
d’aquest punt, és apreciada i declarada per tretze vots a favor dels regidors Blanca Arbell 
Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra, Rosabel 
Madrid Cámara, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart 
Falceto, Josep Tenas Soler, Anna M. Casas Donadeu, Jordi Castellà Andrés, Andreu 
Graupera Giménez i Gemma Bosch Alsina i quatre abstencions dels regidors Marián 
Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata, Miguel Borrego González i Josep Antoni Massagué 
Muntada i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes següents: 
 
3.1.1. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP, DE SUPORT A 
MARCEL VIVET I DE REBUIG A LA SENTÈNCIA DE L’AUDIÈNCIA PROVINCIAL 
QUE EL CONDEMNA A CINC ANYS DE PRESÓ 
 
Fets: 
 
Es fa constar que en data 26 de juny de 2021, registre d’entrada 2021/6484, el Grup 
Municipal de la CUP, ha entrat a l’Ajuntament de Canet de Mar, la moció que es transcriu 
a continuació: 
 

MOCIÓ EN SUPORT A MARCEL VIVET I DE REBUIG A LA SENTÈNCIA DE 
L’AUDIÈNCIA PROVINCIAL QUE EL CONDEMNA A CINC ANYS DE PRESÓ 

 
El passat 16 de juny a la secció 21a de l’Audiència Provincial vam conèixer la terrible 
sentència de 5 anys de presó per al Marcel Vivet per exercir el seu dret de participació 
en una manifestació el 29 de setembre de 2018 a Barcelona. Una manifestació que va 
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ser convocada en resposta a l'homenatge organitzat per Jusapol el mateix dia a favor 
dels policies nacionals que havien actuat durant els fets de l'1 d'octubre. 
 
El condemnen a un total de 5 anys de presó, 2 per desordres públics i 3 per atemptat a 
l’autoritat i més de 2100€ de multa. 
 
En Marcel és un jove badaloní compromès en diferents lluites socials i polítiques, i 
aquella tardor de 2018 va sortir, com tants d’altres, a plantar cara a aquells que van 
reprimir el poble català l’1 d’octubre. Tothom qui vam sortir al carrer aquell dia ho vam 
fer per mostrar el rebuig a la manifestació convocada pel sindicat de policies espanyol 
JUSAPOL. En Marcel i tots nosaltres vam sortir amb l’antifeixisme per bandera i en 
defensa de les institucions catalanes, les mateixes que uns mesos després es van 
personar com a acusació particular contra el nostre company. 
 
Més de 3000 encausades veuen com la repressió impulsada pel govern autonòmic de 
la Generalitat no s’atura. Els mateixos que d’una banda criden a la mobilització, són 
aquells que de la mà de l’Estat espanyol ens persegueixen, jutgen i empresonen.La 
Generalitat de Catalunya, que es manté com acusació particular en més de 70 casos 
contra independentistes inclòs el cas d’en Marcel,  ha acabat demanant 4 anys, 9 mesos 
i 1 dia de presó, 600 euros de multa i una indemnització de 1.549 euros.  
 
Un altre cop ens trobem davant d’una justícia que utilitza el seu poder per discriminar 
arbitràriament i que vulnera de forma reiterada el dret a la defensa i l’exercici de drets 
fonamentals com el de manifestació, la llibertat d’expressió o el dret a la protesta. 
 
Atenent que en el redactat de la sentencia, malgrat el magistrat reconeix que no hi ha 
imatges que acreditin l’acusació i considera que només amb la declaració de l’agent n’hi 
ha prou per imposar la sentència condemnatòria, el jutge li imposa la màxima pena que 
demanàven les acusacions. 
 
Atenent les darrers informacions de fets gravíssims que ha denunciat la defensa 
de Marcel Vivet, representada per advocats d’Alerta Solidària, segons la qual el mateix 
agent dels Mossos d’Esquadra que va acusar en Marcel d’haver-lo agredit durant la 
manifestació, també va acusar dels mateixos fets un altre noi. 
 
Atenent que aquesta denuncia posa de manifest que les acusacions plantejades per la 
Generalitat de Catalunya, que han acabat amb una condemna de 5 anys per en Marcel 
Vivet, es basen en el testimoni d’un agent que va mentir deliberadament en seu judicial 
per condemnar-lo, una falsedat que ja venia del redactat policial que es va fer servir en 
el seu moment per encausar-lo mesos després de la manifestació. 
 
Atenent que aquests fets tant greus posen en risc els drets fonamentals que haurien de 
defensar les institucions democràtiques del nostre país. 
  
En virtut de les atribucions que l'article 22.1.de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació i vist l’expedient 
administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal aplicació, s’acorda 
per vuit vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Lluís Llovet Bayer, Rosabel 
Madrid Camára, Josep Tenas Soler, M. Assumpta Revoltós Vaquer, Gemma Bosch 
Alsina, Jordi Castellà Andrés i Andreu Graupera Giménez, tres vots en contra dels 
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regidors Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata i Miguel Borrego González i sis 
abstencions dels regidors Pere Xirau i Espàrrech,  Josep M. Masvidal Serra, Raquel 
Serra Lerga, M. Àngels Isart Falceto, Anna M. Casas Donadeu, i Josep Antoni Massagué 
Muntada: 
 
Primer.- Expressar tota la nostra solidaritat i suport al Marcel, la família i amistats davant 
d’aquesta condemna absolutament desproporcionada que pot enviar-lo en els propers 
mesos a la presó. 
 
Segon.- Rebutjar de forma rotunda i contundent la condemna de l'audiència provincial 
de 5 anys de presó i 2000 euros de multa a en Marcel Vivet 
 
Tercer.- Exigir al Govern de la Generalitat de Catalunya a que es retiri com acusació 
particular de totes les causes obertes per l’exercici del dret a la lliure manifestació. I en 
el cas que es presenti recurs a la sentència de presó de Marcel Vivet, que la Generalitat 
no faci acusació particular. 
 
Quart.- Exigir al govern de la Generalitat de Catalunya i al cos de Mossos d’Esquadra 
que deixin de recolzar la repressió de l’estat espanyol contra el moviment 
independentista. 
 
Cinquè.- Condemnar la repressió contra el moviment independentista i de manera 
especial contra la ciutadania que exerceix el dret a protesta, manifestació i llibertat 
d’expressió. 
 
Sisè.- Comunicar aquests acords al govern de la  Generalitat de Catalunya i al 
Parlament de Catalunya. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent: 
 
https://sessions.canetdemar.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0803900J0.PLENOS.202107
0101?ts=12651 
 
3.2. Secretaria 
 
L’alcaldessa, segons allò que es disposa als articles 51 del text refós de règim local 
aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la consideració dels presents 
la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre del dia. Un cop sotmès a la urgència 
d’aquest punt, és apreciada i declarada per catorze vots a favor dels regidors Blanca 
Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra, 
Rosabel Madrid Cámara, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels 
Isart Falceto, Josep Tenas Soler, Anna M. Casas Donadeu, Marián Gómez Téllez, Sílvia 
Tamayo Mata, Miguel Borrego González i Andreu Graupera Giménez i tres abstencions 
dels regidors Josep Antoni Massagué Muntada, Jordi Castellà Andrés i Gemma Bosch 
Alsina i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes següents: 
 
3.2.1. RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2021/1358, DE DATA 23 DE JUNY, 
PEL QUE ES VA RESOLDRE DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ 
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INTERPOSAT PER CANET DE MAR SPORT, SL, CONTRA ELS ACORDS DEL PLE 
DE LA CORPORACIÓ DE DATA 29 D’ABRIL DE 2021 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 25 de maig de 2006, adjudicà el 
concurs convocat per a la contractació de la concessió d’obra pública per a la 
construcció i explotació d’un edifici aquàtic cobert i hotel d’entitats a ubicar al sector U7 
“industrial” de Canet de Mar, a l’empresa Construcciones Riera, SA, amb un cost total 
d’inversió de 4.522.377,21 €, IVA inclòs, amb subjecció al plec de clàusules 
administratives particulars (en endavant PCAP) i a la seva plica, en especial pel que fa 
a les millores ofertes, amb el benentès que prevaldran les magnituds en m2 de superfície 
de la plica que millorin les del PCAP, mentre que quan les empitjorin prevaldran les del 
PCAP. 
 
Atès que en data 27 de novembre de 2008, el Ple de la corporació va acordar autoritzar 
la cessió de l’esmentat contracte a favor de l’empresa Canet de Mar Sport, SL. 
 
Atès que en data 17 de desembre de 2020, en sessió de caràcter ordinari, el Ple de 
l’Ajuntament va acordar incoar procediment per la imposició de penalitats a Canet de 
Mar Sport, SL, per la comissió d’una banda, d’una infracció greu tipificada a la clàusula 
26.n) del PCAP en tenir deutes tributaris amb Hisenda i d’altra banda, una infracció molt 
greu, en haver cedit el contracte sense la prèvia autorització de l’Ajuntament, 
contemplada a la clàusula 27.m) del PCAP que regeixen el contracte de concessió 
d’obra pública per a la construcció i explotació d’un edifici aquàtic cobert i hotel d’entitats 
a ubicar al sector U7 “Industrial” de Canet de Mar. 
 
Atès que en data 29 d’abril de 2021 el Ple de l’Ajuntament va acordar, entre altres, 
imposar a Canet de Mar Sport, S.L., en concepte de penalitat pels incompliments 
contractuals del contracte de concessió d’obra pública per a la construcció i explotació 
d’un edifici aquàtic cobert i hotel d’entitats a ubicar al sector U7 “industrial” de Canet de 
Mar, Una penalitat, per import de trenta-dos mil dos-cents quaranta-set euros amb tretze 
cèntims (32.247,13 €) per la comissió d’una infracció greu tipificada a la clàusula 26.n) 
del PCAP que regeix el contracte de referència en tenir deutes tributaris amb Hisenda, 
notificant-se aquell acord tant a la concessionària com a l’avalador en data 4 i 5 de maig 
de 2021, respectivament. El tresorer municipal ha fet constar en data 28 de juny de 2021 
que segons la informació obrant a la comptabilitat dels ordinals de Tresoreria, no consta 
que s’hagi efectuat l’ingrés de la penalitat per incompliment contractual, per import de 
32.247,13 EUR, imposada a CANET DE MAR SPORT SL per l’acord de Ple esmentat. 
La mercantil Canet de Mar Sport, SL, va dipositar garantia en forma d’aval, amb el núm. 
de registre d’avals 1328/237356, i expedit amb data 25/11/2008 prestat per Caixa 
d’Estalvis de València, Castelló i Alacant “BANCAIXA” (absorbida posteriorment per 
Bankia, SA i aquesta a la vegada, ha estat absorbida darrerament per Caixabank, SA), 
segons consta a l’informe emès pel tresorer municipal núm 2021/099 de data 28 de juny, 
que consta a l’expedient.  
 
Vist que davant la notificació de l’esmentat acord de Ple municipal, la mercantil Canet 
de mar Sport, SL representada per - i -, en data 28 de maig de 2021, amb números de 
registres d’entrada ENTRA 2021-5259 i ENTRA 2021-5258, van interposar un recurs de 
reposició contra els acords del Ple municipal de data 29 d’abril de 2021. 
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Atès que segons l’establert en l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del 
Procediment administratiu comú de les Administracions públiques, i l’article 77 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i del procediment de les administracions públiques 
de Catalunya, determina la competència per resoldre el recurs al mateix òrgan que ha 
dictat l’acte, en aquest cas, el Ple municipal. 
 
Atès que la primera sessió ordinària del Ple de la Corporació, estava prevista en data 
30 de juny d’enguany, per la qual cosa no era possible la resolució del recurs de 
reposició interposat en el termini atorgat a l’efecte. 
 
Vist que és voluntat d’aquesta Corporació resoldre el recurs de reposició interposat per 
la mercantil Canet de Mar Sport, SL representada per A-- i C---- abans de finalitzar el 
termini a l’efecte en data 28 de juny de 2021, es va considerar pertinent que l’Alcalde 
resolgués, per raons d’urgència i tal com estableix l’article 21 k) de la llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de bases del règim local, sobre el recurs de reposició interposat, 
proposant al Ple municipal en la primera sessió que celebri la seva ratificació. Mitjançant 
Decret d’Alcaldia núm. 2021/1358, de 23 de juny, es va resoldre el següent: 

 
“DECRET D’ALCALDIA 

Relació de fets 
 
I.- El Ple de la Corporació, en sessió de data 25 de maig de 2006, adjudicà el concurs 
convocat per a la contractació de la concessió d’obra pública per a la construcció i 
explotació d’un edifici aquàtic cobert i hotel d’entitats a ubicar al sector U7 “industrial” de 
Canet de Mar, a l’empresa Construcciones Riera, SA, amb un cost total d’inversió de 
4.522.377,21 €, IVA inclòs, amb subjecció al plec de clàusules administratives 
particulars (en endavant PCAP) i a la seva plica, en especial pel que fa a les millores 
ofertes, amb el benentès que prevaldran les magnituds en m2 de superfície de la plica 
que millorin les del PCAP, mentre que quan les empitjorin prevaldran les del PCAP. 
 
II.- En data 27 de novembre de 2008, el Ple de la corporació va acordar autoritzar la 
cessió de l’esmentat contracte a favor de l’empresa Canet de Mar Sport, SL. 
 
III.- En data 17 de desembre de 2020, en sessió de caràcter ordinari, el Ple de 
l’Ajuntament va acordar incoar procediment per la imposició de penalitats a Canet de 
Mar Sport, SL, per la comissió d’una banda, d’una infracció greu tipificada a la clàusula 
26.n) del PCAP en tenir deutes tributaris amb Hisenda i d’altra banda, una infracció molt 
greu, en haver cedit el contracte sense la prèvia autorització de l’Ajuntament, 
contemplada a la clàusula 27.m) del PCAP que regeixen el contracte de concessió 
d’obra pública per a la construcció i explotació d’un edifici aquàtic cobert i hotel d’entitats 
a ubicar al sector U7 “Industrial” de Canet de Mar. 
 
En particular, la notificació de l’acord indicat a l’antecedent precedent va ser practicada 
electrònicament a Canet de Mar Sport, SL, en data 21 de desembre de 2020, donant-
se-li tanmateix el preceptiu tràmit d’audiència de 10 dies hàbils, amb data de venciment 
de termini a 7 de gener de 2021, per poder presentar les al·legacions i els documents 
que consideressin pertinents. 
 
En data 8 de gener de 2021, un cop vençut l’esmentat termini d’audiència, F--- actuant 
en nom i representació de l’empresa Canet de Mar Sport, SL, va presentar escrit 
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(número de registre d’entrada 2021-140) sol·licitant una ampliació de termini de 10 dies 
hàbils per presentar les oportunes al·legacions i documentació. 
 
En data 27 de gener de 2021 es va notificar a Bankia, SA, avalador de Canet de Mar 
Sport, SL., l’acord de Ple de l’Ajuntament de data 17 de desembre de 2020, indicat 
anteriorment, sense que en el termini indicat a l’efecte l’avalador presentés cap 
al·legació o document al respecte.  
 
IV. El Ple de l’Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari de data 29 d'abril de 2021, va 
acordar: 
 
“Primer.- Inadmetre la sol·licitud, de data 8 de gener de 2021, presentada per la 
concessionària Canet de Mar Sport, SL, d’ampliació de termini en 10 dies hàbils, per 
presentar-se un cop vençut l’esmentat termini d’audiència, tant per contravenir el 
disposat a l’article 32.3 de la LPACAP com el seu apartat 1er en relació a que l’ampliació 
de terminis establerts no pot excedir de la meitat d’aquests.   
 
Segon.- Imposar a Canet de Mar Sport, S.L., amb NIF B64303688, en concepte de 
penalitat pels incompliments contractuals del contracte de concessió d’obra pública per 
a la construcció i explotació d’un edifici aquàtic cobert i hotel d’entitats a ubicar al sector 
U7 “industrial” de Canet de Mar, el següent import en base a les argumentacions 
exposades al cos del present acord i segons es detalla a continuació:  
 

Una penalitat, per import de trenta-dos mil dos-cents quaranta-set euros amb 
tretze cèntims (32.247,13 €) per la comissió d’una infracció greu tipificada a la 
clàusula 26.n) del PCAP que regeix el contracte de referència en tenir deutes 
tributaris amb Hisenda. 

 
Tercer.- L’import de les penalitats (clàusula 29.2 del PCAP) es satisfarà a l’Ajuntament 
per part del concessionari en el termini màxim dels trenta dies naturals següents al de 
la seva notificació. De no satisfer-se dins d’aquest termini es faran efectives d’acord amb 
la prelació següent: 
 

a) Incautació de la garantia definitiva en l’import necessari per cobrir la multa 
imposada. En aquest cas el contractista haurà de completar la garantia 
incautada. 

b) Quan l’abonament de l’import de les multes no quedi cobert en la seva totalitat 
mitjançant la garantí definitiva, l’Ajuntament podrà utilitzar els mitjans d’execució 
forçosa que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les 
administracions Públiques o norma vigent aplicable al cas (Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques). 

 
Quart.- Notificar el present acord a la concessionària i a l’avalista.  
 
Cinquè.- Comunicar el present acord a la Tresoreria i la Intervenció municipal.” 
   
V. En data 28 de maig de 2021 la mercantil Canet de mar Sport, SL  representada per -
-- i ---, van interposar recurs de reposició, contra l’anterior acord, amb números de 
registres d’entrada ENTRA 2021-5259 i ENTRA 2021-5258 respectivament mitjançant 
escrit que es transcriu a continuació: 
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“A---, amb DNI 38- i C--- -- amb DNI 39-- actuant en nom i representació de CANET DE MAR 
SPORT, S.L, amb CIF B64303688, correu electrònic --@sammoslegal.es, i adreça a 
efectes de notificacions al C/Rial Figuerola, 2, 08360 de Canet de Mar (Barcelona), mitjançant 
la present comparec i dic: 
 
En data 05.05.21 se’ns ha notificat Resolució del Ple Municipal de l’Ajuntament de Canet de 
Mar de data 29.04.21 que acorda: 
-“Inadmetre la sol·licitud de data 08.01.21 presentada per la concessionària d’ampliació del 
termini en 10 dies hàbils, per presentar-se un cop vençut l’esmentat termini d’audiència.” 
-“Imposar a Canet de Mar Sport, S.L. en concepte de penalitat pels incompliments contractuals 
del contracte de concessió, (...) una penalitat per import de 32.247,13.-€ per la comissió d’una 
infracció greu tipificada a la clàusula 26. n) del PCAP que regeix el contracte de referència en 
tenir deutes tributaris amb Hisenda”. 
 
Considerant aquesta resolució greument lesiva per als nostres interessos i possiblement 
contrària a dret i nul·la de ple dret, dins el termini d’un mes concedit a l’efecte interposem contra 
la mateixa RECURS DE REPOSICIÓ, amb sol·licitud de suspensió de l’execució de la penalitat 
imposada en base a les següents: 
                                                      
   A L · L E G A C I O N S 
 
I.- FONAMENT I EMPARA DEL PRESENT RECURS DE REPOSICIÓ.- 
El present recurs de reposició s’interposa a l’empara de l’article 123 de la Llei 39/2015 de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i d’acord amb l’article 112 
de la mateixa Llei es fonamentarà en les causes de nul·litat de ple dret i d’anul·labilitat previstes 
als articles 47.1 a) i 48 de la pròpia Llei 39/2015. 
 
II.- S’HA PRODUIT LA CADUCITAT DE L’EXPEDIENT DE PENALITAT CONTRACTUAL.- 
La clàusula 18 del Contracte de Concessió diu que: ”En cas d’incompliment de les seves 
obligacions per part del concessionari, serà d’aplicació el règim sancionador regulat en el PCAP” 
 
El Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la contractació de la concessió de 
l’obra pública per a la construcció i explotació d’un equipament esportiu amb piscina coberta i 
gimnàs al rial de Mas Figuerola núm. 2, sector U7 “industrial” de Canet de Mar estableix al seu 
article  24 que: “les sancions s'imposen en la forma i la quantia que preveu aquest plec” 
 
A banda d’aquesta breu i succinta referencia el PCAP no determina ni concreta quin és el 
procediment o règim sancionador aplicable per a la imposició de les penalitats contractuals, ni 
tampoc quin és el termini màxim en que ha de dictar-se la resolució que posa fi al procediment. 
 
Els articles 21.2 i 21.3 de la Llei 39/2015 estableixen que: 
-“El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma 
reguladora del correspondiente procedimiento”. 
- “Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, este será de 
tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contaran: 

a) en los procedimientos iniciados de oficio desde la fecha del acuerdo de  
iniciación.” 

 
L’Expedient de Penalitat Contractual 1388/2020 270 es va iniciar per acord del Ple Municipal de 
data 17.12.20. 
 
La resolució que ha posat fi al mateix amb la imposició de la penalitat contractual  s’ha dictat en 
data 29.04.21 i se’ns ha notificat el 05.05.21. 
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Per tant, la durada de l’Expedient ha estat de 4 mesos i 12 dies, molt superior al termini màxim 
de 3 mesos legalment previst. 
 
Al respecte, l’article 25.1 b) de la Llei 39/2015 assenyala que en els procediments  iniciats d’ofici 
(com ho és el present) el venciment del termini màxim establert (3 mesos) sense que s’hagi dictat 
i notificat resolució expressa determina la caducitat del procediment; caducitat que ha de ser 
declarada d’ofici i ha de comportar l’arxiu de les actuacions. 
 
En el present cas, quan en data 29.04.21 el Ple Municipal dicta la resolució que posa fi a 
l’Expedient de Penalitat Contractual, hauria d’haver advertit la caducitat del procediment i hauria 
d’haver procedit a l’arxiu de les actuacions. 
 
En no haver estat així, la resolució del Ple Municipal de data 29.04.21, dictada quan ja s’ha via 
produït la caducitat, resulta extemporània i nul·la de ple dret de conformitat amb els articles 47 
i 48 de la Llei 39/2015, atès que: 
 
-Vulnera els drets de defensa i a la tutela efectiva previstos a l’article 24 de la Constitució 
espanyola i susceptibles d’emparament constitucional. 
-Infringeix el procediment legalment establert als articles 21 i 25 de la Llei 39/2015. 
 
III.- VULNERACIÓ DEL PRINCIPI DE TIPICITAT: ELS FETS SUCCEÏTS NO REUNEIXEN 
LES CONDICIONS DEL TIPUS DE LA INFRACCIÓ IMPUTADA.- 
Diu la resolució ara recorreguda que a la reunió de la Comissió de Seguiment del contracte de 
data 12.11.20 “es va reconèixer per part de la concessionària que té deutes amb Hisenda degut 
a uns diferències d’IVA” 
 
I es considera d’advers que aquest fet és constitutiu d’una infracció greu tipificada a la clàusula 
26.n) del PCAP. 
 
El cert és que Canet de Mar Sport S.L. té un deute amb l’AEAT d’import 65.680,97.-€ derivat de 
la liquidació d’IVA de l’exercici 2017 que es troba actualment en fase de constrenyiment, 
pendent del seu pagament quan l’empresa disposi de liquiditat, i que va rebre una sanció de la 
AEAT per import de 16.102,36 que va ser liquidada el 3 de desembre de 2019. 
 
L’article 26.1 del PCAP estableix que: “Amb caràcter general, es consideren infraccions greus 
la reiteració, en més de dues ocasions durant un període de 12 mesos, d’infraccions lleus, o 
l’incompliment de les obligacions establerts en aquest PCAP que suposi alteració directa o 
indirecta en la prestació del servei, afecti els usuaris, l’ajuntament, a tercers o suposi infracció 
de l’ordenament jurídic, com ara: 
 

n) l’incompliment puntual de les obligacions laborals, tributàries, de seguretat i salut 
en el treball o de la Seguretat Social, relatives a l’empresa concessionària i al 
personal. 

 
Per tant, per a entendre que s’ha comès qualsevol dels incompliments de les lletres a) a p) de 
l’esmentat article cal que aquest incompliment “suposi alteració directa o indirecta en la 
prestació del servei, afecti els usuaris, l’ajuntament, a tercers o suposi infracció de l’ordenament 
jurídic.” 
 
En el present cas, la resolució que imposa la penalitat contractual no motiva ni molt menys 
acredita que l’incompliment puntual de les obligacions tributàries de l’empresa concessionària 
hagi ocasionat alteració directa o indirecta en la prestació del servei, hagi afectat als usuaris a 
l’ajuntament o a tercers o suposi una infracció de l’ordenament jurídic. 
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El cert és que aquest deute de la concessionària amb l’AEAT no ha ocasionat ni ocasiona cap 
alteració directa o indirecta en la prestació del servei (doncs s’ha prestat i es segueix prestant 
amb total normalitat – a banda, evidentment, de les limitacions i restriccions derivades de l’estat 
d’alarma i de la pandèmia del covid-19-) no ha afectat els usuaris, ni a l’ajuntament ni a tercers, 
i si bé es pot considerar que suposa una infracció de l’ordenament jurídic (la Llei reguladora de 
l’impost) el cert és que, en seu tributària ja  ha donat lloc a la incoació del corresponent 
expedient sancionador. 
 
Per tant, la imposició d’una penalitat contractual degut a l’existència d’aquest deute tributari 
comportaria una doble sanció pels mateixos fets, i per tant un incompliment del principi de “non 
bis in idem” i de l’article 31.1 de la Llei 39/2015, 
 
Així doncs, entenem que els fets succeïts no es poden tipificar com a infracció de l’article 26.1 
n) del PCAP, ates que no reuneixen els requisits del tipus de l’esmentat article. 
 
La Jurisprudència del Tribunal Suprem ha vingut declarant de forma reiterada, a partir de la 
seva famosa Sentència de 14 de maig de 1989, i entre d’altres també a les seves sentències 
de 12.07.12, 06.05.98 i 11.05.98 que: 
 
-“Los tipos de infracción deberán interpretarse en un sentido restrictivo y favorable al 
administrado” 
-“La coincidencia de una conducta con el supuesto de hecho de una norma tipificante es una 
condición esencial de los hechos determinantes de la sanción, de modo que su inexistencia 
provoca, indefectiblemente, la ilegalidad de la resolución sancionadora” 
-“Sabido es que no puede aplicarse en el derecho sancionador la analogía para incluir, como 
conducta sancionable, hechos o acciones que la Ley no estimó que constituían infracción” 
- “La suficiencia de la tipificación es una exigencia de la seguridad jurídica, de forma que el 
administrado, a la vista de la norma, pueda saber que su conducta constituye una infracción; y 
como resulta materialmente imposible describir en la norma todas las infracciones, a la hora de 
subsumir los hechos en el tipo normativo, se han de seguir dos reglas hermenéuticas: la 
analogía no es lícita y no cabe la subsunción de hechos concretos en los que falte algún 
elemento esencial del tipo. 
-“La potestad sancionadora que ejerce la Administración, decidiendo cuales son los hechos y 
conductas acaecidos en la realidad, si los mismos se subsumen o no en un tipo infractor 
previamente establecido en norma hábil para ello y cual la sanción que a tales hechos y 
conductas corresponde según las previsiones, también previas, contenidas a tal fin en el 
ordenamiento jurídico, no se desenvuelve a través de una actuación administrativa que esté 
gobernada por el llamado principio de la discrecionalidad técnica. Es, por el contrario, una 
actuación que ha de decidir sobre cuestiones jurídicas aplicando, de manera reglada, no 
discrecional, conceptos, elementos, pautas y criterios prefijados en normas jurídicas”. 
 
El Tribunal Constitucional ha assenyalat, a les seves sentencies 218/2005, 151/97 i 120/96 
que: 
 
- El respeto del órgano administrativo sancionador al irrenunciable postulado del art. 25.1 CE 
deberá analizarse, más allá del canon de interdicción de la arbitrariedad, el error patente o la 
manifiesta irrazonabilidad, propio del derecho a la tutela judicial efectiva, con el prisma de la 
razonabilidad que imponen los principios de seguridad jurídica y de legitimidad de la 
configuración de los comportamientos ilícitos que son los que sustentan el principio de 
legalidad». Desde esta perspectiva, resulta elemento realmente esencial del principio de 
tipicidad, ligado indisolublemente con el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), la 
necesidad de que la Administración en el ejercicio de su potestad sancionadora identifique el 
fundamento legal de la sanción impuesta en cada resolución sancionatoria. En otros términos, 
el principio de tipicidad exige no sólo que el tipo infractor, las sanciones y la relación entre las 
infracciones y sanciones, estén suficientemente predeterminados, sino que impone la 
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obligación de motivar en cada        acto sancionador concreto en qué norma se ha efectuado dicha 
predeterminación.” 
 
Per tot l’anterior, la resolució ara recorreguda incorre en causes de nul·litat de ple i 
d’anul·labilitat previstes als articles 47.1 a) i e) i 48 de la Llei 39/2015 donat que: 
 
-Vulnera els drets de defensa, tutela efectiva i a la presumpció d’innocència, recollits a l’article 
24 de la Constitució Espanyola i susceptibles d’emparament constitucional. 
-Infringeix l’ordenament jurídic, i en concret els principis de tipicitat i de seguretat jurídica i 
d’interdicció de l’arbitrarietat, contemplats als articles 25 i 9.3 de la C.E i 27.1 de la Llei 40/2015 
de Règim Jurídic del Sector Públic, així com el principi de “non bis in idem” i l’article 31.1 de la 
Llei 39/2015. 
 
IV.- AMB CARÀCTER SUBSIDIARI: LA SANCIÓ IMPOSADA RESULTA 
DESPROPORCIONADA.- 
Amb caràcter subsidiari, i per a l’hipotètic i improbable cas que no s’acordi estimar cap de les 
dues anteriors al·legacions, volem posar de manifest la nostra disconformitat amb l’import de la 
penalitat imposada. 
 
L’article 26.2 del PCAP diu que: “Les infraccions greus es sancionen, ultra amb el segrest de la 
concessió, amb multes de més del 3 per 100 i fins el 5 per 100 del pressupost total de l’obra, 
durant la seva fase de construcció i, si la concessió es trobés en la seva fase d’explotació, el 
límit màxim de les penalitats anyals serà superior al 5 per 100 i no superarà el 10 per 100 dels 
ingressos obtinguts per l’explotació de l’obra pública durant l’any anterior”  
 
En base a l’establert en aquest article la resolució ara recorreguda considera que: “tenint en 
compte que mai ha tingut cap penalitat ni avís per manca de resposta, el percentatge a aplicar 
ha de ser del 5%, fixant-se l’import total de la penalitat en 32.247,13.-€” 
 
Entenem que l’estricta aplicació de l’article 26.2 del PCAP suposa, en un cas com el present, 
una greu infracció del principi de proporcionalitat establert a l’article 29.3 de la Llei 39/2015, 
en virtut del qual ”en la imposición de las sanciones por las Administraciones Públicas se deberá 
observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la 
gravedad del hecho constitutivo de la infracción”. 
 
L'acte que dona lloc a la imposició de la penalitat és un deute amb l’AEAT d’import 65.680,14.-
€ el qual ja ha comportat la imposició de la corresponent sanció en  seu tributària. 
 
Doncs bé, l’import de la penalitat ara imposada és més de la meitat del deute pendent amb 
l’AEAT i per tant és evident que la sanció no és adequada a la gravetat del fet constitutiu de la 
infracció. 
 
Aquesta inadequació obeeix a que la sanció a imposar es calcula tenint en compte, únicament, 
els ingressos obtinguts de l’explotació i no a la naturalesa i quantia de l’incompliment tributari, 
cosa que sense dubte seria molt més justa i proporcional. 
 
Es podria arribar a l’absurd que, en un supòsit d’un deute amb hisenda d’1.-€, pel fet de tenir el 
concessionari uns ingressos de l’explotació elevats, l’Ajuntament li imposés una penalitat d’un 
import astronòmic. 
 
I a la inversa, en cas de tenir un deute amb Hisenda elevat però uns ingressos de l’explotació 
molt baixos, la penalitat imposada al concessionari resultaria ridícula. 
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És per aquest motiu que entenem que caldria haver imposat una penalitat que tingués en 
compte la naturalesa i l’import de l’incompliment tributari, i que per tant, necessàriament, hauria 
de ser molt inferior a la ara recorreguda 
 
En no a ver estat així la sanció imposada resulta desproporcionada, i per això  la resolució ara 
recorreguda incorre en causa d’anul·labilitat prevista a l’article 48 de la Llei 39/2018 per infringir 
l’ordenament jurídic i en concret el principi de proporcionalitat recollit a l’article 29.3 de la Llei 
39/2015. 
 
V.- PROCEDEIX SUSPENDRE L’EXECUCIÓ DE LA PENALITAT IMPOSADA FINS QUE NO 
ES RESOLGUI EL PRESENT RECURS DE REPOSICIÓ.- 
D’acord amb l’article 117.2 de la Llei 39/2015 entenem que concorren les  causes i requisits 
legalment establerts per a sol·licitar i acordar la mesura cautelar de suspensió de l’execució de 
la penalitat imposada donat que: 
 
1.- El recurs de reposició es fonamenta en causes de nul·litat de ple dret previstes a l’article 
47.1 a) de la Llei 39/2015, tal como se ha exposat i acreditat a les anteriors al·legacions. 
2.- L’execució de la penalitat d’import 32.247,13.-€ ocasionaria perjudicis d’impossible o molt 
difícil reparació, doncs la concessionària no disposa, transitòriament, de liquiditat per a fer front 
al pagament de la mateixa, i hauria de desatendre altres obligacions peremptòries com son el 
pagament dels salaris del personal, quotes de seguretat social, impostos, subministres i factures 
de proveïdors. 
 
En aquest sentit cal tenir en compte que la concessionària té constituïda una doble fiança, en 
forma de dos avals bancaris d’import 200.000.-€ cadascun, els quals garanteixen plenament el 
pagament de la penalitat durant la vigència de la mesura cautelar de suspensió de la seva 
execució. 
 
Per tot això, 
 
SOL·LICITO que tenint per presentat aquest escrit es serveixi admetre’l, tingui per interposat 
en temps i forma Recurs de Reposició contra la Resolució del Ple Municipal de l’Ajuntament de 
Canet de Mar de data 29.04.21 que acorda imposar a Canet de Mar Sport, S.L. una penalitat 
per import de 32.247,13.-€: i en mèrits de les anteriors al·legacions, prèvia suspensió de 
l’execució de la penalitat imposada, s’acordi: 
 
1.- Amb caràcter principal l’estimació del present recurs, l’anul·lació de la sanció imposada i 
l’arxiu i sobreseïment del present Expedient de Penalitat Contractual. 
2.- Amb caràcter subsidiari, per a l’hipotètic i improbable cas que no s’acordi l’arxiu de 
l’Expedient, la graduació de la penalitat en un import molt inferior al imposat a la resolució 
recorreguda, tenint en compte la naturalesa i l’import de l’incompliment tributari de la 
concessionària.” 
 
VI. L’acord de Ple municipal, de data 29 d’abril de 2021, va ser degudament notificat tant 
a la concessionària com a l’avalador en data 4 i 5 de maig de 2021, respectivament. En 
el termini atorgat per procedir al pagament de la penalitat, que finalitzava als 30 dies 
naturals següents al de la seva notificació i per tant, el 5 de juny de 2021, la mercantil 
Canet de Mar Sport, SL no ha efectuat el pagament de la penalitat imposada. 
 
VII. En data 22 de juny de 2021 la Cap de Secretaria i Contractació, en relació a la 
resolució del recurs de reposició interposat per la mercantil Canet de Mar Sport, SL, 
emet informe de desestimació, que es transcriu parcialment a continuació: 
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“A la vista del recurs de reposició presentat, es donarà resposta a cadascuna de les al·legacions 
que el composen, de forma separada en base als següents, 
 
II.- FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- La recurrent sosté en la seva al·legació II, que s’ha produït caducitat de l’expedient de 
penalitat contractual ja que aquest es va iniciar per acord del Ple Municipal de data 17 de 
desembre de 2021 i es va resoldre per acord del Ple municipal 29 d’abril de 2021 entenen que 
és contraria a dret per haver caducat el procediment al transcorre més de tres mesos entre la 
incoació de l’expedient i la seva resolució, en base als següents arguments: 
 

1. Que el PCAP (clàusules 18 i 24) no determina ni concreta quin és el procediment o règim 
sancionador aplicable per a la imposició de les penalitats contractuals, ni tampoc quin és 
el termini màxim en que ha de dictar-se la resolució que posa fi al procediment. 

2. En base als articles 21.2, 21.3, 25.1 b), 47 i 48 de la Llei 39/2015, 1 d’octubre, LPACAP 
que en els procediments  iniciats d’ofici el venciment del termini màxim establert (3 mesos)   
sense que s’hagi dictat i notificat resolució expressa determina la caducitat del 
procediment, caducitat que ha de ser declarada d’ofici i ha de comportar l’arxiu de les 
actuacions, resultant extemporània i nul·la de ple dret. 

3. Vulnera els drets de defensa i tutela efectiva previstos a l’article 24 de la CE susceptibles 
d’emparament constitucional. 

 
Segons Sentència del Tribunal Suprem (Contenciós) de data 21 de maig de 2019 (núm. 
652/2019) la sala entén que la imposició de penalitats per incompliment contractual establertes 
en el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) que regeix la contractació, no està 
subjecte a un termini de caducitat per les raons següents: 
 
1er.- Aquestes penalitats no responen a l’exercici de una potestat sancionadora, ja que per la 
seva imposició no es requereix d’un procediment específic de naturalesa sancionadora ni aquest 
és aplicable supletòriament.  Es tracta d’un exercici de la facultat de coerció sobre el contractista 
per la correcta execució del contracte, facultat que implica poders de direcció, inspecció i control 
que, en garantia de l’interès públic, se li atribueix a l’Administració (en aquest sentit STS sala 
contenciós de 6 de març de 1997, recurs d’apel·lació 4318/1991). 
 
2on.- La seva naturalesa s’acosta a la de la multa coercitiva com a instrument que té com a fi 
forçar mitjançant la seva reiteració i fins aconseguir el compliment de determinada obligació 
contractual. Tal similitud, s’accentua quan amb la penalitat es reacciona davant de retards del 
contractista u altre compliment defectuós mantingut en el temps, ara bé quan s’imposa como a 
conseqüència d’un incompliment puntual o executat del contracte ja no implica coerció i la seva 
naturalesa s’assembla certament a la sancionadora o compleix un fi rescabalador.  
 
3er.- Tot i així, com a tal penalitat té una sola regulació i no pot ostentar diversa naturalesa 
depenent de la seva finalitat, cal estar al criteri jurisprudencial segons el qual no té una vocació 
sancionadora en sentit estricte, i es configura com una mena de clàusula penal contractual (cf 
article 1152 de el Codi Civil) la seva raó rau en l'interès públic que es satisfà amb el contracte i 
que cal tutelar. 
 
4rt.- Pel procedimental la imposició de penalitats s'ubica sistemàticament a la LCSP 2007 en seu 
d'execució contractual, sense que es prevegi per al seu exercici un procediment específic i 
diferenciat, el que no és el cas d'aquests altres supòsits de l'article 194 de la LCSP de 2007 en 
què sí preveu que l'Administració contractant exerceixi certes potestats mitjançant concrets 
procediments: és el cas dels supòsits d'interpretació, modificació, resolució, reclamació de 
deutes, cessió o subcontractació (cf. article 195.1 de la LCSP 2007). 
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5è.- Cobra així sentit la cita de la sentència de Ple d'aquesta Sala, de 28 de febrer de 2007, 
recurs de cassació 302/2004, que constitueix la ràtio decidendi de la sentència impugnada. 
Malgrat dictar per a un supòsit diferent, d'ella es podria deduir que la imposició de penalitats no 
implica un procediment autònom o diferenciat dins del procediment contractual iniciat amb 
l'adjudicació, sinó una decisió o tràmit en particular de la fase d'execució. 
 
6è.- Això no treu que per a la seva adopció hagi una regulació mínima en l'article 196.8 de la 
LCSP 2007, el que evita la idea d'imposició de pla: es preveu així que hi hagi proposta i decisió 
i que hi hagi tràmit d'audiència o al·legacions és una exigència no expressament prevista, sinó 
que respon a un cabal enteniment de el principi de proscripció de la indefensió, exigència comuna 
a tot acte mitjançant el qual el poder públic imposi un gravamen. 
 
7è.- Les previsions de l'esmentat article 196.8 de les LCSP porta a la idea certa que hi ha un 
expedient, però no un procediment. En efecte, la idea d'expedient suposa la documentació de la 
successió d'actuacions que integren un procediment, però pot implicar només la constància 
documental de decisions, el que s'assembla a les penalitats amb les multes coercitives que 
adoptades per a l'execució d'acte incomplert que sí posa fi a un procediment. 
 
8è.- D'aquesta manera com ja la va denominar la sentència d'aquesta Sala, Secció Cinquena, 
de 30 d'octubre de 1995 (recurs d'apel·lació 5203/1991) amb la imposició de penalitats s'està 
davant d'una "decisió executiva", si bé acordada en el curs del procediment d'execució d'un 
contracte, prevista en els contractes a manera de estipulació accessòria la regulació mínima 
s'esgota, en aquest cas, en l'article 196.8 de la LCSP 2007. No precisa, per tant, l'aplicació 
supletòria de la Llei 30/1992 -avui Llei 39 / 2015- per a la seva regulació. 
 
9è.- Trenca d'aquesta manera el pressupost normatiu de l'article 44 de la Llei 30/1992 ja que la 
fase d'execució contractual, dins el procediment administratiu, no té per objecte exercitar una 
potestat d' "intervenció" susceptible de produir efectes desfavorables o de gravamen: s'està 
davant la regulació d'aquesta fase dins del procediment contractual, la finalitat és la correcta 
execució d'un contracte mitjançant el qual es satisfan interessos públics. 
 
D’acord amb el criteri de la STS 21 de maig de 2019 referenciada, la imposició de penalitats per 
incompliment contractual establertes en el PCAP que regeixen la contractació, no està subjecte 
a un termini de caducitat, degut a que la regulació del PCAP es refereix a penalitats contractuals, 
en concret en el cas que ens ocupa, per la comissió d’una infracció greu tipificada a la clàusula 
26.n) del PCAP en tenir deutes tributaris amb Hisenda, per tant, alienes al ius puniendi de 
l’Administració.  
 
En la clàusula 18 i el títol VI “infraccions i sancions” del PCAP i donant compliment a l’article 95 
del TRLCAP on s’indica que l’òrgan de contractació podrà imposar al concessionària les 
penalitats de caràcter econòmic, es regulen les conseqüències de l’incompliment o compliment 
defectuós de les seves obligacions per part del contractista i es preveu el procediment a seguir 
per imposar les esmentades penalitats, així com el límits quantitatius establerts per cadascuna 
d’aquestes, segons es tracti d’infraccions/incompliments de caràcter lleu, greu i/o molt greu. 
 
Aquestes penalitats es fonamenten en els principis de llibertat de pactes i autonomia de la 
voluntat i a les que no els hi són d’aplicació els principis de la potestat sancionadora ni tampoc 
de manera supletòria. Es tracta d’un exercici de la facultat de coerció sobre el contractista per la 
correcta execució del contracte.  
 
Per tant, en base a l’exposat, correspon desestimar la present al·legació. 
Segon.-  Pel que fa a la al·legació III vulneració del principi de tipicitat, cal dir en primer lloc, 
que l’argument en el que es basa la concessionària en la seva al·legació segons l’estipulat a la 
clàusula 26.1 del PCAP : “Amb caràcter general, es consideren infraccions greus la reiteració, 
en més de dues ocasions durant un període de 12 mesos, d’infraccions lleus, o l’incompliment 
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de les obligacions establerts en aquest PCAP que suposi alteració directa o indirecta en la 
prestació del servei, afecti els usuaris, l’ajuntament, a tercers o suposi infracció de l’ordenament 
jurídic, com ara: 
 
(….) 
 
n) l’incompliment puntual de les obligacions laborals, tributàries, de seguretat i salut en el treball 
o de la Seguretat Social, relatives a l’empresa concessionària i al personal.” La concessionària 
justifica que no hi hagut alteració directa o indirecta en la prestació del servei, que hagi afectat 
als usuaris, Ajuntament ni a tercers en quan infracció greu per la reiteració, en més de dues 
ocasions durant un període de 12 mesos de les obligacions establertes en el PCAP. Tanmateix, 
en el supòsit que ens ocupa no encaixa aquesta infracció al·legada sinó que es tracta d’una 
infracció de l’ordenament jurídic en el que encaixa la lletra n) relativa a l’incompliment puntual 
de les obligacions laborals, tributàries, de seguretat i salut en el treball o de la Seguretat Social, 
relatives a l’empresa concessionària i al personal, essent suficient amb un incompliment puntual 
per donar lloc a la imposició d’aquesta penalitat. La clàusula 26.1 indica: “....o suposi infracció 
de l’ordenament jurídic” distingint d’aquesta manera els supòsits d’infracció greu. S’ha de tenir 
en compte, com a fet rellevant, que aquest incompliment en les obligacions tributàries i d’aquí 
la seva importància, inclús podria donar lloc a l’extinció de la concessió ja que tal com s’indica 
en la clàusula 30.4 de PCAP: “4. És procedent extingir la concessió per una causa imputable al 
concessionari ultra en els supòsits previstos en l’article 264 TRLCAP, següents: 
 
“(...) i) incórrer el concessionari, durant la vigència del contracte, en qualsevol de les causes de 
prohibició per contractar amb l’Administració previstes a l’article 20 i concordants TRLCAP. 
L’article 20 del TRLCAP en la seva lletra f) estipula que en ningun cas, podran contractar amb 
l’administració les persones que no es trobin al corrent del compliment de les obligacions 
tributaries o de Seguretat Social imposades en les disposicions vigents, en els termes que 
reglamentàriament es determini.  
 
En segon lloc, no es pot considerar que hi ha duplicitat en la sanció tal com argumenta la 
concessionària senyalant l’incompliment del principi de “non bis in idem” ja que encara que 
coincideix la identitat subjectiva i la identitat fàctica, en aquest cas, no existeix identitat de 
fonament, això vol dir, que les mesures sancionadores responguin a una mateixa naturalesa. 
Tal i com hem exposat en el fonament de dret anterior, les penalitats no tenen una vocació 
sancionadora en sentit estricte, com si ho tindrien les sancions tributaries, es configuren com 
una mena de clàusula penal contractual (cf article 1152 de el Codi Civil) i la seva raó rau en 
l'interès públic que es satisfà amb el contracte i que cal tutelar.  
 
La concessionària també es fonamenta en l’article 31.1 de la LPACAP 39/2015 que tracta del 
còmput de terminis en els registres i no trobem relació amb el cas que ens ocupa. 
 
Per tant, en base a l’exposat, correspon desestimar la present al·legació. 
 
Tercer.- Quant a l’al·legació VI de la concessionària, indicar que tal com ja hem senyalat en 
anterioritat, la clàusula 26.1.n) del PCAP que regula aquest contracte tipifica com a infracció greu 
l’incompliment puntual de les obligacions laborals, tributàries, de seguretat i salut en el treball o 
de la Seguretat Social, relatives a l’empresa concessionària i al personal. 
 
Segons disposa la clàusula 26.2 del PCAP les infraccions greus es sancionen, en cas que la 
concessió es trobés en la seva fase d’explotació, amb penalitats amb un límit anual d’entre el 5 
per 100 i el 10 per 100 dels ingressos obtinguts per l’explotació de l’obra pública durant l’any 
anterior i, alternativament o acumulativa, amb el segrest o la resolució de la concessió.  
 
Per tant, en relació a la imposició de la penalitat l’empresa Canet de Mar Sport S.L., per la 
comissió d’una infracció greu tipificada a la clàusula 26.n) del PCAP en tenir deutes tributaris 



 

 
87 

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 

amb Hisenda i podent aplicar entre el 5 i el 10% de penalitat sobre els ingressos de l’any anterior 
(2020) ja es va considerar aplicar el 5% de penalitat, essent aquest el percentatge més baix 
aplicable, tenint en compte que mai han tingut cap penalitat ni avís per manca de resposta, fixant-
se l’import total de la penalitat en 32.247,13 € i per tant no resulta desproporcionada ni incorre 
en causa d’anul·labilitat (previst en els articles 29.3 de la LRJSP 40/2015  i 48 de la LPACAP 
39/2015 la concessionària indica erròniament els articles d’aquestes lleis en la seva al·legació) 
tal i com argumenta la concessionària. El fet que s’arribés a l’absurd per tenir un deute tributari 
mínim, tal i com afegeix la concessionària en la seva al·legació, no tindria molt sentit, ja que quan 
s’incoa un expedient de penalitats com és el cas (en data 21 de desembre de 2020 amb un 
termini d’audiència de 10 dies hàbils), es notifica l’acord a l’adjudicatari, donant-se-li el preceptiu 
tràmit d’audiència per poder presentar les al·legacions i els documents que consideren pertinents 
i, en conseqüència, podrien pagar el deute tributari en aquest termini i aportar els documents 
acreditatius del mateix per tal de que no se l’imposessin les penalitats corresponents a la 
infracció/incompliment efectuat. 
 
Per tant, en base a l’exposat, correspon desestimar la present al·legació. 
 
Quart.- La concessionària en la seva al·legació V, sol·licita la mesura cautelar de suspensió de 
l’execució de la penalitat imposada (article 117.2 de la LPACAP 39/2015) fonamentant-se que 
l’execució podria causar perjudicis d’impossible o difícil reparació i en les causes de nul·litat de 
ple dret  previstes a l’article 47.1 a) de la mateixa llei.   
 
En primer lloc, cal senyalar que l’acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari de 
data 29 d’abril de 2021, on s’acordava entre d’altres, imposar una penalitat a l’empresa Canet de 
Mar Sport, SL, pels incompliments del contracte de concessió d’obra pública per a la construcció 
i explotació d’un edifici aquàtic cobert i hotel d’entitats a ubicar al sector U7 “industrial” de Canet 
de Mar, en contra del qual la concessionària ha interposat recurs de reposició, no és nul de ple 
dret per les raons exposades en els fonaments de dret anteriors.  
 
En segon lloc, que l’execució de la imposició de la esmentada penalitat pogués produir perjudicis 
d’impossible o molt difícil reparació entem que, tal i com es preveia en l’indicat acord del Ple de 
l’Ajuntament de data 29 d’abril de 2021, en el cas de que el concessionari en el termini màxim 
dels trenta dies naturals següents al de la seva notificació no satisfés l’import de les penalitats es 
procediria primerament a confiscar de la garantia definitiva l’import necessari per cobrir la multa 
imposada. Cal recordar que la garantia constituïda en el seu moment pel concessionari (segons 
l’estipulat en el PCAP) responia justament al supòsit que ens correspon i que no es altra que, 
assegurar a la Administració contra el risc de que l’empresari incompleixi alguna de les 
obligacions assumides en el contracte de concessió. Altrament amb la confiscació de l’import de 
la penalitat de la garantia dipositada per part del concessionari a tal efecte, no es produeix 
perjudici d’impossible o difícil reparació. 
 
Per tant i segons l’estipulat en l’ article 117.1 de la LPACAP 39/2015, 1 d’octubre, la interposició 
de qualsevol recurs, excepte en els casos en que una disposició estableixi el contrari, no 
suspendrà l’execució de l’acte impugnat. 
 
Per tant, en base a l’exposat, correspon desestimar la present al·legació. 
 
III.- CONCLUSIONS 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels acords següents: 
 
PRIMER.- Desestimar el recurs de reposició interposat per Canet de Mar Sport, SL representada 
per A-- i C--, contra els acords del Ple de la Corporació de data 29 d’abril de 2021, en sessió de 
caràcter ordinari, d’imposició de penalitats pels incompliments contractuals a la concessionària 
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del contracte de construcció i explotació d’un edifici aquàtic cobert i hotel d’entitats a ubicar al 
sector U7 “industrial” de Canet de Mar, pels motius que consten al cos del present informe jurídic. 
 
SEGON.- Procedir a la confiscació parcial de la garantia definitiva constituïda mitjançant aval 
dipositat per Bankia SA, en l’import de 32.247,13 € corresponent a la penalitat imposada a Canet 
de Mar Sport SL, segons l’establert en l’acord tercer del Ple de la Corporació, en sessió de 
caràcter ordinari, de data 29 d’abril de 2021. 
 
TERCER.- Informar a Bankia SA que caldrà procedir a l’ingrés per l’import de 32.247,13 euros 
en la forma i en el termini indicats al peu de notificació.  
 
QUART.- Notificar el present acord a la concessionària i a l’avalador. 
 
CINQUÈ.- Comunicar el present acord a la Tresoreria i la Intervenció municipal.” 
 
Fonaments de Dret  
 
L’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment administratiu comú de les 
Administracions públiques, i l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic 
i del procediment de les administracions públiques de Catalunya, determina la 
competència per resoldre el recurs al mateix òrgan que ha dictat l’acte, en aquest cas, 
el Ple municipal. 
 
L’article 21 k) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local. 
 
Vist que és voluntat d’aquesta Corporació resoldre el recurs de reposició interposat per 
la mercantil Canet de Mar Sport, SL representada per Antonio Pagés Clifton i Carlos 
Matas Foz abans de finalitzar el termini a l’efecte en data 28 de juny de 2021, es 
considera pertinent que l’Alcalde resolgui, per raons d’urgència i tal com estableix 
l’article 21 k) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local, sobre el 
recurs de reposició interposat, proposant al Ple municipal en la primera sessió que 
celebri  la seva ratificació. 
 
Per tot l’esmentat, 
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- Desestimar el recurs de reposició  interposat per Canet de Mar Sport, SL 
representada per A-- i C--, contra els acords del Ple de la Corporació de data 29 d’abril 
de 2021, en sessió de caràcter ordinari, d’imposició de penalitats pels incompliments 
contractuals a la concessionària del contracte de construcció i explotació d’un edifici 
aquàtic cobert i hotel d’entitats a ubicar al sector U7 “industrial” de Canet de Mar, pels 
motius que consten al cos del present informe jurídic. 
 
SEGON.- Notificar la present resolució a la concessionària i a l’avalador. 
 
TERCER.- Comunicar la present resolució a la Tresoreria i la Intervenció municipal. 
 
QUART.- Ratificar aquesta resolució en la primera sessió que celebri el Ple municipal.” 
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En virtut de les atribucions que l'article 22.1.de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació i vist l’expedient 
administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal aplicació, s’acorda 
per onze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís 
Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid Camára, Raquel Serra Lerga, 
M. Àngels Isart Falceto,  Anna M. Casas Donadeu Josep Tenas Soler, M. Assumpta 
Revoltós Vaquer i Andreu Graupera Giménez, i  sis abstencions dels regidors Marián 
Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata, Miguel Borrego González, Josep Antoni Massagué 
Muntada, Gemma Bosch Alsina i Jordi Castellà Andrés: 
 
Primer.- Ratificar el decret d’alcaldia núm 2021/1358, de data 23 de juny, pel que es va 
resoldre desestimar el recurs de reposició interposat per Canet de Mar Sport, SL 
representada per A-- i C--, contra els acords del Ple de la Corporació, en sessió de 
caràcter ordinari, de data 29 d’abril de 2021. 
 
Segon.- Procedir a la confiscació parcial de la garantia definitiva constituïda mitjançant 
aval dipositat per CaixaBank, SA (dipositada en data 25 de novembre de 2008 per 
“Bancaixa” absorbida posteriorment per Bankia, SA) en l’import de 32.247,13 € 
corresponent a la penalitat imposada a Canet de Mar Sport SL, segons l’establert en 
l’acord tercer del Ple de la Corporació, en sessió de caràcter ordinari, de data 29 d’abril 
de 2021. 
  
Tercer.- Informar a l’avalador que caldrà procedir a l’ingrés per l’import de 32.247,13 
euros en la forma i en el termini indicats al peu de notificació.  
  
Quart.- Notificar el present acord a la concessionària i a l’avalador. 
  
Cinquè.- Comunicar el present acord a la Tresoreria i la Intervenció municipal. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent: 
 
https://sessions.canetdemar.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0803900J0.PLENOS.202107
0101?ts=13459 
 
4. Precs i preguntes 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent: 
 
https://sessions.canetdemar.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0803900J0.PLENOS.202107
0101?ts=12704 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 23:19 hores de tot 
el que jo com a secretària certifico. 
 
   
 
 


