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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Caràcter: ordinari 
Data: 25 de gener de 2007 
Hora que comença: 20.30 hores 
Hora que acaba: 20.55 hores 
Lloc: sala de Plens de l’Ajuntament 

 
PRESIDEIX 

 
Joaquim Mas Rius, alcalde de la corporació 

 
REGIDORS ASSISTENTS 

 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Quarta tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 
Antoni Isarn Flores 
Marisol Pacheco Martos 
Francesc Martín Casares 
Francesc Garcia Pujadas 
Anna Ardil Fabregà 
Pere Serra Colomer 
Joan Puigvert Cassà 
Maria Asunción Sánchez Salbañà 
Gabriel Raboso Vico 
Josep Alboquers Petitbó 
Laureà Gregori Fraxedas 

 
EXCUSA LA SEVA ASSISTÈNCIA 

 
Primera tinenta d’alcalde: Ibis Puig Valls 

 
ACTUA COM A SECRETARI 

 
Marcel.lí Pons Duat, secretari de la corporació 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1)  Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de 30.11.06. 
2)  Assabentats. 
3)  Sorteig dels membres de les meses per a les eleccions a les cambres 

agràries. 
4)  Aprovació pla de seguretat i salut obres rehabilitació edifici Odèon. 
5)  Expedient d’atermenament finca Mas Feliu. 
6)  Resolució contracte concessió de  domini públic  del  sector  U5b  com  a 

finançament d’obra pública. 
7)  Designació representants municipals a la Fundació privada Els Garrofers 
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8)  Designació  representant  al  Consell  escolar  de  centres  docents  privats 
concertats. 

9)  Constitució del Consell de participació de l’escola bressol i designació de 
representant municipal. 

10) Precs i preguntes. 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1.-  APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU,  DE  L’ACTA  DE  LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA  DE 
30.11.06 

 
El senyor alcalde obre la sessió d’avui i excusa l’assistència de la primera tinenta 
d’alcalde, la senyora Ibis Puig Valls, per motius personals. 

 
Tot seguit demana si hi ha alguna objecció a l’aprovació de l’acta del dia 30 de 
novembre de 2006. No se’n formula cap i s’aprova, doncs, per quinze vots a favor dels 
regidors Joaquim Mas i Rius, Òscar Figuerola Bernal, Sílvia Tamayo Mata, Cati 
Forcano Isern, Rafel Dulsat Ortiz, Antoni Isarn Flores, Marisol Pacheco Martos, 
Francesc Martín Casares, Francesc Garcia Pujadas, Pere Serra Colomer, Joan 
Puigvert Cassà, M. Assumpció Sánchez Salbanyà, Gabriel Raboso Vico, Josep 
Alboquers Petitbó i Laureà Gregori Fraxedas i una abstenció de la regidora Anna Ardil 
Fabregà. 

 
2.- ASSABENTATS 

 
1)  Sentència   número 978/2006   del   Tribunal   Superior   de   Justícia   de 

Catalunya 
 

Sentència de data 15 de desembre de 2006 al recurs d’apel·lació interposat pel senyor 
MFA contra la  sentència del  recurs contenciós administratiu 
452/04 que va recaure en un plet que va interposar contra l’Ajuntament per denegar-li 
la sol·licitud de l’acta de ple en suport magnetofònic. El Tribunal Superior de Justícia 
ratifica el d’Instància. 

 
2)  Sentència   número 792/2006   del   Tribunal   Superior   de   Justícia   de 

Catalunya 
 

Sentència de data 27 d’octubre de 2006 al recurs d’apel·lació interposat pel senyor 
MFA contra la  sentència del  recurs contenciós administratiu 
555/04, mitjançant el qual demanava la indemnització a l’Administració dels danys i 
prejudicis causats per uns bans de l’Ajuntament. La sentència desestima aquest recurs 
d’apel·lació i ratifica la sentència anterior. 

 
3)  Sentència   número 922/2006   del   Tribunal   Superior   de   Justícia   de 

Catalunya 
 

Sentència   de data 11 de desembre de 2006 al recurs contenciós administratiu 
interposat pel senyor ELR que pretenia el cobrament d’unes indemnitzacions i dietes 
per assistència de 2.185.000 pessetes. La sentència estima el recurs en part en relació 
a una assistència de 60,10 euros. 
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4)  Sentència   número 866/2006   del   Tribunal   Superior   de   Justícia   de 
Catalunya 

 

 
 

Sentència de data 20 de novembre de 2006 al recurs contenciós administratiu 
interposat pel senyor MFA i per la mercantil Montnegre SCCL, en una demanda de 
responsabilitat patrimonial per una acció municipal consistent en l’expedició d’un 
certificat d’aprofitament urbanístic que després va ser corregit. Es condemna 
l’Ajuntament a indemnitzar els demandants amb la quantitat de 60.000 euros més 
els interessos legals des de l’any en què van tenir lloc els fets. 

 
5)  Sentència  número  1079/2006  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de 

Catalunya 
 

Sentència de data 15 de desembre de 2006 al recurs contenciós administratiu 
interposat pel senyor MFA que desestima aquest recurs i imposa les costes del judici a 
la part apel·lant. 

 
3.- SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES PER A LES ELECCIONS A LES 
CAMBRES AGRÀRIES 

 
El cens electoral es compon de vint-i-sis membres i se n’han d’escollir nou, tres titulars i 
sis suplents. Tot seguit es passa a fer el sorteig entre tots els membres del cens i les 
persones escollides són les següents: 

 
President: Feliu Torrus Pérez 
Vocal 1r: Antònia Rovira Jofre 
Vocal 2n: Juan Molist Riera 
1r suplent de president: Ángel Ortiz Garcia 
2n suplent de president: Francisco Javier Hernández Núñez 
1r suplent de vocal 1r: Mohamed Bouassab 
2n suplent de vocal 1r: Juan Ramon Aguilar Mora 
1r suplent de vocal 2n: Lucía Flores Gamero 
2n suplent de vocal 2n: Jaime Torrus Pérez 

 
4.- EXAMEN I APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT REHABILITACIÓ 
EDIFICI ODÈON 

 
Atès que el Ple de la corporació, en sessió ordinària de data 18 d’octubre de 2006, va 
acordar aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària consistent en la rehabilitació de 
l’edifici Odèon i d’urbanització de la plaça Colomer, així com del plec de clàusules 
administratives particulars per a la contractació mitjançant concurs, per procediment 
obert de les esmentades obres i exposar al públic pel termini de 30 dies, en els termes 
de l’article 37 del ROAS i al mateix temps es va convocar concurs. 

 
Atès que l’aprovació inicial del projecte es va sotmetre a informació pública mitjançant 
anunci publicat al BOP núm. 302 de data 19 de desembre de 2006, al DOGC núm. 
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4786 de data 22 de desembre de 2006, i al tauler d’edictes de la Casa Consistorial, 
presentant-se durant aquest termini una al·legació. 

 

 
Atès que el Ple de la corporació, en sessió de data 30 de novembre de 2006 va 
acordar aprovar definitivament el projecte d’obra ordinària consistent en la rehabilitació 
de l’edifici Odèon i d’urbanització de la plaça Colomer. 

 
Atès que el Ple de la corporació, en sessió de data 30 de novembre de 2006 va 
adjudicar el concurs convocat per a l’execució de les obres de rehabilitació de l’edifici 
Odeón 1a fase 1r lot, a l’empresa Construcciones Solius, SA, pel preu cert i global de 
1.363.551,02  €,  IVA  inclòs,  amb  subjecció  al  plec  de  clàusules  administratives, 
particulars i generals i a la seva plica, en especial pel que fa a les millores ofertades. 

 
 

Atès que l’empresa adjudicatària de les obres ha redactat en data 9 de gener de 2007 
un projecte de Pla de Seguretat i Salut de l’obra esmentada. 

 

 
Vist l’informe de data 17 de gener de 2007 emès per la direcció facultativa de l’obra, 
l’empresa SGS Tecnos, SA, en concret, pel coordinador de seguretat i salut, Sr. Juan 
Antonio Mirabent Lorenzo, el contingut literal del qual és el següent: 

 
 

“INFORME DEL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURETAT Y SALUT 
DURANTE LA EXECUCIÓN DE LA OBRA PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN EN LOS 
TRABAJOS PARA LAS OBRAS DE CARÁCTER PÚBLICO. 

 

 
Asunto: Aprobación del plan de Seguridad y Salud. 

 
 

Referencia: PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LOS TRABAJOS DEL 
PROJECTE D’EXECUCIÓ DE “REHABILITACIÓ DEL TEATRE ODEON I 
URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA COLOMER A CANET DE MAR” en el siguiente 
emplazamiento: Carrer del Gram 22, el carrer del Comenidor, i la plaça Colomer 
de Canet de Mar 

 
Fecha: 17 de Enero de 2007 

 

 
Que la empresa adjudicataria de las obra “Rehabilitació del Teatre Odeon i 
Urbanització de la Plaça Colomer” SOLIUS, SA Construcciones, ha redactado y 
presentado el Plan de Seguridad y Salud, y ningún anexo, en cumplimiento del RD 
1627/1997 de 24 d’octubre. 

 
 

Visto su contenido, el Coordinador de Seguridad y Salud, con fecha de hoy, informa 
Favorablemente sobre el Plan de Seguridad y Salud. 

 
 

Indicando que falta todo el conjunto de Planos; Situación y emplazamiento, 
Implantación y organización de la obra, Protecciones Colectivas, Detalles de 
las protecciones individuales, Los servicios afectados. 
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Se le requieren los anexos al PSS en relación a la maquinaria a emplear por las 
empresas subcontratadas. La relación de la planificación de la obra con las 
fases críticas del PSS. 

 

 
Por todo esto se propone: 

 
 

“APROBAR con Reservas” el Plan de Seguridad y Salud” “REHABILITACIÓ DEL 
TEATRE ODEON I URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA COLOMER” a Canet de Mar.” 

 
Atès que els Serveis Tècnics municipals han donat el seu vistiplau a l’esmentat pla. 

 
 

Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte el que es disposa a 
l’article 7.2 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, de conformitat 
amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Obres i Via Pública, s’acorda per vuit 
vots a favor dels regidors Joaquim Mas i Rius, Òscar Figuerola Bernal, Sílvia Tamayo 
Mata, Cati Forcano   Isern, Rafel Dulsat Ortiz, Antoni Isarn Flores, Marisol Pacheco 
Martos i Francesc Martín Casares, i vuit abstencions dels regidors Francesc Garcia 
Pujadas,  Anna  Ardil  Fabregà,  Pere  Serra  Colomer,  Joan  Puigvert  Cassà,  M. 
Assumpció Sánchez Salbanyà, Gabriel Raboso Vico, Josep Alboquers Petitbó i Laureà 
Gregori Fraxedas: 

 

 
PRIMER.- Aprovar el Pla de seguretat i salut de l’obra de rehabilitació de l’edifici 
Odèon i d’urbanització de la plaça Colomer, presentat pel contractista adjudicatari de 
les obres, l’empresa Construcciones Solius, SA, condicionant l’inici de les obres a 
l’aportació de la documentació requerida per la direcció facultativa de l’obra, en el seu 
informe transcrit més amunt. 

 

 
SEGON.- Fer arribar el pla de seguretat i salut aprovat a tots els interessats per tal 
que, de conformitat amb allò que es disposa l’article 7.4 del RD 1627/97, puguin 
presentar els suggeriments i alternatives que estimin oportuns. 

 
Es fa saber al Ple municipal que aquesta mateixa tarda ha arribat al consistori, 
pràcticament tota la documentació que la direcció facultativa de l’obra havia de 
presentar abans de l’inici de les obres. Tot i això, encara falta el plànol de situació dels 
elements perillosos i, per tant, les obres no podran començar fins que aquest plànol 
sigui a l’Ajuntament. 

 
5.- PROPOSTA ATERMENAMENT DE LA FINCA MUNICIPAL CONEGUDA COM A 
“MAS FELIU” 

 
S’ha tramitat en aquest Ajuntament expedient per a l’atermenament de la finca 
municipal coneguda com a “Mas Feliu”, en el qual hi consten la memòria i l’informe de 
Secretaria i el pressupost de despeses d’atermenament de la Intervenció. 

 
L'Ajuntament gaudeix de la potestat d’atermenar les finques pròpies i dels particulars 
confrontants en via administrativa, d’acord amb els articles 4.1.d) de la Llei 7/1985, de 
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2 d’abril, de bases del règim local, i 210 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de 
règim local de Catalunya. 

 
A la vista dels elements continguts a la memòria, es considera necessari procedir a 
l’esmentat atermenament, essent raonables per a aquesta finalitat les despeses que 
consten al pressupost corresponent. 

 
La competència per a adoptar el present acord correspon al Ple municipal, d’acord 
amb el Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel que s’aprova el Text vigent de la Llei 
Municipal de Règim Local de Catalunya. 

 
Per tot això, l’Alcalde sotasignat, vist l’informe de la Secretaria i previ dictamen 
favorable  de la comissió assessora, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, 
s’acorda per unanimitat dels setze membres presents dels disset que integren el 
nombre de dret del Ple municipal: 

 
PRIMER.- DISPOSAR la pràctica de l’atermenament de la finca municipal coneguda 
com a “Mas Feliu”. 

 
SEGON.- ESTABLIR el dia 10 d’abril de 2007 com a data en què s’iniciaran les 
operacions de l’atermenament. 

 
TERCER.- DISPOSAR que aquest acord es notifiqui als propietaris i titulars de drets 
reals de les finques confrontants, i que es publiqui el corresponent anunci al Butlletí 
Oficial de la Província i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, amb una antelació mínima 
de seixanta dies a la data d’inici de les operacions d’atermenament. 

 
QUART.- AUTORITZAR el crèdit de 1.740,00 €, IVA inclòs, per a fer front a les 
despeses derivades de la pràctica de l’atermenament aquí acordat. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que aquest expedient ve dels anys 
setanta  i   ara,  a   instàncies  de  la   propietat,  s’ha  cregut  convenient  resoldre 
definitivament aquesta qüestió. 

 
6.- RESOLUCIÓ CONTRACTE CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC SOBRE UNA 
PORCIÓ D’EQUIPAMENT PÚBLIC DEL SECTOR U5B COM A FINANÇAMENT DE 
L’OBRA PÚBLICA CONSISTENT EN LA URBANITZACIÓ DE TOT L’EQUIPAMENT 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 10 de maig de 2006, va acordar 
adjudicar el contracte de concessió de domini públic sobre una porció de l’equipament 
públic  del  sector  U5-b  de  Canet  de  Mar,  com  a  finançament  de  l’obra  pública 
consistent en la urbanització de tot l’equipament, a l’empresa Transport Sanitari de 
Catalunya, SL, essent ratificat aquest acord pel Ple de la Corporació en sessió de data 
25 de maig de 2006. 

 
Atès que la formalització d’aquest contracte es va dur a terme el 12 de juny de 2006. 
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Atès  que  segons  l’esmentat contracte l’adjudicatària disposava d’un  termini  de  2 
mesos des de l’adjudicació (això és fins al 10 de juliol de 2006) per presentar el 
projecte executiu degudament visat. 

 
Atès que en data 29 de setembre de 2006, l’adjudicatària va sol·licitar a l’Ajuntament 
que li fos concedida una pròrroga de l’inici del contracte subscrit en data 12 de juny de 
2006 fins al 31 de desembre de 2006. 

 
Atès que en data 5 de gener de 2007 l’empresa Transport Sanitari de Catalunya, SL, 
ha presentat un escrit en el qual manifesta la seva voluntat de què sigui rescindit el 
contracte adjudicat en data 10 de maig de 2006. 

 
Vist l’informe emès per l’enginyer municipal, Sr. Vicenç Puig i Perpinyà, en data 10 de 
gener de 2007, en el qual fa una valoració dels danys i perjudicis ocasionats per 
l’incompliment contractual culpable del contractista, i que transcrit literalment diu així: 

 
“En Vicenç Puig i Perpinyà, enginyer municipal 

 
ASSUMPTE. 

 
Indemnització per danys i perjudicis en la resolució contractual per incompliment, 
de Transports Sanitaris de Catalunya, S.L.U. 

 
INFORMA. 

 
 

En compliment amb el que disposa l’Art.113 del RGLCAP, a l’hora de determinar les 
indemnitzacions en que s’ha de tenir en compte els següents factors. 

 
a). Retard, que impliqui perjudici per la inversió projectada. 
No es problemàtica ja que la inversió preveia la construcció d’un aparcament de vehicles per a 
la Policia Local, i aquesta circumstància ha sigut solventada sense cost per l’Administració. 

 
 

b). Major despeses que ocasioni a l’Administració. 
 

Si es dóna aquest factor, correspon a la intervenció de funcionaris i tècnics en la tramitació de 
l’expedient, el que comporta un dany emergent de 3.090,00 € (TRES MIL NORANTA EUROS), 
en base al detall següent: 

 
 

- Hores de preparació de documentació del secretari .........................1.400,00€ 
- Plànols i gestions a constructores efectuades pels 

tècnics municipals .............................................................................1.120,00€ 
- Tems de personal d’intervenció ............................................................200,00€ 
- Personal de secretaria ..........................................................................370,00€ 

--------------- 
Total. .................................3.090,00€ 

 
El que es fa constar per a que convingui” 

 
Atès que durant el tràmit d’audiència atorgat a l’adjudicatària, aquesta ha aportat 
voluntàriament els 3.090 € valorats per l’enginyer municipal com a indemnització per 
danys i perjudicis, i ha sol·licitat que no es procedeixi a incautar la garantia definitiva. 

 
7 



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Carrer Ample, 11 - 08360 Canet de Mar - Barcelona - Tel. 93 794 39 40 - Fax 93 794 12 31 
a/e: canetmar@canet.diba.es - web: www.canetdemar.org 

 

 

 
 
 
 

Vist allò que disposa l’article 111.e) i 113.4 del Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, 
pel  que  s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  de  contractes  de  les  Administracions 
Públiques, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Obres i Via 
Pública, s’acorda per vuit vots a favor dels regidors Joaquim Mas i Rius, Òscar 
Figuerola Bernal, Sílvia Tamayo Mata, Cati Forcano Isern, Rafel Dulsat Ortiz, Antoni 
Isarn Flores, Marisol Pacheco Martos i Francesc Martín Casares, i vuit abstencions 
dels regidors Francesc Garcia Pujadas, Anna Ardil Fabregà, Pere Serra Colomer, Joan 
Puigvert Cassà, M. Assumpció Sánchez Salbanyà, Gabriel Raboso Vico, Josep 
Alboquers Petitbó i Laureà Gregori Fraxedas: 

 
PRIMER.- Resoldre el contracte de concessió de domini públic sobre una porció de 
l’equipament públic del sector U5-b de Canet de Mar, com a finançament de l’obra 
pública consistent en la urbanització de tot l’equipament, formalitzat en data 12 de juny 
de  2006  amb  l’empresa  Transport  Sanitari  de  Catalunya,  SL,  per  incompliment 
culpable del contractista. 

 
SEGON.- Fixar com a indemnització per danys i perjudicis la quantitat de 3.090 €, de 
conformitat amb l’informe emès per l’enginyer municipal en data 10 de gener de 2007. 

 
TERCER.- Disposar la devolució de la garantia definitiva dipositada en aquesta 
Administració per part de la concessionària en data 31 de maig de 2006 i que puja un 
import de 9.760,44 €, en haver-se ingressat voluntàriament, per part de l’adjudicatària, 
la quantitat de 3.090 €, en concepte d’indemnització per danys i perjudicis. 

 
QUART.- Comunicar aquest acord a l’adjudicatària i a la Tresoreria municipal. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que la concessió era per posar la 
base d’ambulàncies del transport sanitari de Catalunya en una zona municipal 
d’equipaments. Un cop duta a terme aquesta concessió, en un termini determinat 
s’haurien hagut de fer unes obres d’habilitació en aquesta zona a càrrec de l’empresa 
adjudicatària. No s’ha arribat a fer aquesta inversió perquè aquest projecte depenia 
d’una sèrie de concessions fetes a través de la Generalitat i que no s’han arribat a fer, 
la qual cosa ha provocat que el mapa territorial del transport sanitari hagi canviat. 
Aquesta variació ha fet baixar el nivell de serveis i, per tant, la ubicació de la base 
d’ambulàncies d’aquesta empresa a Canet de Mar també ha canviat, fet que ha produït 
que la inversió que havia de fer en aquests terrenys fos massa elevada per dur-la a 
terme. L’empresa ha demanat la rescissió del contracte i l’Ajuntament els l’ha 
concedida, tot i que es demana una indemnització per la feina feta fins ara. 

 
7.- DESIGNACIÓ REPRESENTANTS MUNICIPALS A LA FUNDACIÓ PRIVADA ELS 
GARROFERS 

 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 24 de novembre de 2005, va 
acordar prendre en consideració l’establiment del servei públic municipal per a la 
defensa dels drets i la dignitat de les persones amb disminucions físiques, psíquiques 
o sensorials i la millora de llur qualitat de vida. 

 
Atès que el Ple de la corporació, en sessió de data 30 de novembre d’enguany, va 
aprovar definitivament el text del reglament regulador d’aquest servei públic municipal, 
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en no haver-se presentat cap al·legació, i disposar-ne la publicació del seu text íntegre 
en el BOP com a condició d’executivitat, així com el text dels estatuts de la fundació 
privada “Els Garrofers”, introduint-hi les observacions realitzades per la Direcció 
General de Dret i d’Entitats Jurídiques en data 17 d’octubre de 2006. 

 
Atès que, segons l’article 7.1 dels estatuts de la Fundació privada Els Garrofers, el 
Patronat és l’òrgan de govern, representació i administració de la Fundació privada Els 
Garrofers, i exercirà les seves funcions d’acord amb la llei i aquests estatuts. 

 
Atès que l’article 8 d’aquests mateixos estatuts estableix el següent: 

 
1.El Patronat estarà constituït per un mínim de tres i un màxim de set patrons. El 
primer Patronat serà designat en l’escriptura fundacional i en aquesta escriptura 
s’assegurarà la representació de l’associació veïnal TERRA I CEL, amb domicili a 
Canet de Mar. Podran formar part del Patronat tant les persones físiques com les 
jurídiques amb els límits establerts per la llei. 

 
2. L’alcalde de l’Ajuntament de Canet de Mar serà en tot cas el president del Patronat, 
en el qual s’integrarà l’associació TERRA I CEL veïna de Canet de Mar, com a patró 
no municipal. Els patrons designats per l’Ajuntament de Canet de Mar seran patrons 
municipals. 

 
3. El nombre de patrons que s’integrin designats per l’Ajuntament de Canet de Mar, en 
la seva qualitat de fundador, serà en tot moment igual o superior a la meitat més un de 
la totalitat dels patrons. 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels 
setze membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 

 
PRIMER.- Designar el senyor alcalde de l’Ajuntament de Canet de Mar, el senyor 
Joaquim Mas i Rius, president del patronat de la Fundació privada Els Garrofers, tal 
com disposa l’article 8 dels estatuts d’aquesta fundació. 

 
SEGON.- Designar els tinents d’alcalde municipals, la senyora Cati Forcano Isern i el 
senyor Òscar Figuerola Bernal, com a membres del patronat de la Fundació privada 
Els Garrofers, en qualitat de patrons municipals. 

 
TERCER.- Comunicar aquest acord als regidors afectats, així com al patronat de la 
Fundació privada Els Garrofers, per al seu coneixement i efecte. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que la Fundació privada els Garrofers 
té la finalitat de construir un centre per a persones disminuïdes, juntament amb 
l’Associació Terra i Cel i l’Ajuntament. Una de les principals condicions era aprovar els 
estatuts de la Fundació per poder constituir-la. Aquesta Fundació ha de tenir uns 
patrons, uns representants municipals i això és el que s’ha portat a aprovació del Ple 
municipal. 
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8.- DESIGNACIÓ D’UN REPRESENTANT AL CONSELL ESCOLAR DE CENTRES 
DOCENTS PRIVATS CONCERTATS 

 
Atès que l’article 56 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a 
l’educació, estableix la composició del consell escolar dels centres privats concertats. 

 
Atès que, d’acord amb la redacció donada a l’article esmentat per la Llei orgànica 
2/2006, de 3 de maig, d’educació, cal que sigui membre d’aquests consells escolars un 
regidor o representant de l’Ajuntament del terme municipal en què estigui ubicat el 
centre. 

 
Atès que, segons la resolució EDU/2068/2006, de 14 de juny, de convocatòria 
d’eleccions per renovar els membres dels consells escolars dels centres docents 
privats concertats, han d’incorporar un regidor o representant de l’Ajuntament del 
terme municipal en què estigui ubicat el centre. 

 
Atès que, segons aquesta mateixa resolució, el representant municipal és designat pel 
mateix Ajuntament, encara que ja estiguin constituïts els consells escolars, cas en el 
qual disposen fins al 31 de gener del 2007 per dur-ho a terme. 

 
Atès que el municipi de Canet de Mar ostenta, al dia de la data, dos centres privats 
concertats, el Col·legi Yglesias i l’escola Santa Rosa de Lima. 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels 
setze membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 

 
PRIMER.-  Designar  com  a  representant  municipal  en  els  consells  escolars  dels 
centres docents privats concertats d’aquest municipi a la tercera tinenta d’alcalde 
d’Educació i Infància, la senyora Sílvia Tamayo Mata. 

 
SEGON.-  Facultar  l’alcalde  president  per  tal  de  poder  delegar  puntualment  en 
qualsevol regidor les anteriors representacions, en cas d’absència de la titular. 

 
TERCER.- Comunicar aquest acord als directors dels centres docents i als regidors 
designats, per al seu coneixement i efecte. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, 
el qual demana que al títol de la proposta s’hi hauria d’afegir la paraula concertats, tal i 
com s’expressa en el cos del text. 

 
9.- CONSTITUCIÓ DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE L’ESCOLA BRESSOL I 
DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT MUNICIPAL 

 
Atès que l’article 18.1 del Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer 
cicle  de  l’educació  infantil  i  els  requisits  dels  centres,  disposa  que  l’òrgan  de 
participació de la comunitat educativa en el govern dels centres públics d’educació 
infantil de primer cicle és el Consell de participació. 

 
Atès que l’article 18.2 del Decret 282/2006, disposa que a les llars d’infants públiques 
ubicades en municipis en què l’ajuntament no té delegades les competències a què fa 
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referència l’article 20.1.c), es constitueix un consell de participació amb les 
competències i funcions que la normativa vigent assigna als consells escolars de 
centres públics. 

 
Atès que l’escola bressol municipal “El Palauet”, no disposa encara d’aquest òrgan tot i 
que l’article 15.2 del seu Reglament de règim intern disposa que l’Ajuntament de Canet 
de Mar, com a titular del servei, podrà propiciar la creació d’un consell de participació 
de l’escola bressol municipal, format per tots els agents de l’educació, que esdevindrà 
impulsor de la participació. 

 
Atès que és necessari procedir a la creació del consell de participació de l’escola 
bressol “El Palauet” per tal de complir amb la normativa esmentada, de conformitat 
amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Educació i Infància, s’acorda per 
unanimitat dels setze membres presents dels disset que integren el nombre de dret del 
Ple municipal: 

 
PRIMER.- Aprovar la constitució d’un consell de participació de l’escola bressol 
municipal “El Palauet”, el qual tindrà la composició que fixa l’article 18 del Decret 
282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els 
requisits dels centres, i les competències que en cada moment fixi la normativa vigent 
per als consells escolars de centres públics. 

 
SEGON.- Designar com a representant de l’Ajuntament de Canet de Mar en el consell 
de participació de l’escola bressol municipal “El Palauet”, la regidora d’Educació i 
Infància, Sra. Sílvia Tamayo i Mata. 

 
TERCER.- Facultar l’alcalde president per tal de poder delegar puntualment en 
qualsevol regidor l’anterior representació, en cas d’absència del seu titular. 

 
QUART.- Comunicar aquest acord a la direcció del centre i a la regidora designada, 
per al seu coneixement i efectes. 

 
Pren  la  paraula  la  senyora  Sílvia  Tamayo  Mata,  tinenta  d’alcalde  d’Educació  i 
d’Infància, la qual explica que el Reglament de règim intern del Palauet diu que 
l’Ajuntament pot propiciar la creació d’un consell de participació. Però no ha estat fins 
ara que la Generalitat ha instat els municipis a crear aquests òrgans de participació. 
Des de la seva Regidoria sempre han pensat que la participació és important i per això 
s’ha creat aquest consell de participació de la llar d’infants. 

 
10.- PRECS I PREGUNTES 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que el senyor Òscar Figuerola Bernal, 
tinent d’alcalde de Comunicació i Cultura vol fer una intervenció per aclarir uns fets que 
el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal li va preguntar 
per escrit. En la resposta, el senyor Figuerola li va fer saber que aquests aclariments 
els faria en el proper ple que es fes. 

 
Pren la paraula el senyor Òscar Figuerola Bernal, tinent d’alcalde de Comunicació i 
Cultura, el qual pregunta al senyor Serra si s’estima més que aquests aclariments els 
faci per escrit, a la qual cosa el senyor Serra li contesta que sí. 
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No es formulen ni precs ni preguntes. 
 

I essent les 20.55 hores s’aixeca la sessió del Ple de tot el que jo com a secretari 
certifico. 

 
El secretari L’alcalde 

 
 
 
 
 

Marcel.lí Pons i Duat Joaquim Mas Rius 
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