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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 29 DE 
NOVEMBRE DE 2007 

 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20.30 hores 
Hora que acaba: 22.10 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas Rius, alcalde de la corporació 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 
Antoni Isarn Flores 
Coia Galceran Artigas 
Francesc Martín Casares 
Marisol Pacheco Martos 
Laureà Gregori Fraxedas 
Maria Asunción Sánchez Salbañà 
Núria Roqué Toro 
Josep Alboquers Petitbó 
Jesús Marín Hernández 
Pere Serra Colomer 
Mercè Pallarolas Fabré 
 

ACTUA COM A SECRETARI 
 
Marcel.lí Pons Duat, secretari de la corporació; hi assisteix també, el senyor Antoni 
Calpe Jordà, interventor de la corporació. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de les actes de data 29.09.07 i 30.10.07 
2) Aprovació de la implantació del servei públic municipal d’habitatges 

dotacionals i incoació d’expedient de contractació 
3) Ratificació de l’acord de Junta de Govern Local de data 18 d’octubre, de 

nomenament d’un representant de l’Ajuntament en la Comissió de 
Seguiment del conveni de col·laboració per a l’Escola de Teixits 

4) Autorització de compatibilitat a l’arquitecta municipal 
5) Autorització de compatibilitat a l’arquitecte tècnic municipal 
6) Aprovació del compte general corresponent a l’exercici 2006 integrat pels 

comptes anuals de l’Ajuntament i els de l’OA Ràdio Canet 
7) Aprovació modificació conveni delegació amb l’Organisme de Gestió 

Tributària 
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8) Proposta de resolució perquè el servei territorial d’educació del Maresme- 
Vallès Oriental tingui la seu a la ciutat de Mataró (Maresme) 

9) Moció vers l’eradicació de la violència masclista 
10) Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
El senyor alcalde obre la sessió explicant que hi ha una pregunta formulada per la 
senyora Raquel Segura Lerga, en nom d’Iniciativa per Catalunya Verds, amb 
relació al Reglament de Participació Ciutadana. Com que ha estat formulada 
correctament en temps i forma, es contestarà fora d’acta. També explica que hi ha 
un punt d’urgència amb relació a l’Odèon. 

 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE DATA 27.09.07 I 30.10.07 
 
El senyor alcalde pregunta si hi ha alguna objecció a les actes de la sessió 
ordinària de 27 de setembre i de la sessió extraordinària de 30 d’octubre. No se’n 
formula cap i s’aproven, doncs, les actes per unanimitat dels disset regidors 
presents dels disset de nombre de dret que integren el Ple municipal. 
 
2.- ESTABLIMENT DEL SERVEI MUNICIPAL D'HABITATGE DOTACIONAL 
PÚBLIC, APROVACIÓ DELS PROJECTES BÀSICS, DELS ESTUDIS DE 
VIABILITAT I DEL QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ D'OBRA PÚBLICA DE CONSTRUCCIÓ I 
EXPLOTACIÓ DE 39 HABITATGES DOTACIONALS I APARCAMENTS ALS 
SOLARS DEL RIAL DELS OMS I DEL CARRER ROMANÍ 
 
Atès que mitjançant Decret d’aquesta Alcaldia 951/2007, de 25 d’octubre, s’inicià 
expedient d’implantació o establiment del servei públic municipal d’habitatges de 
dotació pública en règim de cessió temporal d’ús, i es designà una comissió 
l’objecte de la qual era elaborar la memòria justificativa del servei públic, el projecte 
d’establiment o estudi de viabilitat i el reglament sobre el règim jurídic de la 
prestació, per tal de donar-li la tramitació pertinent.  
 
Atès que, al dia de la data la comissió ja ha redactat els anteriors documents, els 
quals es troben a disposició de l’òrgan de govern plenari per a la seva aprovació 
inicial, si s’escau. 
 
Atès que, simultàniament, la Diputació de Barcelona ha encarregat a serveis 
externs l’elaboració dels projectes bàsics relatius a les obres de construcció dels 
habitatges dotacionals públics, així com sengles estudis de viabilitat, el contingut 
d’aquests darrers s’adapta sensiblement al de l’article 227 TRLCAP.  
 
Atès que el servei públic esmentat és de competència municipal, en virtut del que 
disposen en virtut del que disposen els articles 47 i 84.2.b) de l'Estatut d'Autonomia 
de Catalunya,  l’article 25.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local (LRBRL), l’article 66.3.d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya (TRLMC). 
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Atès que els articles 34.3 del DL 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme (TRLUC) i 33.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (RLUC), consagren la possibilitat 
de què el planejament general prevegi, com a sistemes urbanístics, reserves de 
terrenys destinats a habitatges dotacionals públics.  
  
Vistos la memòria justificativa, els projectes bàsics de construcció dels habitatges 
dotacionals públics, el projecte de reglament del servei. 
 
Atès que de la documentació esmentada es deriva que és procedent establir el 
servei municipal d'habitatges dotacionals públics, assumit per l'Ajuntament. 
 
Atès que la documentació preparada compleix les determinacions que assenyala 
l'article 159 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS). Vist el procediment establert a 
l'article 160 ROAS. 
 
Vista l’acta de la comissió redactora designada mitjançant Decret d’aquesta 
Alcaldia 951/2007, de 25 d’octubre, així com l’informe de Secretaria i Intervenció, 
que es transcriu a continuació: 
 

En Toni Calpe Jordà i en Marcel·lí Pons Duat, interventor i secretari, 
respectivament, de l’ajuntament de Canet de Mar, comarca del Maresme, en relació 
amb l’expedient d’establiment del servei municipal d'habitatge dotacional públic, 
aprovació dels projectes base, dels estudis de viabilitat i dels quadres de 
característiques de la concessió d'obra pública per a la construcció i explotació de 
24 habitatges dotacionals i aparcaments al solar del Rial dels Oms i de 15 
habitatges dotacionals i aparcaments al solar del carrer Romaní, emeten el present 
 
INFORME 
 
Primer.- Tant la justificació econòmica de la memòria com els estudis de viabilitat 
d’ambdues promocions contenen dades econòmiques contrastades i opinions en 
principi assumibles, si bé en fases posteriors s’han d’aclarir els punt següents:    
 
a) Cost de la construcció 
 
Dins el cost de la construcció s’hi inclouen les despeses d’honoraris tècnics, tributs, 
imprevistos i despeses financeres derivades del préstec que hagi de concertar el 
concessionari, així com una quantia en concepte d’imprevistos (calculats en un 4% 
de la despesa de construcció). 
 
Les despeses financeres imputables seran les meritades abans de l’entrada en 
funcionament de la inversió, atès que les posteriors s’han de reflectir en el compte 
d’explotacio en l’apartat de despeses financeres.   
 
La quantia calculada globalment en concepte d’imprevistos, atès que té incidència 
en el cost de construcció i per tant en el cost d’amortització, s’ha de concretar en el 
posterior pla econòmicfinancer que elabori el concessionari.  
 
b) Finançament de l’obra 
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El finançament inicial de l’obra és amb una operació de préstec, amb recursos 
propis del concessionari i amb una pòlissa de crèdit. Hi ha previsió d’atorgament de 
subvencions que obligaran a ajustar el pla econòmicfinancer en el moment que es 
produeixin.  
 
c) Despeses d’explotació 
 
És convenient reflectir els criteris d’amortització que s’apliquen en la depreciació de 
la construcció i així en relació a la durada de la concessió, establir el fons de 
reversió, ja que en l’estudi actual queden totes aquestes magnituds englobades. 
D’altra banda, segons la informació de l’estudi, l’amortització no és amb quota 
constant sinó que augmenta en els successius exercicis. 
Cal concretar el tractament de la despesa d’urbanització, atès que per la seva 
naturalesa és una inversió no subjecte a amortització.  
 
d) Altres aspectes a tenir en compte 
 
D’acord amb l’article 224.2 del Text refós de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny 
(TRLCAP), els contractes de préstec que formalitzi el concessionari hauran de ser 
comunicats a l’ajuntament dins el mes següent a la seva subscripció, la qual cosa 
implicarà l’actualització del pla econòmicfinancer.  
 
D’altra banda, d’acord amb l’article 241.2 del TRLCAP una vegada finalitzada la 
inversió s’elaborarà un document de valoració de l’obra executada i en aquest punt 
es concretaran totes les despeses, inclosos els imprevistos que hagin de formar part 
del cost de la construcció.  
 
Segon.- Quant a la viabilitat jurídica del denominat procediment derivat, hom es 
remet a les consideracions efectuades per la Comissió Permanent de la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa de Catalunya, en el seu informe 2/2007, 
de 19 d’abril, sobre la viabilitat del sistema plantejat per la Diputació de Barcelona 
per a la gestió de les polítiques d’habitatge protegit dels municipis. Aquest informe 
considera que la proposta de Diputació s’articula entorn a les idees bàsiques 
següents: 
 
a) existència d’un encàrrec de gestió municipal per part de l’Ajuntament de què es 
tracti a la Diputació de Barcelona, la qual queda habilitada per dur a terme una 
selecció d’empreses capacitades per promoure i gestionar habitatges protegits. 
 
b) aquestes empreses s’integren en un registre d’entitats promotores d’habitatge 
protegit, sobre la base de l’article 34 de la Directiva 2004/18/DCE del Parlament 
europeu i del Consell, de 31.3.04: 
 
- mitjançant una convocatòria pública i pel sistema de concurs. 
 
- el procediment queda obert durant tota la vigència del Registre: en tot 
moment poden incorporar-se noves entitats. 
 
c) els ajuntaments encarreguen i sol·liciten la intervenció de la Diputació de 
Barcelona i aporten el sòl per a habitatge protegit. Val a dir que els anteriors tràmits 
ja foren realitzats per l’Ajuntament de Canet de Mar, amb ocasió de l’aprovació del 
conveni marc de col·laboració entre aquest Ajuntament i l’IUHAL de la Diputació de 
Barcelona mitjançant acord de la junta de govern local de data 5.7.06,. ratificat pel 
ple de l’Ajuntament en sessió de 27.7.06. Aquest convé ni fou objecte d’una 
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modificació puntual que fou aprovada mitjançant Decret 898/07, de data 8 d’octubre, 
del Tinent d’Alcalde de Comunicació, Cultura i Urbanisme. Aquest darrer Decret cal 
que sigui ratificat pel ple en una propera sessió que celebri. 
 
d) l’article 34 de la Directiva 04 preveu unes normes particulars, dins dels 
contractes públics d’obres, sobre construcció d’habitatges socials que consisteixen 
en un procediment especial d’adjudicació que no es trobava incorporat al TRLCAP 
ni, ara, a la LCSP. 
 
e) per a cada promoció es consultarà totes les entitats inscrites en el Registre. 
 
f) el sistema d’incorporació al registre és obert, ja que durant tota la seva durada 
qualsevol entitat té la possibilitat de presentar una oferta per ser inclosa en el 
registre. 
 
g) tant les proposicions dels licitadors com la seva obertura tindrà lloc en la seu de 
la Diputació de Barcelona, en concret per l’Institut d’Urbanisme, Habitatge i 
Activitats Locals (IUHAL) que les informarà i remetrà totes les actuacions a 
l’Ajuntament de Canet de Mar, per tal que, pel seu ple, s’efectuï l’adjudicació. 
 
Tercer.- A grans trets, el sistema de selecció dibuixat en el punt anterior d’aquest 
informe és el que s’utilitza en el nostre cas. L’informe de la junta consultiva 2/2007 
es va emetre quan l’Estat espanyol encara no havia transposat la Directiva 2004. 
Avui ja es troba transposada per la LCSP, la qual, si bé és cert que no entra en 
vigor fins el 2.5.07, no és menys cert que la seva DT setena, que és la relativa a 
l'àmbit d'aplicació subjectiva de la directiva, ja ha entrat en vigor. El legislador no 
podia establir una vacatio de 6 mesos respecte d'una directiva el termini de 
transposició de la qual finalitzà el 31.1.06. 
 
Quart.- Així les coses cal tenir present que el sistema dissenyat per la Diputació de 
Barcelona comporta enganxar-se directament de l'article 34 de la Directiva 04, avui 
ja transposada, un article que no s’ha incorporat al dret intern. És cert que el 
procediment derivat no vulnera la Directiva 04, com assevera la junta consultiva, 
però la LCSP no preveu cap procediment derivat, i la potestat de contractació és 
enormement reglada. La qüestió és si els poders públics poden prescindir d'una llei 
interna que no ha previst un determinat procediment i enganxar-se directament 
d'una directiva comunitària ja transposada, quan aquest procediment no s'ha previst 
en la norma de transposició. Els qui subscriuen manifesten les seves reserves al 
respecte. 
 
Cinquè.- Finalment, sembla poc ortodox utilitzar criteris d’empresa i no de contracte 
per a la selecció del contractista. La jurisprudència comunitària i, fins i tot, les 
nostres juntes consultives de contractació administrativa, descarten a limine la 
possibilitat de valorar l’equip redactor o l’equip director com a criteris que serveixin 
de base per a l’adjudicació, fins i tot en un procediment derivat que, per la seva 
naturalesa, admet l’aplicació analògica o extensiva de les normes reguladores del 
procediment restringit, que també proscriu aquesta pràctica en el segon 
procediment de selecció (article 91 TRLCAP). 
 
Sisè.- Tampoc no sembla correcte obviar tota referència al restabliment 
bidireccional de l’equilibri financer de la concessió. A la pràctica, pel que s’ha pogut 
deduir, aquesta absència es concreta en la indeterminació d’un benefici industrial 
del concessionari, el que pot derivar en el risc d’haver d’assumir aquell que acabi 
imposant en la seva plica el licitador que esdevingui adjudicatari. Així les coses, el 
seu trencament (de l’equilibri econòmic) durant el termini de la concessió sempre 
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serà unidireccional, puix que l’Administració no es trobarà nodrida dels mecanismes 
de reciprocitat necessaris per tal de poder aspirar a unes pretensions equilibrades, 
en termes sinal·lagmàtics, durant tota la vida de la concessió, mentre que la 
concessionària sempre partirà de la presumpció iuris tantum d’equilibri, en els 
termes de la seva proposició econòmica. No és aquest l’esperit de la 
bidireccionalitat que inspira la legislació de contractes. 

 
Atès que la comissió redactora no ha volgut deixar escapar l’oportunitat que li oferia 
la implantació d’aquest nou servei per palesar la importància que, per a determinats 
col·lectius de la població, té el bon compliment del codi d’accessibilitat. És per això 
que, malgrat que la normativa vigent no obliga a ser adaptats tots els locals 
comercials i altres edificis privats de servei al públic, es considera necessari exigir, 
a partir d’ara, a tots els edificis de nova construcció que tinguin locals comercials, 
que els seus accessos siguin adaptats, independentment del seu ús i superfície. 
Per als locals comercials d’edificis ja existents, l’exigència serà la mateixa, sempre 
que no existeixi impossibilitat física per a adaptar-los i que aquesta adaptació no 
sigui contrària al principi de proporcionalitat. D’aquesta manera es pretén garantir, 
en la mesura del possible, el dret de qualsevol ciutadà a escollir en base a l’oferta i 
la demanda i no en funció de les facilitats físiques d’accés als locals. 
     
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Joventut i Oficina 
d’Habitatge i Accessibilitat, s’acorda per unanimitat dels disset membres assistents 
dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 
  
PRIMER.- Prendre en consideració l'establiment del servei municipal d'habitatge 
dotacional públic, sobre la base de la memòria justificativa, els estudis de viabilitat, 
els projectes bàsics d’execució dels habitatges i el projecte de reglament del servei 
adjunts. 
 
SEGON.- Aprovar els projecte bàsics de construcció d’ambdós grups d’habitatges, 
redactats pels equips tècnics següents: 
 

a) CMT Arquitectes associats, SL: 15 habitatges del carrer Romaní. 
b) GMG Plans i Projectes: 24 habitatges al Rial dels Oms,    

 
bo i determinant que el concessionari d’obra pública elaborarà ambdós projectes 
executius en base a aquests. 
 
TERCER.- Aprovar inicialment ambdós estudis de viabilitat econòmica financera, el 
reglament del servei i la memòria i sotmetre la totalitat dels documents anteriors a 
informació pública mitjançant anuncis al DOGC i al BOP, disposant així mateix 
l'exposició al tauler d'edictes de l'Ajuntament, durant un termini de trenta dies 
hàbils, a comptar de la darrera publicació de les esmentades, a efectes de 
presentació d'al·legacions i suggeriments. 
 
QUART.- Cas de no formular-se’n entendre definitivament aprovats  els estudis de 
viabilitat econòmica financera, l'establiment del servei i el projecte de reglament, 
disposant-se la íntegra publicació d'aquest darrer en el BOP i al tauler d'anuncis de 
la Corporació, anunciant en el DOGC la referència al BOP en el qual s'hagi publicat 
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íntegrament el text, lliurant sengles exemplars d’aquest al Departament de 
Governació de la Generalitat i a l'Administració de l'Estat. 
 
CINQUÈ.- Incoar expedient de contractació i aprovar el quadre de característiques 
del concurs tramitat per la Diputació de Barcelona per a la incorporació en el 
registre d’entitats promotores d’habitatges protegits, el qual integrarà el plec de 
clàusules administratives particulars (PCAP) que, com a model genèric, fou aprovat 
pel Decret del President Delegat de l’Àrea d’Infrastructures, Urbanisme i Habitatge, 
de data 5.06.07, que ratifica l’acord de la Junta de Govern de l’Institut d’Habitatge 
de data 19.12.07, i publicat al BOP núm. 163, de data 9.07.07, al BOE 164, de data 
10.07.07 i DOCE de data 3.07.07 i que haurà de regir la contractació de la 
concessió d'obra pública per a la construcció i explotació de 39 habitatges 
dotacionals públics, al Rial dels Oms (24)  i al carrer Romaní (15) i exposar-lo al 
públic durant un termini de 20 dies hàbils, a efectes de formulació de reclamacions, 
mitjançant anuncis al BOP i al DOGC. Cas de no formular-se’n s’entendrà aprovat 
definitivament, sense necessitat d’adoptar-se un nou acord al respecte.  
 
SISÈ.- Disposar, simultàniament, d'acord amb l'article 122.2 del RD Leg. 781/86, 
l'obertura de procediment obert i forma d'adjudicació per concurs, en el benentès 
que aquest s'ajornarà en el supòsit que es formulin reclamacions contra els plecs, 
l'expedient d'establiment del servei o els estudis de viabilitat econòmica financera. 
El termini de presentació de proposicions serà de 26 dies naturals a partir de la 
inserció del corresponent anunci en el BOP.  
 
SETÈ.- Introduir una disposició addicional quarta a l’ordenança municipal 
reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús 
del sòl, publicada íntegrament en el BOP número 30, de 4.2.05, amb el redactat 
següent: 
 

 Disposició addicional quarta. Accessibilitat dels locals 
comercials. 

 
 1. Tots els edificis de nova construcció que tinguin locals 
comercials disposaran d’accessos adaptats, independentment del 
seu ús i superfície. 

 
 2. Per als locals comercials d’edificis ja existents l’exigència 
serà la mateixa sempre que: 

 
a. no existeixi impossibilitat física d’adaptació, o 

 
b. la seva implantació no sigui contrària al principi de 

proporcionalitat. 
 

 3. Els serveis tècnics municipals valoraran en cada cas la 
concurrència o no dels anteriors conceptes jurídics indeterminats, 
motivant adequadament i suficientment la conclusió a la que arribin, 
a la vista de la justificació i de la documentació aportada.  

 
VUITÈ.- Ratificar  el Decret 898/07, de 8 d’octubre, de la tinència d’Alcaldia de 
Comunicació, Cultura i Urbanisme, pel qual s’aprovà la modificació del conveni 
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marc subscrit el 20.10.06 amb l’IUHAL i notificar els anteriors acords a l'Àrea de 
Serveis Econòmics i a la Direcció de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats de 
la Diputació de Barcelona.  
 
Pren la paraula el senyor Rafel Dulsat Ortiz, cinquè tinent d’alcalde de Joventut i 
Habitatge i Accessibilitat, el qual explica que aquest és el primer pas per assolir 
habitatges a preus assequibles, fet conjuntament amb la Diputació. Portem a terme 
la construcció de 15 habitatges al carrer Romaní i 24 al rial dels Oms, sense cap 
cost a l’Ajuntament. Els habitatges oscil·laran entre 40 i 50 m2 amb opció 
d’aparcament. El cost mensual no superarà els 300 euros i tots seran de lloguer. 
 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor del grup municipal de CiU, el 
qual pregunta com funcionarà la gestió d’aquests habitatges, també pregunta per 
l’augment del preu del lloguer, pel nombre d’aparcaments que tindran i en quin 
règim es gestionaran. 
 
Pren la paraula el senyor Dulsat, el qual explica que es farà una concessió de 35 
anys, més 3 anys de construcció dels habitatges, la qual cosa vol dir que s’arribarà 
a una concessió de 38 anys. El preu del lloguer s’incrementa amb l’IPC. Són uns 
preus que vénen marcats pel Departament de Medi Ambient i Habitatge. Pel que fa 
als aparcaments, explica que n’hi haurà tants com habitatges, 24 al rial dels Oms i 
15 al carrer Romaní que també seran de lloguer, a uns 30 euros mensuals. 
 
Pren la paraula el senyor Serra, el qual explica que hi votaran a favor perquè són 
una necessitat i perquè també figuraven al seu programa. De tota manera vol, però, 
fer una matisació sobre la Disposició addicional quarta que regula l’accessibilitat als 
locals comercials. Explica que és correcte regular aquesta accessibilitat, però no 
troba bé que es reguli aquí, ja que aquesta disposició es refereix a tots els locals 
comercials de tot el poble i aquest punt és només per aprovar la construcció 
d’habitatges dotacionals. Demana que li aclareixin si aquesta disposició es refereix 
a tot el poble o només als habitatges dotacionals. 
 
Pren la paraula el senyor Dulsat, el qual aclareix que aquesta disposició es refereix 
a la construcció nova que es faci a tot el poble. 
 
Pren la paraula el senyor Serra, el qual comenta que potser aquest tema hauria de 
retirar-se perquè creu que jurídicament no és possible aplicar una norma que fa 
referència a una cosa concreta, a tota la població i demana al senyor secretari que 
ho aclareixi. No troba ètic fer servir un tema parcial per aprovar una cosa que afecta 
a un tema general. 
 
Pren la paraula el senyor Dulsat, el qual explica que s’està treballant per fer una 
ordenança d’accessibilitat per a tot el municipi i aquest és el primer pas. 
 
Pren la paraula el senyor Serra, el qual explica que s’han barrejat les coses i que 
s’hauria hagut de fer per separat. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual pregunta al senyor secretari si hi ha 
alguna incompatibilitat legal que no permeti fer-ho d’aquesta manera, a la qual cosa 
el senyor secretari respon que no. 
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Pren la paraula el senyor Serra, el qual explica que hi votaran a favor, però demana 
que consti en acta que no estan d’acord amb la Disposició addicional quarta, en el 
sentit que fa referència a un tema general quan tot l’acord fa referència a un tema 
concret. 
 
3.- RATIFICACIÓ DEL NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DE 
L’AJUNTAMENT A LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI PER A LA 
ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE TEIXITS DE PUNT 
 
Atès que la Junta de Govern Local va aprovar, en sessió ordinària de data 18 
d’octubre de 2007, l’acord següent: 
 

7.- NOMENAMENT REPRESENTANT MUNICIPAL A LA COMISSIÓ DE 
SEGUIMENT PER AL CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ, L’AJUNTAMENT DE 
MATARÓ, CETEMMSA I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR SOBRE 
L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE TEIXITS DE PUNT 
 
Atès que el Ple municipal, en sessió ordinària de data 29 de març de 2007, va 
acordar aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona, els ajuntaments de Canet de Mar i de Mataró i la Fundació CETEMMSA 
per desplegar i concretar els compromisos contrets en el protocol general subscrit 
entre les tres primeres entitats el 30 de juny de 2006 amb relació al procés de 
reconversió de l’EUTTP de Canet de Mar. 
 
Atès que aquest conveni es va signar per totes durant el mes de setembre 
d’enguany. 
 
Atès que per al compliment d’aquest conveni la clàusula sisena estableix la creació 
d’una Comissió de seguiment, la composició de la qual ha de ser la següent: 
 
a) Diputació: 4 membres: un representant de cadascuna de les Àrees de Govern 

Local, Educació i Promoció Econòmica i Ocupació, d’entre els quals es 
designarà la persona que presideixi la Comissió, i el Director de l’Escola o la 
persona que, quan cessi l’activitat acadèmica, sigui responsable de la gestió 
dels espais. 

b) Ajuntament de Canet de Mar: 1 membre. 
c) Ajuntament de Mataró: 1 membre 
d) TCM: 1 membre que, a més, assumirà les funcions de secretaria de la Comissió 
e) Fundació CETEMMSA: 1 membre (el director de R+D a Canet de Mar) 
f) Generalitat (CIDEM): 1 membre 
 
Per aquest motiu, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Designar com a representant titular de l’Ajuntament de Canet de Mar a la 
Comissió de seguiment del Conveni de col·laboració entre la diputació de barcelona, 
els ajuntaments de Canet de Mar i de Mataró i la Fundació CETEMMSA per 
desplegar i concretar els compromisos contrets en el protocol general subscrit entre 
les tres primeres entitats el 30 de juny de 2006 amb relació al procés de reconversió 
de l’EUTTP de Canet de Mar, a la senyora Sílvia Tamayo Mata, 3a tinenta d’alcalde 
d’Educació i Medi Ambient i com representant suplent, el senyor Albert Lamana 
Grau, 4t tinent d’alcalde de d’Obres, Serveis i Vies Públiques, Promoció Econòmica, 
Comerç i Turisme. 
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SEGON.- Notificar aquest acord als interessats a tots els efectes. 
 
TERCER.- Aquest acord haurà de ser ratificat pel Ple municipal en la primera sessió 
que celebri. 

 
Vist l’expedient de referència, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda 
per unanimitat dels disset membres assistents dels disset que integren el nombre 
de dret del Ple municipal: 
 
ÚNIC.- Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 18 d’octubre de 2007, 
de nomenament d’un representant municipal a la Comissió de seguiment per al 
conveni entre la Diputació, l’Ajuntament de Mataró, CETEMMSA i l’Ajuntament de 
Canet de Mar sobre l’Escola de Teixits de Punt. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que fa uns mesos es va establir un 
conveni de col·laboració per al futur de l’escola, ja que es va arribar a l’acord de 
reestructurar l’escola per fer-hi una tasca de recerca i investigació en l’àmbit tèxtil. 
Dins d’aquest conveni es va establir que es crearia una comissió de seguiment amb 
un representant de cada administració i de CETEMMSA que vetllés perquè els 
acords d’aquest conveni es vagin desenvolupant. 
 
4.- SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ COMPATIBILITAT DE L’ARQUITECTA 
MUNICIPAL 
 
Vista la instància presentada per l’arquitecta  municipal senyora Alba Farre Nacher,  
on sol·licita li sigui atorgada autorització de la compatibilitat per continuar 
desenvolupant les funcions d’arquitecte fora del terme municipal de Canet de Mar i 
fora de les matèries que no hagi de conèixer o hagués conegut en relació amb les 
activitats derivades de la  professió principal, abans esmentada.  
 
Vist l’informe emès pel secretari de la Corporació, en data  21 de novembre  de 
2007, que es transcriu a continuació:  

 
En Marcel·lí Pons Duat, secretari de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació 
amb la sol·licitud d’autorització de compatibilitat presentada per l’arquitecte 
municipal Sra. Alba Farre Nacher, per a l’exercici privat de la professió 
d’arquitecte,  emet el següent : 
 

INFORME 
 
El règim d’incompatibilitats del personal al servei de l’administració local ve 
regulat, amb caràcter bàsic, a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques; el 
caràcter bàsic d’aquesta norma ve determinat per la seva pròpia disposició final 
primera. 
 
Amb caràcter supletori, puix que així ho declarà el Tribunal Constitucional en les 
seves sentències 172/1996, de 31 d’octubre i 73/1997, d’11 d’abril, s’aplicaran 
les  normes estatals reglamentàries de desenvolupament, en especial el Reial 
decret 598/1985, de 30 d’abril. Abans, però caldrà acudir a les normes 
autonòmiques de desenvolupament, en concret, la Llei 21/1987, de 26 de 
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novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la 
Generalitat i el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
del personal al servei de les entitats locals (RPEL), en especial pel que es 
refereix al seu article 331 d’aquest darrer. 
 
Ambdues normatives estableixen que: 
 
1.- El seu objectiu consisteix en evitar que l’exercici de càrrec, activitat o 
professió en el sector públic o privat pel personal públic pugui impedir o 
menystenir l’estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva 
imparcialitat o independència.   
 
2.- Es pot reconèixer la compatibilitat per al desenvolupament d’activitats 
privades si només s’ocupa un sol lloc de treball en el sector públic en règim de 
jornada ordinària i si la suma de jornades de l’activitat pública principal i l’activitat 
privada no supera la jornada ordinària de l’Administració incrementada d’un 
50%. 
 
3.- No es pot autoritzar ni reconèixer compatibilitat al personal que ocupi els llocs 
de treball que comporten la percepció d’un complement específic pel factor 
d’incompatibilitat o per un concepte equiparable, conforme determinen l’article 14 
de la Llei catalana 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal 
al servei de l’Administració de la Generalitat  i l’article 331 RPEL. 
 
4.- El reconeixement de la compatibilitat no pot modificar la jornada de treball ni 
l’horari de l’interessat i resten automàticament sense efecte en cas de canvi de 
lloc en el sector públic o de modificació de les condicions del lloc de treball.  
 
5.- No és possible el reconeixement de compatibilitat quan l’activitat professional 
requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari o la presència física del 
personal amb el que tingui atribuït en l’entitat local. 
 
6.- La competència per a fer les declaracions de compatibilitat correspon al ple 
de la corporació. 

CONCLUSIÓ 
 

En els termes precedents, s’informa favorablement l’autorització a 
l’arquitecte municipal senyora Alba Farre Nacher de la compatibilitat 
per continuar desenvolupant la professió d’arquitecte, sempre i 
quan: 

 
a) no percebi un complement específic pel factor d’incompatibilitat. 

 
b) el desenvolupament de la seva activitat professional es concreti i 
restringeixi a un horari i a una presència física no coincident amb la que 
tingui atribuïda en aquest Ajuntament. 

 
 
Vista la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitat del personal al servei de 
les Administracions Públiques i normes reglamentàries de desenvolupament, en 
especial el Reial decret 598/1985, de 30 d’abril. 
 
Vista la Llei 21/1987, de 27 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei 
de l’Administració pública de Catalunya. 
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Vistos els articles 329 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que 
estableixen els límits a l’exercici d’activitats privades, límits, d’altra banda que com 
s’ha dit, queden acotats i subsumits en la sol·licitud de l’interessat, de conformitat 
amb la proposta de la Regidoria delegada de Règim Intern, s’acorda per unanimitat 
dels disset membres assistents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal: 
 
ÚNIC.- Atorgar a la senyora Alba Farré Nacher, arquitecte municipal de Canet de 
Mar, l’autorització de la compatibilitat per continuar desenvolupant la professió 
d’arquitecte, activitat privada que podrà realitzar tant per compte de particulars, com 
d’administracions les funcions d’arquitecte, dins dels estrictes límits determinats per 
la normativa referenciada o la que en cada moment es trobi vigent, és a dir, que no 
es percebi un complement específic pel factor d’incompatibilitat i que el 
desenvolupament de la seva activitat professional es concreti i restringeixi a un 
horari i a una presència física no coincident amb la que tinguí atribuïda a l’entitat 
local,  així com dels que es deriven de la pròpia sol·licitud de l’ interessat. 
 
5.- SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ COMPATIBILITAT  DE L’ARQUITECTE 
TÈCNIC MUNICIPAL 
  
Vista la instància presentada per l’arquitecte tècnic municipal senyor Josep M. 
Pedrós Dabó,  on sol·licita li sigui atorgada autorització de la compatibilitat per 
continuar desenvolupant les funcions d’arquitecte tècnic fora del terme municipal de 
Canet de Mar i fora de les matèries que no hagi de conèixer o hagués conegut en 
relació amb les activitats derivades de la  professió principal, abans esmentada.  
 
Vist l’informe emès pel secretari de la Corporació, en data  21 de novembre  de 
2007, que es transcriu a continuació:  

 
En Marcel·lí Pons Duat, secretari de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació 
amb la sol·licitud d’autorització de compatibilitat presentada per l’arquitecte 
tècnic municipal Sr. Josep M. Pedrós Dabó, per a l’exercici privat de la professió 
d’arquitecte tècnic,  emet el següent : 
 

INFORME 
 
El règim d’incompatibilitats del personal al servei de l’administració local ve 
regulat, amb caràcter bàsic, a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques; el 
caràcter bàsic d’aquesta norma ve determinat per la seva pròpia disposició final 
primera. 
 
Amb caràcter supletori, puix que així ho declarà el Tribunal Constitucional en les 
seves sentències 172/1996, de 31 d’octubre i 73/1997, d’11 d’abril, s’aplicaran 
les  normes estatals reglamentàries de desenvolupament, en especial el Reial 
decret 598/1985, de 30 d’abril. Abans, però caldrà acudir a les normes 
autonòmiques de desenvolupament, en concret, la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la 
Generalitat i el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
del personal al servei de les entitats locals (RPEL), en especial pel que es 
refereix al seu article 331 d’aquest darrer. 
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Ambdues normatives estableixen que: 
 
1.- El seu objectiu consisteix en evitar que l’exercici de càrrec, activitat o 
professió en el sector públic o privat pel personal públic pugui impedir o 
menystenir l’estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva 
imparcialitat o independència.   
 
2.- Es pot reconèixer la compatibilitat per al desenvolupament d’activitats 
privades si només s’ocupa un sol lloc de treball en el sector públic en règim de 
jornada ordinària i si la suma de jornades de l’activitat pública principal i l’activitat 
privada no supera la jornada ordinària de l’Administració incrementada d’un 
50%. 
 
3.- No es pot autoritzar ni reconèixer compatibilitat al personal que ocupi els llocs 
de treball que comporten la percepció d’un complement específic pel factor 
d’incompatibilitat o per un concepte equiparable, conforme determinen l’article 14 
de la Llei catalana 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal 
al servei de l’Administració de la Generalitat  i l’article 331 RPEL. 
 
4.- El reconeixement de la compatibilitat no pot modificar la jornada de treball ni 
l’horari de l’interessat i resten automàticament sense efecte en cas de canvi de 
lloc en el sector públic o de modificació de les condicions del lloc de treball.  
 
5.- No és possible el reconeixement de compatibilitat quan l’activitat professional 
requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari o la presència física del 
personal amb el que tingui atribuït en l’entitat local. 
 
6.- La competència per a fer les declaracions de compatibilitat correspon al ple 
de la corporació. 
 

CONCLUSIÓ 
 
En els termes precedents, s’informa favorablement l’autorització a l’arquitecte 
tècnic municipal senyor Josep M. Pedrós Dabó de la compatibilitat per continuar 
desenvolupant la professió d’arquitecte tècnic, sempre i quan: 
 

c) no percebi un complement específic pel factor d’incompatibilitat. 
 

d) el desenvolupament de la seva activitat professional es concreti i 
restringeixi a un horari i a una presència física no coincident amb la que 
tingui atribuïda en aquest Ajuntament. 

 
Vista la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitat del personal al servei de 
les Administracions Públiques i normes reglamentàries de desenvolupament, en 
especial el Reial decret 598/1985, de 30 d’abril. 
 
Vista la Llei 21/1987, de 27 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei 
de l’Administració pública de Catalunya. 
 
Vistos els articles 329 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que 
estableixen els límits a l’exercici d’activitats privades, límits, d’altra banda que com 
s’ha dit, queden acotats i subsumits en la sol·licitud de l’interessat, de conformitat 
amb la proposta de la Regidoria delegada de Règim Intern, s’acorda per unanimitat 
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dels disset membres assistents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal: 
 
ÚNIC.- Atorgar al senyor Josep M. Pedrós Dabo, arquitecte tècnic municipal de 
Canet de Mar, l’autorització de la compatibilitat per continuar desenvolupant la 
professió d’arquitecte tècnic, activitat privada que podrà realitzar tant per compte de 
particulars, com d’administracions les funcions d’arquitecte, dins dels estrictes límits 
determinats per la normativa referenciada o la que en cada moment es trobi vigent, 
és a dir, que no es percebi un complement específic pel factor d’incompatibilitat i 
que el desenvolupament de la seva activitat professional es concreti i restringeixi a 
un horari i a una presència física no coincident amb la que tinguí atribuïda a l’entitat 
local,  així com dels que es deriven de la pròpia sol·licitud de l’ interessat. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual comenta que aquests dos punts, com que 
tracten del mateix amb dos tècnics municipals diferents, es podrien votar 
conjuntament, a la qual cosa tots els membres del Ple hi estan d’acord. 
 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor del grup municipal de CiU, el 
qual explica que no tenen cap inconvenient a votar a favor d’aquests dos punts. 
Demana però, que consti en acta la seva petició que no treballin per a ningú ni per 
a res que tingui a veure amb Canet de Mar. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que la mateixa Llei ja marca quin 
és l’espai en què poden desenvolupar la seva activitat professional. 
 
6.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT CORRESPONENT A 
L’EXERCICI 2006 INTEGRAT PELS COMPTES ANUALS DE L’AJUNTAMENT 
DE CANET DE MAR I ELS COMPTES ANUALS DE L’ORGANISME AUTÒNOM 
ADMINISTRATIU RÀDIO CANET 
 
Els estats i comptes de les entitats locals han de ser rendides pel seu president 
abans del dia 15 de maig del’exercici següent a aquell a què facin referencia els 
esmentats comptes. 
 
El compte general, una vegada format per la intervenció, s’ha de sotmetre abans 
del dia 1 de juny a informe de la Comissió Especial de Comptes de l’entitat local, 
que estarà constituida pels membres dels distints grupos polítics de la Corporació. 
 
El compte general, amb l’informe de la Comissió Especial de Comptes, ha de ser 
exposat al públic per un termini de quinze dies, durant els quals i vuit més els 
interessats poden presentar reclamacions, repars o observacions, els quals seran 
examinats per la Comissió Especial de Comptes. 
 
El compte general i els informes de la Comissió s’han de sotmetre al Ple per a que, 
en el seu cas pugui ser aprovat abans del dia 1 d’octubre. 
 
Atès que el compte ha estat format per la intervenció amb el contingut i requisitis  
que disposa la normativa aplicable  
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Atès que l’esmentat compte general ha estat sotmès per l’alcalde a informe de la 
Comissió Especial de Comptes en sessió duta a terme el dia 13 de setembre de 
2007 i que ha estat informat favorablement per l’esmentada Comissió. 
 
Vist que el compte general ha estat exposat al públic, previ anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província número 229 de 24 de setembre de 2007, durant quinze dies i 
ni durant aquests quinze dies i vuit més s’han presentat reclamacions 
 
De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels disset 
membres assistents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Aprovar el compte general de l’Ajuntament de Canet de Mar, integrat 
pels estats i comptes anuals d’aquest Ajuntament i de l’Organisme Autònom 
Administratiu Ràdio Canet corresponents a l’exercici de 2006. 
 
SEGON.- Aplicar durant l’exercici 2007 les recomanacions establertes per la 
intervenció que s’esmenten tot seguit: 
 
TERCER.- Comprovar la correcta anotació en comptabilitat dels terrenys sobre els 
que l’ajuntament tingui el pret de propietat o el pret de cesio que no s’hagin entregat 
a l’ús general. 
 
QUART.- Verificar quins fets comptables anotats en el compte “inversions en 
infraestructures i béns de caràcter general » corresponen a inversions que ha han 
entrat en funcionament. 
 
CINQUÈ.- Traspassar els saldos corresponents a resultats d’exercicis anterior i a 
resultats de l’exercici al compte de patrimoni. 
 
SISÈ.- Remetre a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i a la Direcció General 
de l’Administració Local els estats i comptes anuals que integren el compte general 
de l’Ajuntament.  
 
7.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ CONVENI DELEGACIÓ AMB L’ORGANISME DE 
GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran 
delegar en altres Entitats locals en quin territori estiguin integrades les facultats de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els 
corresponguin. 
 
La delegació ha d’aprovar-se mitjançant acord del Ple de la Corporació, que haurà 
de fixar l’abast i contingut de la delegació. 
 
A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament considera oportú delegar en la 
Diputació de Barcelona les facultats de gestió i recaptació dels ingressos de dret 
públic que en la part resolutiva d’aquest dictamen, s’enumeren. 
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D’altra banda, amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament ha delegat altres 
facultats de gestió dels ingressos locals mitjançant l’adopció dels corresponents 
acords plenaris. 
 
La regulació de l’exercici de les funcions delegades en l’àmbit de la gestió, la 
inspecció i la recaptació dels ingressos locals, s’ha complementat i perfeccionat per 
la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de 
l’Ordre Social, aclarint que són delegables les facultats de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació de la totalitat dels ingressos de dret públic, tinguin o no 
naturalesa tributària. 
 
L’efectivitat de les relacions diàries entre la Diputació i l’Ajuntament, així com entre 
aquestes Entitats i els ciutadans interessats, han palesat en ocasions, la 
conveniència de disposar d'un acord plenari global, comprensiu de totes les 
funcions delegades, en ordre a acreditar amb suficient claredat la competència dels 
òrgans actuants. 
Aquesta constatació i la importància que per al procediment tributari té la seguretat 
que l’òrgan actuant és el competent, aconsellen la major clarificació possible pel 
que fa referència a l’abast de les funcions concretes que s’exerceixen per l’Ens 
delegat. 
 
Davant les consideracions precedents, es creu procedent delegar les competències 
de gestió i recaptació de determinats ingressos i alhora confirmar, ratificar i 
modificar la delegació de funcions aprovada per l'Ajuntament amb anterioritat a 
aquesta data, completant i concretant en allò que calgui els acords anteriors. 
 
De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels disset 
membres assistents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Delegar en la Diputació de Barcelona, a l'empara del que preveu l'article 
7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, les funcions de recaptació dels tributs que a 
continuació s'especifiquen: 

I.- Sancions diverses 

• Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.  
• Dictar la provisió de constrenyiment. 
• Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com en període executiu.  
• Liquidació d'interessos de demora.  
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
• Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.  
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.  

II.- Execucions subsidiaries 

• Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament 
• Dictar la provisió de constrenyiment 
• Recaptació dels deutes tant en període voluntari com en període executiu.  
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• Liquidació d'interessos de demora.  
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
• Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.  
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.  

SEGON.- Delegar en la Diputació de Barcelona, a l'empara del que preveu l'article 
7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, les funcions de liquidació i recaptació dels 
tributs que a continuació s'especifiquen: 
 
Taxa de mercat municipal: 
 

• Concessió i denegació de beneficis fiscals  

• Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris quan aquest 
sigui el règim de liquidació establert.  

• Revisió de les autoliquidacions presentades quan aquest sigui el règim de 
liquidació establert. 

• Expedició de documents cobratoris  
• Pràctica de notificacions de les liquidacions  
• Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu  
• Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi 

realitzat per l’ORGT  
• Liquidació d’interessos de demora  
• Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts  
• Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors  
• Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors  

TERCER.- Modificar l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona,  
mitjançant  anteriors acords plenaris que, a aquests efectes, s’hauran d’entendre 
modificats, de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic 
municipals en els sentit que s’especifica seguidament: 
 
 En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte dels 
quals s’hagi delegat en la Diputació de Barcelona únicament les funcions de 
recaptació en via executiva, correspondrà en tot cas a l’Ajuntament la competència 
de dictar la provisió de constrenyiment, iniciant-se les actuacions de les funcions 
delegades amb la notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan 
municipal competent, excepte en les sancions diverses i en execucions subsidiàries 
on les funcions delegades s’iniciaran amb la recaptació voluntària.  
 
QUART.- Modificar l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona,  
mitjançant  anteriors acords plenaris que, a aquests efectes, s’hauran d’entendre 
modificats, de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic 
municipals en els sentit que s’especifica seguidament: 
 
En les contribucions especials i en les quotes d’urbanització la provisió de 
constrenyiment la dictarà l’Ajuntament i l’ORGT procedirà a notificar-la. 
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CINQUÈ.- Com a conseqüència dels acords de delegació anteriorment adoptats i 
de les clarificacions efectuades en els punts anteriors, les funcions de gestió, 
liquidació i recaptació, o en algun cas també inspecció, delegades a la Diputació de 
Barcelona queden especificades tal com segueix: 
 
I.- Impost sobre béns immobles 

• Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.  
• Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.  
• Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.  
• Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions 

individuals en les liquidacions per ingrés directe.  
• Dictar la provisió de constrenyiment.  
• Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.  
• Liquidació d'interessos de demora.  
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
• Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.  
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.  

II.- Impost sobre activitats econòmiques 

• Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.  
• Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.  
• Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.  
• Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions 

individuals en les liquidacions per ingrés directe.  
• Revisió de les autoliquidacions presentades.  
• Dictar la provisió de constrenyiment.  
• Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.  
• Liquidació d'interessos de demora.  
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
• Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.  
• Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats 

econòmiques.  
• Actuacions d'informació i assistència als contribuents.  
• Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes 

tasques.  
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.  

III.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica 

• Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.  
• Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.  
• Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.  
• Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions 

individuals en les liquidacions per ingrés directe.  
• Dictar la provisió de constrenyiment.  
• Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.  
• Liquidació d'interessos de demora.  
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• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
• Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.  
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.  

IV.- Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 

• Concessió i denegació de beneficis fiscals  
• Revisió de les autoliquidacions presentades  
• Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris.  
• Expedició de documents cobratoris  
• Pràctica de notificacions de les liquidacions  
• Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu  
• Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi 

realitzat per l’ORGT  
• Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat  
• Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts  
• Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries  
• Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin  
• Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors  
• Actuacions d’informació i assistència als contribuents  
• Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors  

V – Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el 
sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses 
explotadores de serveis de subministraments que resultin d’interès general, 
l’import de la qual consistirà en l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents 
de la facturació que obtinguin anualment en cada terme municipal les 
referides empreses. 

• Concessió i denegació de beneficis fiscals  
• Revisió de les autoliquidacions presentades  
• Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris.  
• Expedició de documents cobratoris  
• Pràctica de notificacions de les liquidacions  
• Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu  
• Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi 

realitzat per l’ORGT  
• Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat  
• Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts  
• Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries  
• Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin  
• Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors  
• Actuacions d’informació i assistència als contribuents  
• Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors  
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VI.- Contribucions especials 

• Notificar la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.  
• Recaptació dels deutes en període executiu.  
• Liquidació d'interessos de demora.  
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
• Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.  
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.  

VII.- Taxes:  
 
- Taxa per cementiri municipal. 
- Taxa de recollida domiciliària d’escombreries i tractament de les mateixes. 
- Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública 
per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe. 
- Taxa de clavagueram. 

Les funcions que en relació a la gestió/recaptació de taxes es deleguen són: 

• Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.  
• Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris quan aquest 

sigui el règim de liquidació establert.  
• Revisió de les autoliquidacions presentades quan aquest sigui el règim de 

liquidació establert. 
• Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.  
• Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions 

individuals en les liquidacions per ingrés directe.  
• Dictar la provisió de constrenyiment.  
• Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.  
• Liquidació d'interessos de demora.  
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
• Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.  
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.  

VIII.- Quotes d'urbanització 

• Notificar la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
• Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.  
• Liquidació d'interessos de demora.  
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
• Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.  
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.  

IX.- Sancions diverses 

• Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.  
• Dictar la provisió de constrenyiment. 
• Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.  
• Liquidació d'interessos de demora.  
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• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
• Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.  
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.  

X.- Execucions subsidiaries 

• Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament.  
• Dictar la provisió de constrenyiment. 
• Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.  
• Liquidació d'interessos de demora.  
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
• Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.  
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.  

XI.- Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui 
liquidar: 

• Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
• Recaptació dels deutes en període executiu  
• Liquidació d’interessos de demora  
• Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts  
• Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors  
• Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors  

SISÈ.- L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents amb 
subjecció als criteris emanats per la Junta de Govern de l'ORGT. 

SETÈ.-  La durada o termini per al qual s'acorda la present delegació de funcions 
s'estableix en un període de dos anys, prorrogable per reconducció tàcita d'any en 
any, la qual es produirà, llevat que qualsevol d'ambdues administracions acordin 
deixar sense efecte l'esmentada delegació, el que haurà de notificar-se en un 
termini no inferior a sis mesos abans del cessament. 

VUITÈ.- L'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter general i 
recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió, en els terminis previstos a 
l'article 27 i concordants de la Llei 7/85, de dos d'abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local. 

NOVÈ.-  Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de 
Barcelona s'atendrà a l'ordenament local, així com a la normativa interna dictada 
per aquesta, en virtut del que preveu l'article 7.3 del Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i de 
les seves pròpies facultats d'autoorganització per a la gestió dels serveis atribuïts. 

DESÈ- Aprovar la minuta de conveni annexa, a subscriure entre l'Ajuntament i la 
Diputació de Barcelona. Facultar a l'Alcalde per a la seva signatura. 
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ONZÈ-  El present acord haurà de notificar-se a la Diputació de Barcelona, als 
efectes que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida. 
 
8.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PERQUÈ EL SERVEI TERRITORIAL 
D’EDUCACIÓ DEL MARESME - VALLÈS ORIENTAL TINGUI LA SEU A LA 
CIUTAT DE MATARÓ (MARESME) 
 
La ciutat de Mataró l’any 2003 es va dotar d’un Projecte Educatiu, força participat i 
consensuat per la comunitat educativa de la Ciutat, on podem llegir paràgrafs com 
aquests: 
 
La ciutat de Mataró, capital del Maresme, no ha estat mai aliena als diferents 
processos històrics, i ha assolit fins i tot un paper decisiu en alguns (la introducció 
del ferrocarril a la península Ibèrica en seria l’exemple més il.lustrador).” 
“Una vegada més, aquesta ciutat vol preparar-se per a un futur que ja és present, 
donant resposta de forma estratègica a les transformacions necessàries per a 
assolir amb garanties d’èxit la nova societat”. 
 
“Tenim, doncs, una bona base per a desenvolupar la societat de la informació i el 
coneixement amb optimisme, i som plenament conscients que, en aquest àmbit, un 
factor destaca per sobre dels altres: l’educació de les persones.” 
“Si és ben reconegut que els ajuntaments tenen un paper fonamental en l’acció 
educativa, també ho és que cal aprofitar i explotar totes les oportunitats que, per ser  
l’administració més propera als ciutadans, es plantegen a la màxima institució de la 
ciutat.” 
“L’Ajuntament de Mataró, des de la represa democràtica, s’ha caracteritzat per 
assumir no solament les competències que en matèria educativa li ha assignat la 
legislació, sinó que sovint ha anat més enllà, actuant una i altra vegada per a fer 
prevaler el criteri de la responsabilitat per sobre de l’ordenació competencial; fruit 
d’aquesta iniciativa, consensuada amb la societat i amb els diferents agents 
educadors –a Mataró tenim un avantatge afegit: sempre hi ha hagut un corrent 
educatiu molt favorable a les innovacions pedagògiques, a la difusió i a l’intercanvi 
d’experiències-, n’han resultat, per exemple, les escoles bressol municipals, les 
escoles d’adults i molts altres programes formatius.” 
“Tenim, doncs, ja des del substrat, una iniciativa municipal en l’oferta educativa que 
dota la ciutat d’una experiència reconeguda, de prestigi i d’un teixit associatiu 
potent, amb entitats que, tot i actuar en el seu àmbit propi, directament o indirecta 
es proposen finalitats educatives. 
Tenim, per tant, base suficient per a iniciar un projecte, el nostre PEM, que, de 
forma participada i estratègica, ha de definir Mataró com a diutat educadora en el 
marc de la societat de la informació i el coneixement”. 
Tots aquests punts, apareixien a l’edició del PEM el 2003, ara en el 2007, tenim un 
nou repte educatiu i de servei a la Ciutat de Mataró. 
 
El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha decidit, i així ha estat 
comunicat al propi Servei Territorial de Barcelona i Comarques, que a partir del 
gener de 2008, aquests Serveis Territorials es divideixin en dos. 
 
Aquest SSTT, estaria format per una plantilla aproximada d’uns 110 professionals: 
- director i sots-director dels SSTT 



Ref: S/iu 
                 

         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 

23

- Cap i sots-cap d’inspecció 
- Uns 30 inspectors 
- Caps de departaments i/o serveis 
- Arquitectes i aparelladors 
- Administratius, secretaris/es 
 
I comptaria amb unes competències: 
 
- Obres i manteniment de centres docents 
- Serveis educatius i formació permanent del professorat 
- Prevenció de riscos laborals 
- Inspecció Educativa (Inspectors docents) 
- Gestió de personal docent (tota la gestió amb els nomenaments d’interins i 

substituts) 
- Plantilles de professorat als centres docents públics 
- Gestió de personal d’Administració i Serveis (contractació i tota la gestió que 

comporta) 
- Per sonal laboral (contractació i tota la gestió que comporta: educadors, tècnics 

d’educació infantil, vetlladros, etc.) 
- Gestió i autorització de centres, de concerts educatius, subvencions, despeses 

de funcionament de centres. 
- Equipaments de centres públics. 
- Etc. 
 
Si Mataró fos la seu d’aquest Servei Territorial d’Educació, el Maresme adquiriria 
estatus de supracomarcalitat en serveis educatius, agilitzant la nostra relació amb 
l’Administració educativa i ens aproparia als serveis educatius a la ciutat i la nostra 
comarca, on es crearien llocs de treball directes i indirectes. D’altra banda, 
constantment estaria rebent ciutadans d’ambdues comarques, que podrien aprofitar 
venir a Mataró i el Maresme per a realitzar altres gestions com compres, 
restauració, etc. En relació als antecedents exposats, de conformitat amb la 
proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels disset membres assistents dels 
disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Manifestar la voluntat del Ple que la ciutat de Mataró sigui la seu dels 
serveis territorials d’educació del Maresme-Vallès Oriental. 
 
SEGON.- Sol·licitar formalment al Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya que resolgui a favor de la ciutat de Mataró, l’adjudicació de la seu dels 
serveis territorials del Maresme-Vallès Oriental. 
 
TERCER.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al president de la Generalitat, la 
conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya i als grups polítics del 
Parlament de Catalunya i l’Ajuntament de Mataró. 
 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, tercera tinenta d’alcalde d’Educació 
i Infància i Medi Ambient, la qual explica que el Departament d’Educació ha decidit 
que els serveis de Barcelona i comarques es divideixi i es creïn uns serveis 
territorials propis que englobaran Maresme i Vallès Oriental. Hi ha dues propostes, 
una que la seu central sigui Mataró i una altra que proposa que sigui Granollers. La 
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tinenta pensa que, com a poble del Maresme, la proposta de Mataró és la més 
convenient perquè és apropar uns serveis al municipi. Per aquest motiu proposen 
donar suport a aquesta iniciativa de l’Ajuntament de Mataró. 
 
9.- AVANCEM VERS L’ERADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 
 
Atès que el diumenge 25 de novembre de 2007, dia internacional contra la 
Violència envers les Dones, les institucions públiques de Catalunya, el Govern de la 
Generalitat, les Diputacions i els ajuntaments, volem expressar el nostre condol per 
la mort de: Cèlia, Mercedes, Maria Concepció, Dyana, Juan, Núria, Velia, Marialva, 
Jenifer, Shwen, víctimes de la violència masclista a Catalunya aquest any 2007. 
Una violència que atempta contra els drets humans més elementals, com és el dret 
a la vida, a la integritat física i a la llibertat de les dones. 
 
Atès que aquesta desoladora llista expressa tan sols una petita part de la magnitud 
del problema, ja que és un tipus de violència que no emergeix en la seva totalitat, 
sinó que és el crim més encobert i nombrós del món, tal com han afirmat, amb 
contundència, reconegudes instàncies internacionals. 
 
Atès que davant aquesta realitat, les institucions públiques de Catalunya tenim 
l’obligació d’esmerçar tots els esforços i tots els recursos per assolir la seva 
eradicació. 
 
Atès que aquest compromís avui té un nou marc que és el Projecte de llei dels 
drets de les dones per a l’eradicació de la violència masclista. Una norma legal 
que incorpora la veu de les dones, l’experiència del moviment feminista i les 
aportacions del món local, tot recollint el dret inalienable de les dones a 
desenvolupar la seva pròpia vida sense cap de les formes i àmbits en què pot 
produir-se la violència masclista. Una llei que haurà de permetre la remoció de les 
estructures socials i dels estereotips culturals que perpetuen aquesta violència. 
 
Cada cop més es fa evident la necessitat d’aprofundir en mesures de 
sensibilització, prevenció, detecció precoç i investigació del fenomen. Perquè 
entenem que la política com tot allò que es fa per propiciar la igualtat efectiva de 
dones i homes, la llibertat, la concòrdia i evitar la violència, doncs quan hem de 
respondre a ella, vol dir que ja estem fent tard. 
 
Atès que, al mateix temps, hem de garantir l’atenció, l’assistència, la protecció i la 
reparació integral de les dones que es troben en situacions de violència, tot situant 
el centre de la intervenció pública en l’esfera social. Una intervenció que ha de 
basar-se en el respecte al procés de recuperació individual de cada dona i que, al 
mateix temps, ha de proporcionar els recursos i dispositius necessaris que 
contribueixin eficaçment a la superació dels danys ocasionats per la violència. 
 
Per tot això, el Ple de la corporació acorda per unanimitat dels disset membres 
assistents dels disset que integren el nombre de dret: 
 
ÚNIC.- Que les institucions públiques de Catalunya mostrin a l’opinió pública en 
general, i a les dones en particular, el seu compromís i implicació en un treball 
conjunt amb tots els agents socials, ciutadanes i ciutadans i, en especial, amb els 
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grups i entitats de dones, per avançar cap a escenaris que propiciïn una Catalunya 
lliure de violència vers les dones. 
 
Pren la paraula la senyora Cati Forcano Isern, primera tinenta d’alcalde de Sanitat i 
Benestar Social, la qual explica que vol llegir un escrit que es va llegir a l’Associació 
de dones Sàlvia: 
 
“El dia internacional contra la violència vers les dones ens tornem a reunir aquí com 
sempre per mostrar l’expressió i la repulsa vers la violència de gènere. Us adreço 
unes paraules com a representant de l’Ajuntament de Canet de Mar que vol posar 
de manifest l’obligació que té com a institució pública de proporcionar totes les 
eines i els dispositius necessaris per intentar eradicar aquest greu problema. Això 
seria un objectiu ideal per a qualsevol persona, entitat o institució, però la realitat 
ens mostra, dia rere dia, que les coses no van per aquest camí. Us haig de 
confessar, no només com a regidora, sinó com a mare, muller i, sobretot com a 
dona, que de vegades aquest tipus d’actes ens entristeixen. Penso que actualment, 
ara que tothom té tants estudis, una formació i que pot accedir tan ràpidament al 
coneixement i a la informació és ben contradictori que hàgim d’establir dies 
internacionals en contra dels actes violents de qualsevol mena. I ja que tinc 
l’oportunitat de ser la representant  de molta gent, no puc estar-me de demanar-vos 
que cada un pensi amb aquest fet, que pensem com estem educant les noves 
generacions. Potser saben molt de tot, però falten valors com el respecte i la 
convivència d’uns amb els altres i sobretot, saber compartir. No es pot demanar 
que un respecti a l’altre si continuem potenciant la individualitat, la competència i 
l’egoisme des de casa, des de les escoles i els llocs de treball i, sobretot, des de les 
institucions. Tots nosaltres som responsables de mostrar quin model de poble i de 
persones volem ser, ara i en un futur, i aquest serà un camí a recórrer entre tots per 
arribar al nostre gran objectiu, deixar de celebrar aquests dies. Hem de continuar 
manifestant-nos, lluitant per la igualtat de les persones, entre homes i dones i 
sobretot per fer el possible perquè aquella qui pateixi la violència de gènere no se 
senti sola i sàpiga que té una mà, un lloc i una resposta al seu gran problema. 
Acabo amb aquest petit missatge d’esperança que no són les meves paraules sinó 
que és veure-us a tots aquí per fer front a la violència vers les dones.” 
 
Pren la paraula la senyora Núria Roqué Toro, regidora del grup municipal de CiU, la 
qual explica que el seu grup s’adhereix a aquesta moció. Explica que aquesta ha de 
ser una conscienciació que ha de partir dels més alts organismes a nivell mundial, 
passant pels governs de diferents estats, nacions, diputacions, ajuntaments i 
famílies. És una qüestió social, política i econòmica, però sobretot és un tema 
cultural. Creu que hi ha una necessitat urgent de treballar tots junts perquè 
s’apliquin a tots i totes els drets i els principis d’igualtat, de seguretat, de llibertat, 
integritat i dignitat per a les dones, igual que per a tots els éssers humans. La 
violència contra la dona en totes les seves forces contribueix com un obstacle per la 
igualtat, pel desenvolupament i per la pau. Aquesta és una qüestió d’alarma social, 
ja que les dades són esgarrifoses: en menys d’un any, 70 dones a tot l’Estat i 10 a 
Catalunya han mort a mans d’homes. Any rere any, s’assumeixen aquestes dades 
com si fossin irremeiables. S’ha de despertar les consciències i aconseguir un 
compromís dels estats per lluitar contra les xifres amb mesures contundents i 
eficàcia i perquè es pari més atenció a la naturalesa i a la gravetat del problema. 
S’hauria de donar més accés a les dones als mecanismes de justícia, donar-los 



Ref: S/iu 
                 

         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 

26

informació dels seus drets i evitar l’etern victimisme des les dones a causa de la 
falta d’eficàcia de les lleis i del compliment de les sentències. També hi ha posades 
grans esperances al projecte de llei dels drets de les dones per a l’eradicació de la 
violència masclista. Sembla que està àmpliament consensuada a tots els nivells, 
tant polítics com socials i que pot ser una llei molt vàlida per defensar els drets de 
totes aquelles persones en una situació de debilitat física o psíquica que estan 
patint maltractaments o vexacions intolerables. Així i tot, des dels ajuntaments 
també hi ha molt a fer. Són les administracions més properes al ciutadà i és la seva 
responsabilitat implicar-se i adoptar les mesures adients i especialment en 
l’educació per aconseguir modificar pautes socials i culturals de comportament 
d’homes i de dones i conscienciar la població per acabar amb prejudicis i pràctiques 
basades en idees d’inferioritat i superioritat de sexes i, sobretot, s’ha de fer a 
l’escola. S’haurien d’elaborar campanyes de tipus preventiu, dedicades a difondre 
els programes socials que hi ha perquè arribin a tothom dins del marc de la societat 
general, a les famílies, a les dones i als fills. És per tot això que des de CiU 
demanem al senyor alcalde i a la regidora de Benestar Social que prenguin 
consciència de la magnitud del problema i estudiïn seriosament la creació d’una 
regidoria de la dona. Altres ajuntaments ja ho han fet. S’ha de parar especial 
atenció a una demanda social tan important i urgent com aquesta. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual comenta que pren nota del suggeriment 
de la senyora Roqué i tan de bo que arribi algun dia que no hagin de fer cap més 
moció com aquesta. Lamentablement cada dia sembla que aquest problema va a 
més i no pas que reculi com hauria de ser. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que aquest proper punt ve donat 
pels últims esdeveniments que han passat a l’edifici Odèon. Fa una setmana que hi 
va haver un accident en el transcurs de les obres d’aquest edifici, per causes no 
previsibles. Es va esfondrar una part del sostre amb la conseqüència fatal que un 
dels treballadors hi va quedar atrapat i va morir a l’acte. Era un treballador peruà 
amb família al Perú. Seguint el desig de la família, s’ha repatriat el cos cap al seu 
país, cosa que ha anat a càrrec de l’empresa responsable de les obres. A causa 
d’aquest accident s’han hagut de fer tot un seguit d’actuacions que es donen a 
conèixer al Ple a través d’aquest dictamen, del qual se n’ha de votar la urgència 
perquè es pugui tirar endavant. Es vota la urgència d’aquest punt, la qual s’aprova 
per unanimitat. 
 
10.- RATIFICACIÓ MESURES URGENTS DE LA REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI 
ODÈON 
 
Vistes les actuacions realitzades en les obres de rehabilitació de l’edifici Odèon i 
urbanització de la plaça Colomer de Canet de Mar, com a conseqüència de 
l’accident laboral, amb resultat de mort, ocorregut el passat dia 21.11.07. 
 
Vistos els tres decrets de l’Alcaldia emesos fins a la data, amb els números 1.041, 
1055 i 1073 de dates 21, 22 i 27 de novembre de 2007, respectivament, així com 
de l’informe emès per la direcció facultativa SGS Tecnos, S.A., de data 27.11.07, 
en el que manifesten la conveniència de què, ultra els enderrocs la realització dels 
quals s’ha ordenat per restablir les condicions de seguretat de l’immoble, es 
procedeixi a enderrocar-lo totalment, el que posa en tela de judici la continuïtat de 
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l’edifici. Es transcriuen a continuació els tres decrets de l’Alcaldia, així com les 
conclusions del darrer informe de la direcció facultativa:  
 
I.- Decret de l’Alcaldia núm. 1041/2007 
 
  “DECRET NÚM. 1041/2007, de 21 de novembre. 
 

Atès que aquest Ajuntament es el promotor de les obres de rehabilitació de l’edifici 
Odèon i urbanització de la plaça Colomer de Canet de Mar, primera fase, primer lot. 

 
Atès que en el dia d’avui, 21 de novembre de 2007, s’ha produït un accident laboral 
en les obres que s’estan realitzant en l’al·ludit edifici, com a conseqüència del qual, 
a un dels treballadors li ha caigut part d’un trespol al damunt i ha perdut la vida a 
causa de l’impacte. 

 

Atès que, d’acord amb el contracte de consultoria i assistència adjudicat en data 
13.12.06 i formalitzat en data 10.1.07, l’empresa SGS Tecnos SA és l’adjudicatària 
de la direcció facultativa de les obres. 

 
Atès que, d’acord amb la clàusula 1 del PCAP, l’objecte de la consultoria i 
assistència inclou, ultra la direcció facultativa, la coordinació de seguretat i salut en 
la fase d’execució de les obres.  

 
Atès que, com a mesura preventiva i a resultes de l’informe que evacuï el més aviat 
possible la direcció facultativa sobre les causes que han produït aquest lamentable 
accident, així com les mesures que, en el seu cas, s’haurien hagut de prendre i les 
que realment s’han pres, encaminades a evitar-lo, és indispensable suspendre 
l’execució de l’obra fins que no s’hagi evacuat l’al·ludit informe. 

 
Vist l’article 102 TRLCAP segons el qual la suspensió de les obres comportarà 
l’aixecament de la corresponent acta. 

 
Aquesta Alcaldia HA RESOLT: 

 
Primer.- Ordenar a la direcció facultativa de les obres de referència, que ostenta la 
mercantil SGS Tecnos SA, legalment representada pel Sr. Vicente Campí Corbella, 
per tal que en el termini més breu possible i sempre abans de les 24 hores 
subsegüents a la recepció de la corresponent notificació d’aquest Decret, emeti un 
informe sobre les causes mediates i immediates que han provocat aquest 
lamentable accident, amb el resultat d’un mort en l’execució de les obres. 

 
Segon.- En el mateix termini caldrà que la direcció facultativa presenti en aquesta 
Administració el llibre d’ordres i assistències tal com es trobi,  així com el llibre 
d’incidències per part del coordinador de seguretat i salut en l’execució de les obres, 
igualment, tal com es trobi.  

 
Tercer.- Ordenar la immediata suspensió de les obres en tant no sigui evacuat el 
corresponent informe per la direcció facultativa, a la vista del qual aquesta Alcaldia 
decidirà el que tingui per convenient. La suspensió serà immediata, sense perjudici 
del seu protocol a través de la preceptiva acta a la que es refereix l’article 102 
TRLCAP, la redacció de la qual s’ordena amb caràcter immediat.” 
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II.- Decret de l’Alcaldia núm. 1055/2007 
 

“DECRET NÚM. 1055/2007, de 22 de novembre. 
 

Atès que per decret de l’alcaldia núm. 1041 de data 21 de novembre 2007 es va 
resoldre, en relació amb les obres municipals de rehabilitació de l’edifici Odèon i 
urbanització de la plaça Colomer de Canet de Mar, primera fase, primer lot:  

 
Primer.- Ordenar a la direcció facultativa de les obres de referència, que ostenta la 
mercantil SGS Tecnos SA, legalment representada pel Sr. Vicente Campí Corbella, 
per tal que en el termini més breu possible i sempre abans de les 24 hores 
subsegüents a la recepció de la corresponent notificació d’aquest Decret, emeti un 
informe sobre les causes mediates i immediates que han provocat aquest 
lamentable accident, amb el resultat d’un mort en l’execució de les obres. 
 
Segon.- En el mateix termini caldrà que la direcció facultativa presenti en aquesta 
Administració el llibre d’ordres i assistències tal com es trobi,  així com el llibre 
d’incidències per part del coordinador de seguretat i salut en l’execució de les obres, 
igualment, tal com es trobi.  

 
Tercer.- Ordenar la immediata suspensió de les obres en tant no sigui evacuat el 
corresponent informe per la direcció facultativa, a la vista del qual aquesta Alcaldia 
decidirà el que tingui per convenient. La suspensió serà immediata, sense perjudici 
del seu protocol a través de la preceptiva acta a la que es refereix l’article 102 
TRLCAP, la redacció de la qual s’ordena amb caràcter immediat. 

 
Atès que en la mateixa data es va formalitzar una acta de suspensió del contracte, 
en els termes de l’article 102 TRLCAP.  

 
Atès que en data d’avui, a les 12,50 hores ha estat presentada al registre general 
de documents una instància signada pel Sr. Samuel G. de Haro Barbero, en 
representació de la mercantil SGS Tecnos, S.A. en la que diu presentar l’informe 
requerit per l’Alcaldia mitjançant Decret 1041/07, de 21 de novembre. 

 
Atès que la documentació aportada per l’al·ludida mercantil es limita a un informe 
d’investigació d’accidents de treball en el que consta que la víctima ha estat l’operari 
Sr. Titos Coqui Sánchez Vidal, com a conseqüència de l’ensulsiada d’una 
estructura, accident que es qualifica de molt greu, si bé amb rares possibilitats de 
què es torni a repetir, per bé que no se’n poden determinar encara les causes 
bàsiques.  

 
Atès que la mateixa direcció facultativa, que a la vegada ostenta les funcions de 
coordinació de la seguretat i salut en fase d’execució de l’obra s’ha adoptat durant 
la seva execució la prohibició de la utilització de maquinària pesada o semipesada 
per a la realització de tots els treballs; prohibició de càrregues sobre l’estructura, 
havent-se d’adoptar, en un futur, les mateixes mesures, més totes les que es 
considerin necessàries. 

 
Finalment, la mercantil SGS Tecnos, S.A. presenta un informe annex, segons el 
qual: 
 
a) a la data encara no s’han pogut analitzar les causes que han provocat els fets 

produïts. 
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b) degut a l’estat de l’obra s’hauria de procedir a l’enderrocament de les façanes 
existents de planta primera de l’edifici original, tant de la plaça Colomer com del 
carrer Gran, excepte les façanes del nucli d’escala original, ja que es troben en 
un estat que comporta risc imminent de caiguda, que afecta la seguretat de les 
persones, com dels edificis del voltant. 

 
c) existeix una sabata micropilotada i armada del mur de la mitgera amb el veí, 

que s’hauria de formigonar imminentment degut als riscos que comporta 
mantenir-la sense formigonar. 

 
Atès que les obres esmentades per la direcció facultativa són urgents, puix que la 
seva inexecució comporta un risc, aquesta Alcaldia ha resolt: 

 
Primer.- Autoritzar la direcció facultativa de les obres de referència per tal que, una 
vegada reforçades les mesures de seguretat en evitació de l’accés de tercers al 
recinte de l’obra, especialment durant el cap de setmana, ordeni a la contractista la 
realització d’aquelles actuacions, obres i treballs que es considerin estrictament 
indispensables per al manteniment de la seguretat de l’immoble i en evitació de 
riscos futurs. Aquestes obres consistiran exclusivament en les esmentades en 
l’informe annex presentat per la pròpia  direcció facultativa. 

 

Segon.- Mantenir la suspensió del contracte d’obra quant a la resta, fins que per la 
direcció facultativa no s’emeti l’informe requerit mitjançant Decret d’aquesta Alcaldia 
1041/2007, de data d’ahir. 

 
Tercer.- Retornar a la direcció facultativa els llibre d’incidències i d’ordres i 
assistències, una vegada obtingudes les còpies corresponents. 

 
Quart.- Comunicar aquest Decret a la direcció facultativa SGS Tecnos, S.A., a la 
contractista de les obres Constructora Construcciones Solius, S.A i a la Direcció 
General de Patrimoni Cultural, del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, per tractar-se com es tracta d’un edifici catalogat (BCIL) les actuacions 
en el qual estan subjectes a l’autorització autonòmica, en els termes de la Llei de 
patrimoni cultural català.” 

 
III.- Decret de l’Alcaldia núm. 1073/2007 
 

“DECRET NÚM.  1073/2007, de 27 de novembre. 
 

Per decret de l’Alcaldia 1055/07, data 22 de novembre, es va resoldre, en relació 
amb les obres municipals de rehabilitació de l’edifici Odèon i urbanització de la 
plaça Colomer de Canet de Mar:  

 
Primer.- Autoritzar la direcció facultativa de les obres de referència per tal 
que, una vegada reforçades les mesures de seguretat en evitació de l’accés 
de tercers al recinte de l’obra, especialment durant el cap de setmana, 
ordeni a la contractista la realització d’aquelles actuacions, obres i treballs 
que es considerin estrictament indispensables per al manteniment de la 
seguretat de l’immoble i en evitació de riscos futurs. Aquestes obres 
consistiran exclusivament en les esmentades en l’informe annex presentat 
per la pròpia  direcció facultativa. 
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Segon.- Mantenir la suspensió del contracte d’obra quant a la resta, fins que 
per la direcció facultativa no s’emeti l’informe requerit mitjançant Decret 
d’aquesta Alcaldia 1041/2007, de data d’ahir. 

 
Tercer.- Retornar a la direcció facultativa els llibre d’incidències i d’ordres i 
assistències, una vegada obtingudes les còpies corresponents. 

 
Quart.- Comunicar aquest Decret a la direcció facultativa SGS Tecnos, S.A., 
a la contractista de les obres Constructora Construcciones Solius, S.A i a la 
Direcció General de Patrimoni Cultural, del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, per tractar-se com es tracta d’un edifici catalogat 
(BCIL) les actuacions en el qual estan subjectes a l’autorització autonòmica, 
en els termes de la Llei de patrimoni cultural català. 

 
En data 27.11.07, amb número de registre d’entrada 7.160, el senyor Francesc 
García Barnada, en nom i representació de la mercantil Construcciones Solius, 
S.A., contractista de les obres de rehabilitació de l’edifici Odèon i urbanització de la 
plaça Colomer, ha aportat per buró fax una còpia de l’escrit remés a la direcció 
faculttaiva de les obres, SGS TECNOS, S.A., en data 23.11.07, en el que els 
reclamà  que a la major brevetat possible els indiquin les mesures de seguretat a 
adoptar per evitar l’accés de tercers al recinte de l’obra i les obres i treballs que 
considerin estrictament indispensables per al manteniment de la seguretat de 
l’immoble i en evitació de riscos futurs, així com la forma detallada d’executar-les, a 
fi de portar a terme la resolució del decret 1.055 transcrit. 

 
Atès que han transcorregut sis dies des del requeriment del primer informe a la 
direcció facultativa, el qual havia d’ésser emès en el termini improrrogable de 24 
hores des del requeriment, i encara no ho ha estat, la qual cosa comporta que, al 
dia de la data, ni l’Administració contractant ni el contractista de les obres no 
sàpiguen quines són les mesures de seguretat que és precís adoptar per evitar 
l’accés de tercers al recinte de l’obra i iniciar els treballs necessaris per restablir la 
seguretat de l’immoble. 

 
Aquesta Alcaldia HA RESOLT: 

 
Primer.- Requerir, de nou, a la direcció facultativa de les obres de referència, SGS 
Tecnos SA, legalment representada pel Sr. Vicente Campí Corbella, per tal que en 
el termini de tot el dia d’avui 27.11.07 indiqui per escrit el reforç de les mesures de 
seguretat, per evitar l’accés de tercers al recinte de l’obra i les obres i treballs que 
es consideren estrictament indispensables per la restitució de la seguretat de 
l’immoble i per evitar riscos futurs.  

 
Segon.- Advertir la mercantil SGS TECNOS, S.A. que, per al cas de romandre en la 
situació d’inactivitat material en la que ha romàs des del passat 21.11.07, aquesta 
Alcaldia, en aplicació de les clàusules 2.B.4 i 5 i 14 del PCAP, es veurà obligada a 
sol·licitar de l’òrgan de contractació que adopti les mesures adequades a les 
anteriors infraccions de l’objecte del contracte.    

 
Tercer.- Comunicar aquest decret a la direcció facultativa SGS Tecnos,SA  i a al 
contractista de les obres Constructora Construcciones Solius,SA als efectes 
oportuns.” 
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IV.- Conclusions informe  direcció facultativa SGS Tecnos, S.A. 
 

“Desprès de la inspecció realitzada creiem convenient que, a part dels enderrocs 
que s’ha donat ordre que es realitzin per representar perill per la seguretat, caldria 
fer un replanteig sobre la continuïtat de l’edifici amb la situació actual en que es 
troba. Considerem que s’hauria de procedir a la demolició de l’edifici degut a la 
important zona malmesa per l’accident i pels possible vicis ocults, tant produïts per 
l’enderroc com els existents anteriorment.” 
 

Atès que en data d’avui l’arquitecta municipal ha emès l’informe, en el que es 
palesa, una vegada més, que donada la situació actual en la que es troba 
l’immoble, el més correcte és procedir a la seva demolició immediata i íntegra. Es 
transcriu íntegrament l’informe a continuació: 
 

“Com a continuació de les actuacions per garantir la seguretat a l’edifici del carrer 
Gram núm. 22 (Teatre Odeon), la Direcció Facultativa de l’obra a emès un estudi 
determinant les accions a prendre un cop analitzat l’estat en que es troba 
l’anomenat edifici després de l’accident del dia 21 de novembre del 2007 a l’obra de 
rehabilitació que s’estava duent a terme. 

La conclusió d’aquest estudi és que “... s’hauria de procedir a la demolició de l’edifici 
degut a la important zona malmesa per l’accident i pels possibles vicis ocults, tant 
produïts per l’enderroc com els existents anteriorment.”  

Vista la descripció de l’estat actual realitzada per la Direcció Facultativa, es valora 
que la determinació de la mateixa Direcció Facultativa és correcta. 

S’hauria de tenir en compte que l’Odeon és un edifici inclòs a la fitxa núm. B 047 del 
Text Refós del Pla Especial “Catàleg de patrimoni arquitectònic i elements d’interès 
històric i artístic de Canet de Mar”. Amb un nivell de protecció de BCIL – Bé Cultural 
d’Interès Local i que, per tant, s’ha d’incorporar un informe favorable de la Comissió 
de Patrimoni de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.” 

 
Atès que, per la seva banda, la comissió de seguiment de l’Odèon, reunida el 
27.11.07, integrada per un representant de cada grup amb representació en el 
plenari municipal, representants del grup escènic Els Comediants i membres de 
l’associació cultural plataforma Odèon, va informar favorablement, per àmplia 
majoria, la proposta d’enderrocament immediat i íntegre de l’edifici. 
 
Atès que, d’acord amb la unanimitat dels informes tècnics emesos fins a la data, 
s’hauria de procedir a l’enderrocament de tot l’edifici, per ruïna imminent, la caiguda 
del qual pot afectar la seguretat de les persones, així com dels edificis circumdants. 
 
Vist l’article 23 de la Llei 9/2003, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural Català, 
segons el qual el Departament de Cultura pot impedir qualsevol obra o intervenció 
en béns integrants del patrimoni cultural no declarats d’interès nacional, i ha de 
requerir l’Ajuntament corresponent perquè adopti les mesures necessàries per a 
l’efectivitat de la suspensió. 
 
Atès que, d’acord amb la fitxa corresponent del catàleg del patrimoni arquitectònic i 
elements d’interès històric i artístic, aprovat definitivament com a pla especial de 
protecció per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en data 31.5.07 i 
publicat en el DOGC 4974, de 25.9.07, l’edifici Odèon és un BCIL (s’adjunta fitxa). 
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Atesa l’escassa fonamentació de la recomanació de la direcció facultativa de 
enderrocar íntegrament l’edifici i la repercussió cultural i econòmica d’aquesta 
mesura, l’Ajuntament demanarà  altres informes tècnics per concretar, en el seu 
cas, les mesures més apropiades a adoptar.  
 
Atesa la màxima urgència en l’adopció dels corresponents acords relatius a la 
continuïtat de les obres, a la vista de la situació de perill imminent que s’ha originat i 
de l’elevat risc per a persones i béns que el manteniment de l’actual situació pot 
suscitar en un futur immediat. 
 
Per tot això, s’acorda per deu vots a favor dels regidors Joaquim Mas Rius, Cati 
Forcano Isern, Òscar Figuerola Bernal, Sílvia Tamayo Mata, Albert Lamana Grau, 
Rafel Dulsat Ortiz, Antoni Isarn Flores, Coia Galceran Artigas, Francesc Martín 
Casares i Marisol Pacheco Martos i set abstencions dels regidors Laureà Gregori 
Fraxedas, M. Assumpció Sánchez Salbanyà, Núria Roqué Toro, Jesús Marín 
Hernández, Josep Alboquers Petitbó, Pere Serra Colomer i Mercè Pallarolas Fabré: 
 
PRIMER.- Ratificar íntegrament la totalitat de les actuacions realitzades des de la 
producció de l’accident laboral (21.11.07) fins el dia de la data (28.11.07) per 
l’Alcaldia, en particular, i pels restants càrrecs corporatius municipals, en general, 
encaminades a evitar riscos i perills en l’execució de les obres de rehabilitació de 
l’edifici Odèon i urbanització de la plaça Colomer. 
 
SEGON.- Reiterar, per raons d’imperiosa urgència derivada de la situació 
d’inseguretat per a persones i béns que l’actual statuts quo de l’immoble està 
suscitant, la sol·licitud al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a 
l’objecte que es manifesti a la major brevetat possible entorn a les mesures de 
seguretat proposades per la direcció facultativa de l’obra, ja que representa un perill 
i un risc imminent de caiguda que afecta tant la seguretat de les persones com la 
dels edificis del voltant. 
 
TERCER.- Facultar tan àmpliament com en dret fos necessari, l’Alcalde president 
de l’Ajuntament de Canet de mar per tal que actuï com a òrgan de contractació en 
aquest expedient, a l’objecte de remuntar la crisi creada. 
 
Pren la paraula el senyor Òscar Figuerola Bernal, segon tinent d’alcalde de 
Comunicació, Cultura i Urbanisme, el qual explica que la violència masclista no és 
competència municipal però passa molt a prop i això fa que siguin necessàries les 
manifestacions per eradicar-la. El fet que el Servei Territorial d’Educació Maresme-
Vallès Oriental tingui la seva seu a Mataró o a Granollers, tampoc no és una 
competència directa municipal, però des de l’Ajuntament es demana l’opció més 
propera per a Canet. Es podria haver fet aquest Ple sense aquest punt sobre 
l’Odèon, però la repercussió social de l’accident passat ha estat tan extraordinària 
que van entendre que calia informar els regidors representants del poble i, de 
passada, informar tota la població. A continuació, passa a fer un petit relat sobre 
tots els passos fets per a la rehabilitació de l’edifici Odèon des de l’any 2004 i fins al 
dia de l’accident. Seguidament, explica que les visites d’obra, tot i que la direcció 
facultativa estava contractada amb una empresa externa, també es feien per part 
de l’arquitecte municipal. En el moment en què es va produir l’accident, 
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immediatament es va fer un Decret de l’Alcaldia en el qual es demanava que, en el 
termini de 24 hores, es fes un informe sobre les causes de l’accident, per part dels 
directors de l’obra. També es van fer còpies del llibre d’ordres i assistències i el 
llibre d’incidències del coordinador de seguretat i salut, fonamentalment perquè no 
hi hagués cap alteració i es va ordenar la suspensió de les obres fins que no hi 
hagués un informe que expliqués quines mesures s’havien de prendre. L’endemà, 
dijous 22 de novembre al migdia, es va rebre l’informe de l’empresa que dirigia les 
obres, SGS, en el qual demanava més temps per determinar les causes de 
l’accident i sol·licitava permís per fer uns enderrocs de seguretat, que consistien a 
enderrocar dues parets que havien quedat molt malmeses, mitjançant un sistema 
de desmuntatge mecànic. El mateix 22 a última hora del matí, amb el decret 1055 
es notifica a la Direcció General de Patrimoni, segons el qual, malgrat que encara 
no es poden determinar les causes de l’accident, cal enderrocar aquestes parets i 
formigonar una mitgera del veí. El dilluns dia 26 es va convocar amb caràcter 
d’urgència una sessió de la Comissió de Seguiment de l’Odèon on va demanar a 
tots els caps de grup municipal que hi anessin per poder-los informar. També hi van 
assistir els diferents membres de la comissió, com també membres de la direcció 
facultativa i la nova arquitecta municipal. Aquesta sessió es va celebrar l’endemà, 
en la qual la direcció facultativa va lliurar un informe en el qual plantejava l’enderroc 
total de l’edifici. L’arquitecta municipal també va elaborar un informe que validava 
aquesta recomanació, a causa de la situació en què ha quedat l’edifici després de 
l’accident. En aquell moment, tots els que hi havia a la reunió, llevat dels 
representants de l’ACPO entenen que cal seguir aquesta recomanació tècnica 
perquè es vol primar la seguretat del veïnatge. Cal però, demanar un informe 
extraordinari i l’endemà es va posar en contacte amb la Direcció General de 
Patrimoni, amb els Serveis Territorials del Departament de Cultura de la 
Generalitat, amb l’Oficina Tècnica de Cooperació de la Diputació, per explicar 
aquests informes d’enderrocament i per demanar-los que hi donessin el seu 
vistiplau. Avui mateix, el senyor alcalde ha fet venir el cap de l’Oficina Tècnica de 
Cooperació de la Diputació, el qual ha vingut acompanyat d’un estructurista i un 
arquitecte per poder tenir una segona opinió sobre l’assumpte. I aquestes són les 
accions que s’han dut a terme des del moment de l’accident. Considera que s’ha 
d’afrontar el problema que ha sorgit i pensar que el projecte de l’Odèon ha de 
continuar endavant, i vist que l’edifici ja no es podrà rehabilitar caldrà replantejar el 
projecte. No obstant això, pensa que encara ha de passar una mica de temps per 
fer altres passos respecte a altres conseqüències econòmiques que hi pugui haver 
 
Pren la paraula la senyora M. Assumpció Sánchez Salbanyà, regidora del grup 
municipal de CiU, la qual pregunta a què es refereix el desmuntatge mecànic de 
l’edifici. 
 
Pren la paraula el senyor Figuerola, el qual explica que el que s’ha autoritzat de 
moment és el desmuntatge manual, amb una grua, de les dues parets que estan en 
perill d’esfondrament. L’informe de SGS explicava que un desmuntatge manual no 
deixa de ser perillós i, aleshores, proposaven un desmuntatge mecànic, cosa que 
vol dir fer-ho tirant les parets cap endins i enderrocar totalment l’edifici, perquè no 
estan segurs de què pot passar un cop es tregui el pes de les parets a les voltes. 
L’accident es va produir quan es construïa l’últim element de seguretat per aguantar 
l’edifici i, tot i així, va caure, per això l’informe explica que no se sap què pot passar 
amb el que queda de l’edifici. Per tant, per raons de seguretat no es veuen amb cor 
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de certificar que, un cop tretes les parets pugui aguantar. Però, a més a més, si no 
es fes aquesta actuació, després no hi hauria cap tècnic que volgués certificar que 
aquest edifici és sòlid. 
 
Pren la paraula la senyora Sánchez, la qual explica que entenen la urgència 
d’aquest punt, però per a ells és molt precipitat donar una resposta en profunditat 
sobre aquest tema, precisament pel poc temps que han disposat per estudiar-lo. 
Per tant, per poder emetre un vot, s’han de remetre a votacions anteriors. El seu 
grup, en l’aprovació inicial del projecte es van abstenir, en la incoació de l’expedient 
de contractació van votar en contra, en l’adjudicació del contracte de les obres de 
rehabilitació també van votar en contra, sobretot per les formes, no pel contingut, i 
en l’aprovació del pla de seguretat i salut, es van abstenir. Per tant, l’equip de 
govern ha d’entendre que per totes aquestes raons el seu grup, per coherència, es 
veuen amb l’obligació d’abstenir-se. De totes maneres, demanen que els facilitin 
l’últim informe fet per l’arquitecte municipal abans de l’accident per poder estudiar-
lo. 
 
Pren la paraula el senyor Figuerola, el qual explica que l’Ajuntament no supervisa 
directament les obres, sinó que adjudica un contracte a una empresa que serà la 
responsable de fer-ne el seguiment. Per tant, aquests informes estan fets per 
aquesta empresa. La feina de l’arquitecte municipal és donar el vistiplau als 
certificats d’obra per poder pagar l’empresa que està fent l’obra. Per tant, no hi ha 
cap informe de l’arquitecte municipal sobre l’evolució de les obres. L’arquitecte 
anava a interessar-se sobre l’estat de les obres, igual que fa amb les obres del CAP 
o la segona escola. 
 
Pren la paraula la senyora Sánchez, la qual comenta que l’arquitecte municipal fa 
un seguiment de les obres encara que no tingui la funció de direcció directa i per 
aquesta raó demanen els informes de la direcció facultativa i també de l’arquitecte 
municipal, ja que si hi va físicament, segurament també fa alguna mena d’informe. 
 
Pren la paraula el senyor Figuerola, el qual explica que l’arquitecte municipal 
assisteix a la reunió habitual de seguiment de l’obra, igual que ell mateix, tot i que 
no tindria per què ser així. A la reunió de la comissió de seguiment de l’Odèon, on 
hi havia un representant del grup municipal de CiU ja es va explicar. L’assistència 
de l’arquitecte municipal a aquestes reunions entre la direcció facultativa i l’empresa 
responsable de les obres és merament informativa. Només en el cas que hi hagi 
modificacions del projecte s’opina per part de l’arquitecte municipal. 
 
Pren la paraula la senyora Sánchez, la qual explica que continuen pensant que els 
falta informació sobre l’assumpte i demana que els facin arribar tots els informes 
que tinguin d’abans de l’accident. 
 
Pren la paraula el senyor Figuerola, el qual s’ofereix per ensenyar tota la 
documentació que hi ha de l’expedient als membres del grup municipal que hi 
estiguin interessats, amb una prèvia cita. 
 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal de 
CiU, el qual explica que demanen si l’arquitecte municipal feia informes sobre 
aquestes reunions. 
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Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que l’arquitecte municipal no emet 
cap informe perquè la direcció facultativa està contractada a una empresa. 
L’arquitecte municipal hi anava d’observador. Torna a convidar el grup municipal a 
revisar l’expedient i explica que de les actes no se n’extreu res que suposi que es 
podia produir un accident. 
 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor del grup municipal de CiU, el 
qual pregunta quina és l’opinió de l’arquitecte estructurista de la Diputació que ha 
vingut a veure l’edifici. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que en el termini més breu 
possible emetran un informe. 
 
Pren la paraula el senyor Serra, el qual pregunta que si s’enderroca l’edifici cap 
endins, s’amagaran les possibles proves per saber per què ha passat l’accident. 
 
Pren la paraula el senyor Figuerola, el qual explica que els primers interessats a 
demostrar que s’ha fet tot correcte és la direcció facultativa, i per tant ells hauran de 
trobar les proves per demostrar que han actuat correctament, perquè si no ho fan 
se’ls podrà demanar responsabilitats. D’altra banda, hi ha un problema molt greu 
d’incertesa de la solidesa de l’edifici i es fa difícil preveure que algú hi entri per 
certificar que l’edifici aguanta. 
 
Pren la paraula el senyor Serra, el qual demana que li expliquin millor què és el que 
s’està votant, ja que sembla que s’estigui demanant permís a la Generalitat per 
enderrocar tot l’edifici. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que això no és el que s’està 
demanant, sinó que s’està demanant un informe que corrobori els dos informes que 
ja hi ha, els quals consideren que la millor solució és enderrocar tot l’edifici. I es 
demana aquest tercer informe perquè els informes que hi ha han estat fets per les 
parts implicades i potser el que cal és una visió externa del problema. El que s’ha 
de tenir en compte de tot plegat és que s’ha perdut una vida en l’accident. 
 
11.- PRECS I PREGUNTES 
 
1.- Nom i cognoms de la víctima de l’accident de l’edifici Odèon 
 
Pren la paraula el senyor Jesús Marín Hernández, portaveu del grup municipal de 
CiU, el qual comenta que la persona que va morir a l’accident de l’Odèon tenia nom 
i cognoms i li agradaria que se’l recordés amb el seu nom i cognoms i no pas com a 
una persona. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual li diu que li facilitarà el nom i els cognoms 
de la persona que va morir en l’accident. Explica que formen part del document que 
se’ls ha facilitat. 
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2.- Ús de les instal·lacions del camp de futbol 
 
Pren la paraula el senyor Jesús Marín Hernández, el qual pregunta al senyor Antoni 
Isarn Flores, regidor d’Esports, per què els diumenges el Futbol Canet no pot 
utilitzar les instal·lacions del camp de futbol, cosa que implica que ha de fer totes 
les seves activitats el dissabte, amb l’inconvenient que suposa comprimir tots els 
partits un mateix dia. No fa gaire, al penúltim partit que s’hi feia hi va haver un 
problema, per al qual va haver de venir la policia i tot, i el partit de després ja no es 
va poder fer perquè era massa tard. Entenen, doncs, que és absurd que no pugui 
jugar els diumenges. 
 
Pren la paraula el senyor Antoni Isarn Flores, regidor d’Esports, el qual explica que 
els horaris que s’han marcat els dissabtes són de mutu acord amb el club. El partit 
que es va haver de suspendre va venir donat per un calendari mal redactat per part 
de la federació, que ha fet que hi hagués coincidències amb el primer equip. Això ja 
s’ha arranjat i l’equip perjudicat ja pot jugar en un altre horari. El mateix president 
del club i alguns membres de la junta han explicat que va molt bé fer-ho així perquè 
els dissabtes tenen la competició i els diumenges tenen lliure. A més a més, també 
es va fer així per un tema de costos, cosa que també es va consensuar amb el 
club. S’haurien hagut de pagar moltes hores extres si els encarregats haguessin 
hagut d’anar a obrir també els diumenges. 
 
Pren la paraula el senyor Marín, el qual comenta que la gent del club de futbol el 
deu haver enganyat. Si és un tema de costos, no entenen per què el diumenge hi 
ha persones immigrants que juguen a futbol. 
 
Pren la paraula el senyor Isarn, el qual explica que aquestes persones salten la 
tanca, ja que el camp de futbol està tancat. 
 
3.- La gespa del camp de futbol 
 
Pren la paraula el senyor Jesús Marín Hernández, el qual pregunta al senyor Antoni 
Isarn Flores, regidor d’Esports, per què encara no hi ha gespa al camp municipal de 
futbol. Canet serà, juntament amb Malgrat i un dels dos camps de Calella, les 
úniques poblacions del Maresme sense una instal·lació d’aquestes característiques. 
 
Pren la paraula el senyor Antoni Isarn Flores, regidor d’Esports, el qual explica que 
si no es posa gespa al camp de futbol és per un tema de diners. Comenta que si 
algú té alguna solució serà escoltat, però posar gespa i arranjar el camp de futbol 
són entre 600.000 i 700.000 euros. 
 
4.- Aclariment sobre un carrer a la zona del camp de futbol 
 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor del grup municipal de CiU, el 
qual explica que al camp de futbol hi ha un carrer que dóna a les rondes, que era 
molt utilitzat per la gent com a drecera. Ell pensava que aquest carrer era públic 
perquè hi ha un enllumenat públic, però ara hi ha unes tanques i posa prohibit el 
pas, perquè és particular. Pregunta si és cert que és particular i si no ho és per què 
s’ha tancat. I si resulta que és particular demana que li aclareixin per què hi ha 
enllumenat públic pagat pel poble. 
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Pren la paraula el senyor alcalde, el qual respon que s’investigarà si l’espai és 
públic o privat i si és privat, evidentment el propietari pagarà la llum. 
 
5.- Aprovació del plec de clàusules administratives generals 
 
Pren la paraula la senyora M. Assumpció Sánchez Salbanyà, regidora del grup 
municipal de CiU, la qual explica que a la Junta de Govern Local del 2 d’agost es va 
aprovar una incoació d’expedient de contractació del servei de coordinació i 
dinamització de l’aula de suport i millora de l’aprenentatge a Canet de Mar, que 
posteriorment, a la Junta de govern del 20 de setembre es va adjudicar. És un 
contracte que pujava 80.717 euros, i el que li ha cridat l’atenció en llegir-ho és que 
aquest acord està subjecte al plec de clàusules administratives particulars i al plec 
de clàusules administratives generals aprovat pel Ple municipal. No recorda que 
hagi estat aprovat per cap Ple i pregunta si realment els ho poden confirmar. 
 
6.- Tarifes de l’aparcament subterrani 
 
Pren la paraula la senyora M. Assumpció Sánchez Salbanyà, la qual explica que a 
la Junta de Govern Local del 2 d’agost es van aprovar les noves tarifes provisionals 
de la concessió d’obra pública a l’aparcament subterrani. Aquestes tarifes s’havien 
d’aprovar pel Ple municipal en la sessió del dia 27 de setembre. Aquest ple va 
passar i no es va aprovar, posteriorment se’n va fer un altre i tampoc no es va 
aprovar i en el d’avui tampoc no ha estat aprovat. Pregunta si és que s’ha tirat 
enrere aquesta autorització provisional i si ho volen passar més endavant. 
 
7.- Pagament d’ajuts del menjador escolar 
 
Pren la paraula la senyora M. Assumpció Sánchez Salbanyà, la qual explica que en 
la Junta de Govern Local de 27 de setembre s’aprova el pagament d’uns ajuts de 
menjador escolar del tercer trimestre 2006-2007. S’ha rebut una transferència del 
Consell Comarcal del Maresme, ja que l’Ajuntament fa d’intermediari, però li ha 
cridat l’atenció que en el llistat de les escoles, a més a més de les de Canet hi surt 
també el CEIP Joan Maragall d’Arenys de Mar, per valor de 280 euros. Pregunta 
per què se li paguen aquests diners a aquest centre. 
 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde de Medi ambient i 
d’Educació i Infància, la qual explica que es tracta de famílies de Canet que han 
decidit estudiar a l’escola del poble veí, igual que l’escola Misericòrdia també té 
estudiants d’altres pobles. Les subvencions d’aquests estudiants es donen al poble 
de residència i no al poble on estudien. 
 
8.- Contracte de concessió del servei de grua 
 
Pren la paraula la senyora M. Assumpció Sánchez Salbanyà, la qual explica que en 
la Junta de Govern Local del dia 27 de setembre s’aprova la pròrroga del servei de 
grua per a la retirada de vehicles. Era una concessió que s’havia fet per a dos anys, 
des del setembre del 2005 fins al 2007. Un cop acabada aquesta concessió té 
entès que hi havia voluntat de continuar el contracte per part de la persona que 
tenia aquesta concessió per dos anys més. En canvi, l’Ajuntament decideix 
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prorrogar aquest contracte pel temps indispensable per poder formalitzar 
l’expedient de contractació. El que li sobta és que aquesta pròrroga contempla el 
preu de 25.913 euros, que és el cost d’un any d’aquest contracte. 
 
9.- Accions contra el mosquit tigre 
 
Pren la paraula la senyora M. Assumpció Sánchez Salbanyà, la qual es dirigeix a la 
senyora Cati Forcano Isern, tinenta d’alcalde de Sanitat. Explica que el 18 d’octubre 
es va publicar una notícia al Punt Diari sobre el mosquit tigre. Explicava que aquest 
mosquit s’ha anat escampant des de Sant Cugat i que ha arribat fins a Arenys de 
Mar, Caldetes i Canet de Mar. La notícia explicava que aquests pobles no s’havien 
quedat parats i que havien editat tríptics informatius perquè la població sabés com 
reaccionar davant d’una picada d’aquests mosquits. Demana si la Regidoria de la 
senyora Forcano ha fet alguna cosa. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que es van posar en contacte amb 
el CAP i van explicar que les visites que havien tingut respecte d’aquest assumpte 
eren irrellevants. El que sí que s’ha fet ha estat avisar les escoles. 
 
10.- Ascensor de l’avinguda Maresme 
 
Pren la paraula la senyora M. Assumpció Sánchez Salbanyà, la qual pregunta per 
què està tancat l’ascensor de l’avinguda Maresme. Pregunta quan entrarà en 
funcionament. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que aquest ascensor és 
competència del Ministeri. Explica que l’Ajuntament va fer arribar al Ministeri que no 
agradava com van tancar les cabines, ja que es volien com a mínim el 50 % de 
vidre, cosa que ja està previst. També falta que l’Ajuntament asfalti lla part de 
muntanya de la zona de l’ascensor per facilitar l’accessibilitat de la gent fins a 
l’ascensor. 
 
Pren la paraula el senyor Albert Lamana Grau, tinent d’alcalde d’Obres i Via 
Pública, el qual explica que en aquesta zona hi ha un problema afegit que és la 
confluència de dos carrers que tenen una pendent bastant elevada. També hi ha 
uns embornals que no són capaços de xuclar tota l’aigua que baixa pels carrers, de 
manera que s’hi ha de fer una obra, de la qual ja hi ha el projecte fet per part dels 
Serveis Tècnics municipals, que s’executarà al més aviat possible. S’hi posaran 
nous embornals i es farà un sistema de pendents per recollir tota l’aigua, ja que si 
es facilita l’accessibilitat però l’aigua continua baixant, no se soluciona res. 
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Per acabar, el senyor alcalde explica que les preguntes que queden sense resposta 
es contestaran per escrit. 
 
I essent les 22.10 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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