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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 26 DE 
NOVEMBRE DE 2009 

 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20.32 hores 
Hora que acaba: 21.50 hores 
Lloc: Sala de plens 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas Rius, alcalde 
 

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 
Jesús Marín Hernández 
Josep Alboquers Petitbó 
Àngel López Solà 
Pere Serra Colomer 
 

EXCUSA LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Mercè Pallarolas Fabré 

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

 
Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions ordinària i 
extraordinària respectivament, del Ple municipal de data 24.09.09 i 
29.10.09 

2) Aprovació modificació del pressupost expedient número 30/2009 
3) Aprovació modificació contracte escola bressol 
4) Ratificació acord Junta Govern Local de data 5 de novembre de 2009, 

sobre la modificació del contracte de concessió d'obra pública 
construcció i explotació d'un edifici aquàtic 
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5) Resolució de l’expedient de revisió d'ofici de l’acte d’adjudicació del 
contracte de construcció i explotació de l’aparcament subterrani del 
municipi 

6) Aprovació definitiva Plec de clàusules administratives generals 
7) Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
El senyor alcalde obre la sessió amb el primer punt de l’ordre del dia, donant 
compte de l’absència de la regidora del grup municipal de CiU, la senyora 
Mercè Pallarolas Fabré. 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LES SESSIONS ORDINÀRIA I 
EXTRAORDINÀRIA RESPECTIVAMENT, DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 
24.09.09 I 29.10.09 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que ja s’ha fet una rectificació 
en aquestes actes a petició del senyor Serra i pregunta si hi ha alguna 
observació més. 
 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup 
municipal, el qual comenta que tant ell com els regidors del grup municipal de 
CiU han notat que no s’ha fet anunciar la celebració d’aquest Ple. Explica que 
un ciutadà els ha comentat que a les cartelleres del mateix Ajuntament no hi ha 
cap ban amb l’ordre del dia de la sessió d’avui. Explica que per la ràdio s’ha dit, 
però que no hi ha bans. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que ell com a cada sessió ha 
firmat els bans perquè es repartissin pel poble i que potser aquest cop no s’han 
posat als llocs habituals. 
 
Dit això, demana altre cop si hi ha alguna observació més a fer a les dues actes 
anteriors. Cap regidor en fa i, per tant, s’aproven per unanimitat dels setze 
regidors presents dels disset de nombre de dret que integren el Ple municipal, 
amb l’esmena feta anteriorment a aquesta sessió del senyor Serra: 
 
A la pàgina 35, al final del tercer paràgraf s’hi ha d’afegir la frase següent: 
 
“... El tripartit costa molt car i ni Canet ni els canetencs no s’ho mereix...” 
 
2.- MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST EXPEDIENT NÚM. 30/2009 
 
Vista la memòria justificativa sobre la necessitat de dir a terme una modificació 
del pressupost mitjançant transferències de crèdit. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de 
legal aplicació, previ informe de secretaria i intervenció, de conformitat amb la 
proposta de l’Alcaldia, s’acorda per deu vots a favor dels regidors Joaquim Mas 
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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, cinc abstencions dels 
regidors Laureà Gregori Fraxedas, M. Assumpció Sánchez Salbanyà, Jesús 
Marín Hernández, Josep Alboquers Petitbó i Àngel López Solà i un vot en 
contra del regidor Pere Serra Colomer: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 30/2009, amb el 
detall que tot seguit s’especifica: 
 
 
 
 
 
 
Detall de la modificació 
 
Crèdits pressupostaris que s'augmenten   
Partida Descripció Consignació Proposta Consignació 
    inicial d'alta definitiva 
20 01100 31002 Altres interessos op.tresoreria 35.000,00 € 75.000,00 € 110.000,00 € 
20 01100 91300 Amortit. prestecs a mig i llarg f. 322.139,00 € 367.016,44 € 689.185,44 € 
82 45104 22607 Festes papulars 138.000,00 € 15.200,00 € 153.200,00 € 
 Total augments  457.216,44 €  
 
 
Crèdits pressupostaris que minoren     
Partida Descripció Consignació Proposta Cosignació 
    inicial de baixa definitiva 
11 11100 22609 Mostra entitats 19.000,00 € 2.000,00 € 17.000,00 € 
12 12101 16200 Formació i perfec.personal 10.000,00 € 2.500,00 € 7.500,00 € 
12 12101 22109 Subm.material especific 12.000,00 € 1.000,00 € 11.000,00 € 
20 12100 20300 Lloguer maq.instal.i utillatge 16.000,00 € 5.000,00 € 11.000,00 € 
40 45100 22607 Activ.culturals 49.300,00 € 4.000,00 € 45.300,00 € 
41 52100 22602 Comunicació institucionals 23.880,00 € 3.000,00 € 20.880,00 € 
41 52100 41001 Transf.OA.ràdio canet 122.930,00 € 10.000,00 € 112.930,00 € 
50 42200 48902 Ajuts llar infants 39.000,00 € 5.000,00 € 34.000,00 € 
50 42205 22300 Transports 18.000,00 € 5.000,00 € 13.000,00 € 
51 44500 48908 Transf. Medi ambient 3.500,00 € 200,00 € 3.300,00 € 
60 32200 22630 Cursos formació ocupacional 39.034,00 € 15.000,00 € 24.034,00 € 
60 62200 22611 Servei OMIC 7.000,00 € 5.000,00 € 2.000,00 € 
61 75100 22204 Web guia comerç 6.000,00 € 5.000,00 € 1.000,00 € 
61 75100 22706 Estudis i treballs tècnics 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 € 
62 43201 22104 Vestuari 15.000,00 € 3.000,00 € 12.000,00 € 

Tipus de modificació: per transferències crèdit  
Import: 457.216,44 € 
Finançament: mitjançant transferències de crèdit 
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62 44300 21200 Mantenim.i conserv.dif.cement. 14.500,00 € 500,00 € 14.000,00 € 
62 51100 21000 Insfrastruc.i bèns naturals 190.000,00 € 30.000,00 € 160.000,00 € 
62 51100 21002 Acondicionar nau indust. 11.000,00 € 11.000,00 € 0,00 € 
80 31300 22706 Assessorement juridic 35.700,00 € 10.000,00 € 25.700,00 € 
80 31300 22711 Altres serveis 7.991,00 € 3.000,00 € 4.991,00 € 
80 31300 48011 Beques a llar inf.altres 20.000,00 € 5.000,00 € 15.000,00 € 
80 31300 21200 Reparac.mant.i conserv.edif.alt. 11.872,14 € 4.000,00 € 7.872,14 € 
80 31300 21500 Mobiliari oficines adm.gral. 3.060,00 € 2.300,00 € 760,00 € 
80 31300 22110 Subministrament 3.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00 € 
81 41300 21400 Rep.moduls vehicles emb. 10.000,00 € 4.000,00 € 6.000,00 € 
81 41300 22109 Bosses dispensadors 9.300,00 € 5.000,00 € 4.300,00 € 
90 45100 22706 Dinamització masoveria 5.000,00 € 3.000,00 € 2.000,00 € 
91 43100 22109 Subm.material divers 7.000,00 € 3.000,00 € 4.000,00 € 
91 43100 48900 Campanya accessib.comerços 11.050,00 € 10.000,00 € 1.050,00 € 
41 52100 12000 Retribució bàsiq.funcionaris 17.955,00 € 1.400,00 € 16.555,00 € 
41 52100 15000 Incentius rendiment produc. 313,00 € 300,00 € 13,00 € 
42 43200 12100 Retribuc.compelm.funcionaris 176.175,30 € 900,00 € 175.275,30 € 
50 42200 12000 Retribució bàsiq.funcionaris 15.686,00 € 500,00 € 15.186,00 € 
50 42200 12100 Retrib.compl. bàsiq.funcionaris 22.671,00 € 3.100,00 € 19.571,00 € 
50 42200 16204 Accio social ajud.familiar 3.022,00 € 200,00 € 2.822,00 € 
60 31300 16010 Seg.soc.zona turistic.i net.plat 4.667,04 € 4.667,04 € 0,00 € 
60 31300 16011 Seg.soc.dinamitzzac.platja 1.494,99 € 1.494,99 € 0,00 € 
60 31300 16012 Seg.soc.informadors ambient. 9.061,51 € 9.061,51 € 0,00 € 
60 31300 16013 seg.soc.atenció zones esport. 2.842,55 € 2.842,55 € 0,00 € 
60 31301 16000 Seguretat social 3.701,86 € 3.701,86 € 0,00 € 
60 31302 16000 Seg.social 1.221,61 € 1.221,61 € 0,00 € 
60 32206 14100 Plans ocup.2/2008 22.125,85 € 2.600,00 € 19.525,85 € 
60 62200 13100 Retibuc.personal lab.event. 106.184,00 € 31.000,00 € 75.184,00 € 
62 43200 12100 Retibuc.comp.funcionaris 16.603,00 € 1.050,00 € 15.553,00 € 
62 43200 16204 Accio social ajud.familiar 2.012,00 € 140,00 € 1.872,00 € 
62 44100 12000 Retribuc.basiques funcionaris 12.816,00 € 100,00 € 12.716,00 € 
62 44100 12100 Retibuc.comp.funcionaris 17.149,00 € 200,00 € 16.949,00 € 
62 44300 13000 Retibucions basiques 56.450,00 € 735,98 € 55.714,02 € 
62 51100 12100 Retibucio comp.funcionaris 31.912,00 € 71,39 € 31.840,61 € 
62 51100 13100 Retribuc.personal lab.eventual 52.385,00 € 10.000,00 € 42.385,00 € 
70 32200 14103 Personal zones esportives 396,15 € 396,15 € 0,00 € 
70 45200 13001 Complement productiv. 1.249,00 € 100,00 € 1.149,00 € 
80 31303 16001 Seguretat social 1.219,06 € 1.219,06 € 0,00 € 
90 45100 12000 Retribucions basiques funcion. 9.379,00 € 106,00 € 9.273,00 € 
90 45100 12100 Retibuc.comp.funcionaris 11.770,00 € 450,00 € 11.320,00 € 
90 45100 13001 Complement productiv. 1.925,00 € 115,30 € 1.809,70 € 
10 11100 23300 Assisstencia org.col.legials 15.491,00 € 7.500,00 € 7.991,00 € 
10 11100 23301 Regidories delegades 50.819,00 € 6.500,00 € 44.319,00 € 
11 11100 13001 Complement productiv. 313,00 € 313,00 € 0,00 € 
11 11100 13100 Retribuc.personal lab.eventual 21.179,00 € 630,00 € 20.549,00 € 
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20 12100 12000 Retribucions basiques funcion. 141.461,00 € 1.900,00 € 139.561,00 € 
20 12100 13001 Complement productiv. 7.625,00 € 5.000,00 € 2.625,00 € 
20 12100 15100 Incetius rend.compl.extraordin. 3.000,00 € 1.800,00 € 1.200,00 € 
20 31400 16000 Seguretat social 781.480,00 € 100.000,00 € 681.480,00 € 
21 61100 12000 Retribucions basiques funcion. 71.215,00 € 12.000,00 € 59.215,00 € 
21 61100 12100 Retibucio comp.funcionaris 138.504,40 € 1.000,00 € 137.504,40 € 
30 22200 12000 Retribucions basiques funcion. 292.318,00 € 24.700,00 € 267.618,00 € 
30 22200 12100 Retibucio comp.funcionaris 686.498,20 € 55.300,00 € 631.198,20 € 
40 45100 15100 Incetius rend.compl.extraordin. 1.456,00 € 1.400,00 € 56,00 € 
     
 Totals minoracions  457.216,44 €  
 
SEGON.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) i en 
el tauler d’anuncis d’aquest ajuntament. 
 
L’anunci d’exposició pública del present acord per a que durant un termini de 
quinze dies hàbils, a comptar des del dia següent a la publicació de l’anunci, les 
persones interessades pugin examinar l’expedient i presentar les reclamacions 
que considerin adients. 
 
TERCER.- Considerar definitivament aprovada la modificació del pressupost en 
el supòsit que durant el període indicat en el paràgraf anterior no es presentin 
reclamacions i publicar en el BOP l’aprovació definitiva i la modificació del 
pressupost per capítols. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que aquesta modificació de 
crèdits és tan important com innecessària o inusual. Quan es va fer el 
pressupost per a l’exercici 2009 es va tenir en compte un refinançament del 
deute viu que suposava poder aconseguir una carència d’un parell d’anys que 
podrien coincidir amb la crisi econòmica i així es podria tenir una mica de coll 
en aquests temps. Aquesta operació es va reflectir al pressupost i li consta que 
l’interventor va demanar a totes les entitats bancàries referenciades les 
condicions en què s’hauria de fer aquest refinançament, però després, 
inexplicablement, no es va aplicar. Ara, Intervenció s’ha adonat que no s’havia 
fet i, per això, es fa aquesta modificació de crèdit. Els crèdits s’han pagat, però 
no s’han pogut consignar. Amb aquesta modificació s’eixuguen tres trimestres 
de l’any i queda pendent aquest últim trimestre. 
 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup 
municipal, el qual explica que el seu parer sobre les modificacions de crèdit és 
que cal fer-les quan calguin, però les justes i necessàries. Ara, l’Ajuntament 
presenta la número 30 i considera que no són ni les justes ni les necessàries. 
Això ja no és una modificació de crèdits, és la constatació d’un pressupost mal 
fet d’inici per tal de servir els interessos del regne de taifes que suposa el 
tripartit de Canet i que van arranjant dia rere dia, modificant partides amb l’únic 
objectiu de servir els interessos particulars dels diferents regnes. Avui proposen 
augmentar en 442.000 euros la partida corresponent al pagament d’interessos, 
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és a dir, que l’Ajuntament està tan malament que cal recórrer a més crèdit. 
També hi ha un augment de 15.000 euros per augmentar el pressupost per a 
festes populars. És a dir, és una modificació per augmentar els interessos de 
crèdits i per augmentar les xerinoles. En total puja, en les antigues pessetes, 
més de 75 milions, més de les que ja estaven pressupostades. I si l’augment és 
tan important, es pregunta d’on es trauran els diners. Ha comptat les partides 
una per una i n’hi han sortit 69. Han tret diners de partides, com per exemple, 
per a les bosses de dispensadors, 5.000 euros, o es treuen quantitats ridícules 
d’altres partides com d’acció social, o 71 euros de retribucions a funcionaris. 
Però també es treuen 10.000 euros a Ràdio Canet o 5.000 euros de les beques 
per a les llars d’infants. I continua fent un llistat, tot explicant que aquesta 
modificació de crèdit li recorda les pel·lícules de la postguerra espanyola, quan 
la mestressa de casa a final de mes anava buscant a totes les butxaques tots 
els diners que hi podia haver. Tot plegat li sembla deplorable, fruit sens dubte 
d’un mal pressupost, fet malament des de l’inici. El seu vot serà en contra, ja 
que com ha dit amb més d’una ocasió, no pot ser partícip d’aquest desgavell 
econòmic. 
 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal 
de CiU, el qual explica que entenen que aquesta modificació de crèdit ve 
motivada perquè en el pressupost del 2009 no es va preveure o es va ometre 
un import de 367.000 euros com a retorn de préstecs i un import de 75.000 
euros per interessos, així com una despesa en festes populars que supera el 
previst en 15.200 euros. Aquest fet ve a reforçar i a donar sentit al rebuig del 
seu grup municipal a l’aprovació d’aquest pressupost. Es pregunten com pot ser 
que s’oblidin de pressupostar una amortització de préstec d’aquest import. Ja fa 
temps que aquest govern municipal no té la seva credibilitat pel que fa a la 
gestió econòmica. Per aquest motiu, els últims pressupostos s’han aplicat 
sense la seva aprovació, però una situació com aquesta esdevé del tot 
inimaginable i per fer-ho més païble es redueixen a discreció una setantena de 
partides de despesa, algunes curioses, com la seguretat social que disminueix 
de cop i volta en 100.000 euros. Al pròxim exercici segurament s’hauran 
d’augmentar. D’altres partides es redueixen de cop i volta, com si haguessin 
decidit fer cas a les recomanacions del grup municipal de CiU. És el cas de les 
despeses de personal, però n’hi ha d’altres que la seva minoració perjudiquen 
directament el ciutadà, com la reducció de l’assignació de cursos de formació 
ocupacional o la disminució de l’import de les beques de la llar d’infants. En 
definitiva, és un capítol més del despropòsit en gestió econòmica del govern 
municipal. En conseqüència el vot del seu grup municipal no pot ser 
d’aprovació, però com que entenen que aquesta partida d’amortització de 
préstecs s’ha d’encabir d’una manera o altra dins del pressupost, tampoc no 
poden dir que no. Per tant, i tenint en compte que no estan en absolut d’acord 
amb les partides que es minoren, perquè fuig de tota lògica, la seva posició 
serà d’abstenció, això sí, demanant al govern municipal seriositat i rigor en el 
que en definitiva és l’administració dels diners que els canetencs aporten a les 
arques municipals, mitjançant les taxes i els impostos. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que el pressupost no tenia una 
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manca de previsió. Els mecanismes d’aquesta previsió, però, i entre ells hi 
havia solucionar el refinançament, no es van posar en funcionament. Pel que fa 
a la retallada de les partides, davant d’aquesta situació s’han hagut de retallar 
de tot allò que es podia retallar. Pel que fa a la retallada de la seguretat social, 
el pressupost tenia inicialment un increment bastant important, que són aquests 
diners que s’han retallat. 
 
3.- PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ 
DEL SERVEI PÚBLIC, MITJANÇANT CONCESSIÓ, DE L’ESCOLA 
BRESSOL “EL PALAUET”. 
 
Vist que en data 29 de maig de 2008 el Ple Municipal va acordar adjudicar el 
concurs convocat per a la contractació de la gestió del servei públic d’escola 
bressol “El Palauet” de Canet de Mar, en la modalitat de concessió 
administrativa, a l’empresa “Escaler, SCCL”, per un total de 156 places. 
 
Atès que per acord del Ple de data 31 de juliol de 2008 es va modificar dit 
contracte en el sentit d’ampliar l’oferta educativa de l’escola bressol passant de 
156 places a 216 places, subrogant el personal que donava servei a l’escola 
bressol, fet que implicà un augment del preu del contracte en 304.273 euros. 
 
Vist que el dia 16 de novembre de 2009, la pròpia empresa concessionària del 
servei ha sol·licitat, davant d’aquest Ajuntament, una segona modificació del 
contracte per tal de reduir el preu a l’efectiva prestació del servei del curs 
escolar 2009-2010. En concret, planteja reduir el nombre de places fins a un 
total de 164. 
 
Atès que aquesta modificació suposa una reducció del preu aprovat mitjançant 
la darrera modificació, de data 31 de juliol de 2008, en 241.858,17 euros/any. 
 
Vist l’informe emès per la Tècnica d’Educació Municipal, en data 18 de 
novembre de 2009. 
 
A la vista de l’informe emès, en data 19 de novembre de 2009, per la Secretària 
General de la Corporació. 
 
De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, 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, cinc 
abstencions dels regidors Laureà Gregori Fraxedas, M. Assumpció Sánchez 
Salbanyà, Jesús Marín Hernández, Josep Alboquers Petitbó i Àngel López Solà 
i un vot en contra del regidor Pere Serra Colomer: 
 
PRIMER: APROVAR la modificació segona del contracte de gestió del servei 
públic d’Escola Bressol “El Palauet”, consistent en fixar la prestació del servei 
per un total de 164 places, suposant aquesta modificació un import de 
62.414,83 euros més a l’any, respecte el preu primitiu del contracte. 
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SEGON: REAJUSTAR la garantia definitiva constituïda pel contractista en el 
sentit de reduir-la en 9.674,32 euros, corresponent al resultat de disminuir el 4% 
de l’import de la modificació del preu del contracte, a la garantia dipositada fins 
a aquest moment, d’import 12.170,92 euros, tot això d’acord amb el què 
disposa l’art. 42 del TRLCAP. 
 
TERCER: ESTABLIR que la present modificació haurà de tenir efectes 
retroactius amb data 1 de setembre de 2009, data en què s’inicià el curs escolar 
2009-2010. 
 
QUART: FORMALITZAR aquesta modificació contractual en document 
administratiu, en els termes de l’article 101.2 del TRLCAP. 
 
CINQUÈ: NOTIFICAR aquests acords a l’empresa concessionària del servei. 

Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde de Medi 
Ambient, Educació i Infància, la qual explica que aquest assumpte és la 
modificació del contracte amb l’empresa Suara per adaptar-se a la situació 
d’aquest curs. Aquest curs 2009-2010 s’ha començat amb 164 alumnes, cosa 
que representa una disminució respecte a l’any passat, quan es van tenir 216 
places, moguts per la necessitat d’aquell moment. Aleshores ja es va dir que 
l’ampliació que es va dur a terme era transitòria, que responia a unes 
necessitats puntuals d’aquell moment i que quan aquestes necessitats 
desapareguessin es tornaria a la capacitat màxima que té l’edifici del Palauet. 
Inicialment, el contracte es va signar per 156 places, per 667.000 euros. Es va 
fer una modificació a finals de juliol, per encabir les places de més i ara es torna 
a una situació inferior, però superior a la del contracte, que són 164, la capacitat 
màxima de la llar d’infants. 
 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup 
municipal, el qual pregunta a la senyora secretària de l’Ajuntament, fent 
referència al seu informe, si hi ha consignació pressupostària per poder fer 
aquesta modificació de contracte. 
 
Pren la paraula la senyora secretària que, amb el permís del senyor alcalde, 
explica que aquesta modificació suposa una reducció al preu del contracte. Les 
previsions del pressupost és, doncs, en base a un preu del contracte superior. 
El que falta és la fiscalització de l’interventor i la interventora accidental té uns 
dies de vacances. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que en aquests moments 
l’Ajuntament no té interventor i que la persona que està habilitada per exercir el 
càrrec està gaudint d’uns dies de vacances. 
 
Pren la paraula el senyor Serra, el qual comenta que potser aquesta persona 
hauria pogut canviar les seves vacances per enllestir la feina. 
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Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que aquesta persona està 
habilitada per fer una feina que no és la seva, no és la titular de la plaça ni la té 
en propietat i això s’ha de tenir en compte. 
 
Pren la paraula el senyor Serra, el qual explica que ara es proposa una altra 
modificació econòmica. Des que Suara gestiona l’escola bressol tot són 
problemes o petits problemes i ara hi ha un augment de pressupost, encara que 
la regidora hagi dit que és una disminució. Ell considera que hi ha un augment 
perquè es passa de 156 places a 164 en l’edifici del Palauet. Mentrestant, hi ha 
hagut una situació anòmala durant un curs perquè va plegar una llar d’infants 
privada i l’Ajuntament va assumir aquestes places. Però això ja s’ha solucionat 
amb una altra escola privada i es torna a la situació anterior, però amb més 
places. Per tant, hi ha un augment en el pressupost. L’equip de govern ho ven 
dient que hi ha vuit places més que a l’any anterior i això suposa un augment 
en el pressupost d’un 9,5 % d’un any a l’altre. Però si es mira fredament, l’únic 
argument que hi ha és que hi ha una educadora més en el personal, la qual 
cosa no justifica l’augment proposat. De fet, si es compta el pressupost de l’any 
anterior, per a 156 places, i s’hi suma l’educadora de més, amb el pressupost 
d’aquest any hi ha una diferència del 8 % i l’IPC no puja aquest percentatge. És 
totalment inacceptable. Les despeses de manteniment pugen un 14 % i 
considera que vuit alumnes més no fa pujar les despeses de manteniment un 
14 %. Els serveis pugen un 7,4 %. No entén com poden proposar aquests 
augments en un temps de crisi. Cal recordar que aquesta escola, només 
d’entrada, als pares ja els va costar un 16,66 % més que quan la gestionava 
l’empresa anterior. Tampoc no es pot oblidar que en el plec de condicions 
obviaven la subrogació del personal i l’Ajuntament va haver d’acceptar aquest 
problema just abans que la denúncia arribés a Magistratura. En definitiva, tot 
arrenca d’una concessió a aquesta empresa mal feta, a una empresa que fa la 
impressió que, possiblement, rep massa favors de l’equip de govern. El seu vot 
serà en contra. 
 
Pren la paraula el senyor Jesús Marín Hernández, regidor del grup municipal de 
CiU, el qual explica que un cop més el seu grup es troba en la incòmoda 
situació de donar suport a una iniciativa engegada per la Regidoria d’Educació 
o de vetllar pels interessos de tots els ciutadans de Canet que amb el seus 
impostos ajuden a finançar una escola bressol pública de nom i privada de cost. 
Aquest cop la Regidoria d’Educació fa una proposta de modificació del 
contracte de gestió del mal anomenat, vist els preus, servei públic mitjançant 
concessió de l’escola bressol El Palauet. Vist l’informe justificatiu de la 
modificació del contracte i la comparativa de pressupostos del curs 2008-2009 i 
del curs 2009-2010, l’equip de govern permetrà que faci tot un seguit de 
preguntes. Tot això es remunta a la primera modificació del contracte a causa 
de l’ampliació de places provocada pel tancament forçat que va patir l’escola 
privada Els Aneguets. A causa d’aquesta primera modificació, el pressupost de 
l’any 2008-2009 va passar de ser de 667.627 euros a 971.900 euros. Això 
s’explica perquè l’escola bressol va passar de 156 infants a 216. Fins aquí tot 
és correcte, tot i que consideren que el preu de la concessionària és exagerat i 
molt inflat. Els dubtes vénen quan comparen el pressupost inicial de l’exercici 
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2008-2009 amb el 2009-2010. S’ha passat d’un pressupost de 767.000 euros a 
un de 730.000 euros amb una diferència només de vuit alumnes. És a dir, vuit 
alumnes més costen 62.414 euros. En principi aquesta modificació és per fer la 
reducció de 216 alumnes a 156. Però si s’entra a analitzar una mica més les 
partides del pressupost es veuen alguns aspectes com a mínim curiosos. L’any 
2008-2009, per a 216 alumnes, hi havia una plantilla d’un director, quatre 
mestres, set educadors, sis auxiliars, una professional de necessitats 
educatives especials i una administrativa a mitja jornada, amb un cost de 
549.000 euros per a sous. Aquest any, per a 164 alumnes, hi ha un director, 
s’eliminen els mestres i es passa a tenir 12 educadors, 2 de coordinació, 4 
auxiliars, una professional de necessitats educatives especials i una 
administrativa a jornada completa, amb un cost de 730.000 euros per a sous. 
Comenta que o es va donar un mal servei l’any passat o el d’aquest any serà 
molt bo. Continua explicant que en el pressupost hi ha una partida destinada a 
les educadores que passa a ser de 348.000 euros, que equival a un sou en brut 
de 29.000 euros a l’any. Cobren més que mestres d’infantil i primària d’escoles 
públiques o concertades. I a més sense titulació universitària. Pregunta a la 
senyora Tamayo si aquests sous els paga l’Ajuntament o és l’empresa qui 
estipula què cobraran les educadores. Si és així, s’està fent un molt mal negoci. 
El seu grup ha fet càlculs i han considerat que una plaça val 8.000 euros. Pel 
que fa a l’apartat dels auxiliars, al seu entendre també consideren que està 
sobredimensionat, ja que cobren un sou de 25.738 euros bruts a l’any i 
pregunta si aquesta despesa és assumible i necessària. Creuen que caldria una 
nova orientació per a l’escola bressol pública. Deixant de banda les qüestions 
purament educatives, en l’apartat de manteniment es passa d’un pressupost de 
neteja de 37.900 euros per 156 nens a un de 42.000 per a 164. Un augment en 
un any de 4.203 euros. Això sí, es fa una auditoria tant al curs 2008-2009 com 
al 2009-2010. Aquí sí que es fa una auditoria sense haver de demanar-ho ni 
organitzar plens extraordinaris i amb un cost de 2.500 euros. Volen preguntar-li 
a la regidora per quants anys és la concessió. Creuen que ja n’hi ha prou de fer 
modificacions de contracte en aquest servei anomenat públic. No entenen que 
una Administració seriosa des del 28 de maig de 2008, quan es va fer la 
concessió del servei a una empresa, per cert de fora de Canet, ja s’hagin fet 
dues modificacions de contracte. O a Canet es viu en un estat d’excepcionalitat 
permanent o a les diferents àrees de la corporació les coses es planifiquen molt 
malament. Per aquest motiu el vot del seu grup municipal serà d’abstenció. 
 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, la qual es dirigeix al senyor 
Marín per dir-li que quan ha començat a fer la comparativa entre els cursos 
2008-2009 i 2009-2010 ha comès un greu error i és que ha dit que aquesta 
comparativa estava basada en 216 alumnes. El que s’està comparant però són 
156 alumnes amb 164. Ara el que es fa és augmentar un grup. Si es mira 
partida per partida, la que puja més és la de personal perquè s’està obligat per 
llei a complir una sèrie de ràtios i de qualificació de personal. El que es fa és 
complir la llei, amb uns sous establerts per conveni marcats per l’Administració, 
ja que sempre han volgut que sigui un personal equiparat als treballadors de la 
mateixa categoria de l’Administració. Es tracta de fidelitzar aquest personal. Hi 
ha molts professionals que tenen sortida cap a l’escola, amb la sisena hora i la 
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potenciació de l’ensenyament infantil. Per això és important que el personal 
sigui l’adequat, que estigui ben format, que estigui content en el seu lloc de 
treball i que doni un bon servei a les famílies. Explica que s’hauria de preguntar 
a les famílies si consideren que no és un servei públic si es compara amb un 
altre servei privat. Però no vol començar altre cop amb aquest tema. Comenta 
que aquest assumpte no és una modificació de contracte per conveniència, sinó 
que es tracta d’adequar-se a la situació real. Es va començar amb 156 
alumnes, per una situació excepcional es va fer una modificació, a petició de 
l’Ajuntament i davant la qual l’empresa va reaccionar molt bé, ja que no en 
tenien l’obligació i potser una altra empresa no ho hagués pogut assumir per 
manca de recursos, i ara s’adequa el servei a la situació real. Pel que fa al 
manteniment, no s’apuja perquè s’augmenti l’oferta a vuit alumnes, sinó que es 
tracta d’una aula més, més serveis complementaris, més hores de menjador, 
més menús que serveixen, etcètera. Per acabar, es dirigeix al senyor Serra, al 
qual li diu que sempre ha estat en contra d’aquesta empresa i va defensar molt 
l’empresa que en sortia i que va tancar el negoci perquè va voler. 
 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, el qual explica que no està gens 
d’acord amb el que ha dit la regidora, però ja ho discutiran un altre dia. 
 
Pren la paraula el senyor Jesús Marín Hernández, el qual torna a preguntar 
pels anys de la durada de la concessió i les tasques dels auxiliars a l’escola 
bressol. 
 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, la qual li respon que aquesta 
informació li enviarà per escrit, ja que, per exemple, les tasques de les auxiliars 
no les pot detallar en aquests moments i n’explica unes quantes. Convida el 
senyor Marín per anar a visitar-la un dia. 
 
4.- RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 5 DE 
NOVEMBRE DE 2009, SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE 
CONCESSIÓ D'OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ D'UN 
EDIFICI AQUÀTIC 
 
Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 5 de novembre de 2009, el 
qual es transcriu a continuació: 
 

5.- MODIFICACIÓ CONTRACTE CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA 
CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ D’UN EDIFICI AQUÀTIC 
  
Atès que el Ple de la Corporació en sessió de data 25 de maig de 2006, va 
acordar adjudicar la concessió d’obra pública per a la construcció i explotació 
d’un edifici aquàtic a l’empresa Construccions Riera, SA, amb subjecció al plec 
de clàusules econòmiques i administratives formalitzant-se el contracte en data 
11 de juliol 2006. 
  
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 20.9.06, va acordar 
acceptar la subvenció del Consell Català de l’Esport per un import de 788.600.- € 
(any 2007: 390.000.-€ i any 2008: 398.600.- €)  i destinar-la íntegrament a 
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l’execució de les obres de construcció de la piscina coberta. En el mateix acte, i a 
fi i efecte de restablir l’equilibri econòmic financer de la concessió pública, trencat 
en benefici del concessionari en el supòsit que acabés beneficiant-se d’aquesta 
subvenció, s’acordà reduir-ne el termini en els anys que corresponguessin, 
d’acord amb el projecte d’explotació.  
  
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 21.05.07 va procedir a 
aprovar una modificació del contracte de concessió d’obra pública per a la 
construcció i explotació d’un edifici aquàtic formalitzat amb l’empresa 
Construccions Riera, S.A, en el  doble sentit següent: 
  
a)      a la clàusula 7.2 in fine del PCAP, que preveu expressament  que el 
concessionari executarà les obres necessàries per connectar-se als sistemes 
generals allà on es trobin, d’acord amb l’annex I,  si bé només participarà en el 
cost de la inversió dins dels standars considerats escaients en sòls urbans, fent-
se càrrec l’Ajuntament de la inversió de l’obra pública per a l’adequació de la 
finca, a l’objecte que aquesta compti amb els subministraments, serveis i 
escomeses a peu de parcel·la, la modificació consistirà en determinar que 
aquestes obres no seran executades per la concessionària sinó per 
l’Administració contractant, essent el seu import de 106.382,32.-€. 
  
b)      el pla econòmic financer de la concessió  recollirà l’aportació municipal 
d’una subvenció per import de 682.217,68.-€, la qual es destinarà íntegrament a 
la minoració de les tarifes per a la utilització de l’equipament, d’acord amb l’estudi 
econòmic presentat per la concessionària i informat per intervenció, el qual 
preveu els efectes derivats de l'increment o disminució dels costos.   
  
Atès que la presidenta del Consell Català de l’Esport va resoldre en data 
13.11.08, que la subvenció concedida finalment a l’Ajuntament de Canet de Mar 
per a l’obra “Piscina Coberta” fos de 526.800 €, ja que el projecte no complia 
amb els criteris per a la construcció d’equipaments esportius recomanats al PIEC 
ja que la fondària mínima del vas principal és inferior a 1,80 m, l’amplada de 
platges és inferior a 2 metres, els vasos de la piscina no disposen de cobertors 
tèrmics i no s’equipa amb el material esportiu necessari per a la pràctica de la 
natació. 
  
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 25.09.08, va aprovar la 
ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 231/2008, de 4 de març, pel que s’aprovava 
la modificació del projecte d’obra ordinària consistent en la construcció d’un 
edifici d’equipaments esportius i hotel d’entitats al rial de Mas Figuerola, núm. 2, 
sector U7 “industrial” de Canet de Mar redactat pels arquitectes, Sr. Joan Ormad 
i Sr. Ricardo Guasch, amb un pressupost per contracta de 5.383.317,78 €, IVA 
inclòs. 
  
Atès que aquesta modificació va ser conseqüència de: 
  
1)      Les modificacions- recomanacions de projecte exigides pel Consell Català 
de l’esport i poder optar a la subvenció ja demanada. 
2)      Els canvis econòmics generats per el increment de 2.380 m2 fins a 3.675 
m2; l’increment de fonamentació i l’increment per desviació d’algun fonament, 
per la troballa d’una mina soterrania.    
  



 

27 131
 
 
 

Atès que després d’aquesta modificació el pressupost d’execució per contracte 
de la piscina passà dels 4.522.377,21 € previstos al pressupost de licitació a 
5.383.317,78 €, és a dir, es produí un increment de 860.940,57 €. 
  
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 30 de juliol de 2009, va 
acordar modificar el contracte de concessió d’obra pública per a la construcció i 
explotació d’un edifici aquàtic formalitzat amb l’empresa Construccions Riera, 
S.A, en el sentit de distribuir l’import de la subvenció concedida pel Consell 
Català de l’Esport de la següent manera: 
  
a)      106.382.32.-€ per a l’execució de les obres necessàries per a l’adequació 
de la finca, a l’objecte que aquesta compti amb els subministraments, serveis i 
escomeses a peu de parcel·la, les quals han estat executades per l’Ajuntament. 
b)      420.417,68.-€  que es destinaran a l’execució de les obres de construcció 
de la piscina coberta, per tal de restablir l’equilibri econòmic financer de la 
concessió d’obra pública. 
  
Atès que després de diferents reunions mantingudes al Consell Català de 
l’Esport ens han posat de manifest que, per tal de poder obtenir els 526.800 € de 
subvenció, cal que quedi constància que tots els diners es destinaran a 
l’execució de l’obra de la piscina coberta. 
  
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de 
legal aplicació, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada 
d'Esports, s'acorda per unanimitat: 
  
PRIMER.- Modificar el contracte de concessió d’obra pública per a la construcció 
i explotació d’un edifici aquàtic formalitzat amb l’empresa Construccions Riera, 
S.A, en el sentit que l’import de la subvenció concedida pel Consell Català de 
l’Esport, és a dir, 526.800 €, seran destinats a l’execució de les obres de 
construcció de la piscina coberta. 
  
SEGON.- Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar ha executat les obres 
necessàries per a l’adequació de la finca, a l’objecte que aquesta compti amb els 
subministraments, serveis i escomeses a peu de parcel·la, les quals han pujat un 
import de 106.382,32 €, Construcciones Riera, SA, satisfarà l’esmentat import a 
l’Ajuntament de Canet de Mar, una vegada li sigui requerida la liquidació del 
mateix. 
  
TERCER.- Citar la concessionària per tal que concorri a les oficines municipals, 
el dia i hora que se l’indiqui, per a la formalització de la present modificació. 
  
QUART.- Facultar l’alcalde per signar quants documents siguin necessaris per a 
l’execució dels presents acords. 
  
CINQUÈ.- Que el Ple de la Corporació ratifiqui aquest acord en la propera sessió 
ordinària que celebri. 
 

Atès que l'aprovació de la modificació del contracte de concessió d'obra pública 
per a la construcció i l'explotació d'un edifici aquàtic és comeptència del Ple 
municipal, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per quinze 
vots a favor dels regidors Joaquim Mas Rius, Cati Forcano Isern, Òscar 
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Figuerola Bernal, Sílvia Tamayo Mata, Albert Lamana Grau, Rafel Dulsat Ortiz, 
Antoni Isarn Flores, Coia Galceran Artigas, Francesc Martín Casares, Marisol 
Pacheco Martos, Laureà Gregori Fraxedas, M. Assumpció Sánchez Salbanyà, 
Jesús Marín Hernández, Josep Alboquers Petitbó i Àngel López Solà i una 
abstenció del regidor Pere Serra Colomer: 
 
ÚNIC.- Ratificar l'acord pres per la Junta de Govern Local de data 5 de 
novembre de 2009, mitjançant el qual s'aprovava la modificació del contracte de 
concessió d'obra pública per a la construcció i l'explotació d'un edifici aquàtic. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que amb aquesta modificació, 
l’Ajuntament pot recuperar els diners que ha invertit a peu de parcel·la per 
connectar els serveis d’aquest edifici. 
 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup 
municipal, el qual explica que el Consell Català de l’Esport de la Generalitat de 
Catalunya va rebaixar la subvenció que havia concedit, ja que la piscina no fa 
els mínims exigits. És una piscina mal feta just per cobrir l’expedient. A Canet, 
obra que es fa o que intervé l’Ajuntament sempre està per sota del mínim exigit. 
Es veu que algú, possiblement l’Ajuntament, creu que Canet és un poble de 
segona o tercera categoria. Ara lliuraran la subvenció ja retallada i es donarà a 
l’empresa Construccions Riera, que és l’empresa que explota la piscina, perquè 
diuen que fer la piscina va costar més del compte, com sempre passa. En totes 
les obres de l’Ajuntament sempre acaben costant més del pressupostat i 
s’acaba pagant més. O no en saben o els prenen el pèl. Sigui com sigui, ara es 
rebrà gairebé mig milió d’euros de la Generalitat i es donaran a Construccions 
Riera i ells a canvi pagaran a l’Ajuntament 106.000 euros per unes obres que 
va fer l’Ajuntament. Tot plegat s’ha de fer molt bé; en primer lloc, cal justificar 
correctament la subvenció de la Generalitat i, en segon lloc, s’ha de rescabalar 
l’Ajuntament de la despesa de 106.000 euros. Espera que ho facin bé, però tot i 
això el seu vot serà d’abstenció, ja que tot i reconeixent que la construcció de la 
piscina va venir a cobrir una necessitat del municipi, la manera de concedir-la, 
acceptar unes mesures per sota de les mínimament acceptables, i altres afers 
que han anat sorgint, fa que la seva visió de conjunt no sigui del tot 
satisfactòria. 
 
Pren la paraula el senyor Jesús Marín Hernández, regidor del grup municipal de 
CiU, el qual explica que és un assumpte complicat i difícil d’entendre i per això 
vol fer algunes preguntes perquè quedi més clar. Comenta que la subvenció és 
pel total de l’execució de l’obra i que els 106.000 euros que va executar 
l’Ajuntament van en aquest paquet del Consell Català de l’Esport. Dit això, 
pregunta si la subvenció, la cobrarà la concessionària directament o la 
corporació. Ho pregunta perquè tot i que ell va entendre que la cobrava 
l’Ajuntament, en el punt dos d’aquest assumpte diu que aquests 106.000 euros 
els pagarà l’empresa a l’Ajuntament. Tenint en compte que aquesta empresa 
passa per un moment financer delicat, pregunta quines mesures s’han pres per 
assegurar el cobrament d’aquests diners. Tot i així, el seu vot serà favorable. 
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Pren la paraula el senyor alcalde, el qual es dirigeix al senyor Serra per dir-li 
que no està d’acord amb ell quan diu que la piscina està mal feta. Explica que 
és cert que estigui mal feta i explica que Canet va rebre una subvenció del 
Consell Català de l’Esport per un equipament de què no disposava. Durant 
aquest període de temps, Canet de Mar va tenir l’oportunitat de poder construir 
la piscina, sense saber si concedirien aquesta subvenció. Mentre es construeix 
la piscina en base a un projecte normatiu arriba la comunicació de la subvenció 
de 700.000 euros. El projecte que Canet tenia i estava executant no s’adaptava 
al 100 % amb els criteris de la subvenció del Consell Català. En aquells 
moments o es tirava enrere per poder cobrar la totalitat de la subvenció o es 
tirava endavant amb el que ja hi havia fet. En plena construcció era més car 
adaptar-se a aquests criteris que perdre una quantitat de diners d’aquesta 
subvenció i aquest fou el criteri que van triar. Pel que fa a la pregunta del 
senyor Marín, explica que l’Ajuntament és l’intermediari entre el Consell Català 
de l’Esport i l’empresa, és el que rebrà la subvenció i qui liquidarà amb 
Construccions Riera, independentment de la seva situació econòmica. Es farà 
una compensació del deute, l’Ajuntament pagarà la subvenció a l’empresa amb 
el descompte d’aquests 106.000 euros. 
 
Pren la paraula el senyor Jesús Marin Hernández, el qual comenta, doncs, que 
s’hauria de canviar aquest segon punt, perquè es pot entendre malament. 
 
El senyor alcalde cedeix la paraula a la senyora secretària, la qual aclareix que 
aquest segon punt explica que Construccions Riera pagarà a l’Ajuntament quan 
aquest li requereixi. No parla de qui cobrarà la subvenció, ja que el beneficiari 
de la subvenció l’estableix la convocatòria. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que la convocatòria de la 
subvenció no va dirigida a Construccions Riera, sinó a l’Ajuntament. 
 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, el qual vol fer un incís sobre que 
no és cert que digui mentides. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual comenta que rectifica el fet que hagi 
dit que el senyor Serra diu mentides, sinó que no s’ajusta a la veritat, però li 
demana que sigui més curós amb el que puntifica, que els coses es fan 
malament o de manera il·legal. Demana prudència. 
 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, el qual explica que el que ha dit 
sobre la fondària de la piscina no ho diu ell, sinó que ho diu el Consell Català de 
l’Esport, ell només ho repeteix. Per aquest motiu el senyor Serra creu que han 
fet una piscina de segona categoria. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que per la subvenció que 
havien concedit, la fondària de la piscina no era correcta i, per tant, la 
subvenció canvia. Comenta que li agradaria saber què entén el senyor Serra 
per una piscina de segona categoria. L’experiència que en té el senyor alcalde i 
pels comentaris que sent dels usuaris és que n’estan satisfets. 
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5.- RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT DE REVISIÓ D’OFICI DE L’ACTE 
D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ DE 
L’APARCAMENT SUBTERRANI DEL MUNICIPI. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en sessió celebrada el dia 31 de març 
de 2005 acordà adjudicar a l’empresa “IMVERMERCURY, SL” el contracte 
administratiu de concessió d’obra pública per a la construcció i explotació d’un 
aparcament subterrani en el subsòl de la riera Gavarra, núm. 4-14 del municipi, 
amb un cost total d’inversió de 5.264.918,04 €. 
 
El Sr. Manuel Fernández Alonso va sol·licitar a l’Ajuntament la revisió d’ofici de 
l’adjudicació anterior per considerar no acreditada la solvència tècnica i 
financera de l’empresa “IMVERMERCURY, SL”. 
 
El dia 5 de febrer de 2009, l’Ajuntament incoà expedient de revisió d’ofici de 
l’acord d’adjudicació, a favor de l’empresa “IMVERMERCURY, SL”. 
 
Mitjançant acord del Ple, en sessió celebrada el dia 26 de març de 2009, es va 
aprovar la proposta de resolució per la qual es declarava improcedent la revisió 
d’ofici de l’acte referit i conseqüentment, es denegava l’acció de nul·litat 
formulada pel Sr. Fernández Alonso, per considerar suficientment justificada la 
solvència tècnica i financera de l’empresa concessionària, en els termes 
establerts en el plec de clàusules administratives reguladores del contracte. 
 
En data 3 de setembre de 2009 la Comissió Jurídica Assessora de Catalunya 
emeté el dictamen núm. 267/2009 en el qual es va concloure que: 
  

“No és procedent, en els termes assenyalats en el Dictamen, la revisió 
d’ofici per causa de nul·litat de l’Acord del Ple de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, de 31 de març de 2005, d’adjudicació a l’empresa 
“IMVERMERCURY,SL”, del contracte de concessió d’obra pública per a la 
construcció i explotació d’un aparcament subterrani de vehicles automòbils 
en el subsòl de la riera de la Gavarra del municipi de Canet de Mar.” 

 
En data 16 de setembre de 2009, es dictà Provisió d’Alcaldia per la qual es va 
resoldre elevar a definitiva la proposta de resolució de l’expedient, en el sentit 
de declarar la improcedència de revisar d’ofici l’acte administratiu d’adjudicació 
del referit contracte, confirmada pel Dictamen 267/2009, de 3 de setembre, de 
la Comissió Jurídica Assessora; i atorgà al Sr. Fernández Alonso un últim tràmit 
d’audiència de deu dies, per a la formulació d’al·legacions. 
 
Dins del termini atorgat a l’efecte, concretament el dia 30 de setembre de 2009 
(RE 2009/5628), el Sr. Fernández Alonso va presentar un escrit d’al·legacions. 
 
A la vista de l’informe jurídic núm. 2/2009, de data 16 de novembre de 2009, 
emès per la Secretària de la Corporació, les conclusions del qual es transcriuen 
a continuació: 
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“Per tot el què s’ha exposat i a criteri de la que subscriu procediria 
desestimar íntegrament les al·legacions formulades pel Sr. Manuel 
Fernández Alonso; declarar que no hi ha lloc a la revisió d’ofici de l’acte 
administratiu pel qual es va adjudicar, a l’empresa “IMVERMERCURY, SL”, 
el contracte de concessió d’obra pública de construcció i explotació del 
servei d’aparcament en el subsòl de la Riera Gavarra, núm. 4-14 del 
municipi de Canet de Mar, en tant que dita empresa va justificar 
suficientment les solvències exigides en estrictes termes d’allò establert en 
el plec de clàusules administratives particulars; i conseqüentment, denegar 
l’acció de nul·litat formulada pel Sr. Manuel Fernández Alonso contra 
aquest acte pels motius exposats.” 

 
De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per quinze 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, Marisol Pacheco 
Martos, Laureà Gregori Fraxedas, M. Assumpció Sánchez Salbanyà, Jesús 
Marín Hernández, Josep Alboquers Petitbó i Àngel López Solà i una abstenció 
del regidor Pere Serra Colomer: 
 
PRIMER:  DESESTIMAR íntegrament les al·legacions formulades, en data 30 
de setembre de 2009, pel Sr. Manuel Fernández Alonso contra la Providència 
d’Alcaldia de 16 de setembre d’enguany, que elevava a definitiva la proposta de 
resolució que denegava de l’acció de nul·litat, instada per l’interessat. 
 
SEGON: Conseqüentment, DECLARAR que no hi ha lloc a la revisió d’ofici de 
l’acte administratiu pel qual es va adjudicar, a l’empresa “IMVERMERCURY, 
SL”, el contracte de concessió d’obra pública de construcció i explotació del 
servei d’aparcament en el subsòl de la Riera Gavarra, núm. 4-14 del municipi 
de Canet de Mar, aprovat per acord d’aquest òrgan de 31 de març de 2005, en 
tant que dita empresa va justificar suficientment les solvències exigides en 
estrictes termes d’allò establert en el plec de clàusules administratives 
particulars; i DENEGAR l’acció de nul·litat, formulada pel Sr. Manuel Fernández 
Alonso, contra aquest acte, pels motius exposats. 
 
TERCER: NOTIFICAR aquests acords al Sr. Manuel Fernández Alonso, i a 
l’empresa concessionària “IMVERMERCURY, SL”. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que aquest tema ja ha passat 
diverses vegades pel Ple. Espera estar en l’última fase de l’expedient. El senyor 
Fernández Alonso ha fet una al·legació a l’última resolució i l’òrgan que l’ha de 
resoldre és el Ple. 
 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup 
municipal, el qual demana a la senyora secretària que rectifiqui la data del Ple 
de 26 de març d’enguany, ja que a la proposta posa que es féu el dia 24. 
Explica que tot i el que diu la Comissió Jurídica Assessora, que dóna la raó a 
l’Ajuntament, també estira les orelles al consistori. Considera que no és el 
moment de parlar-ne, però s’ha de tenir en compte perquè alguna cosa mal feta 
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també va fer l’Ajuntament de Canet de Mar. Però com que considera que ja és 
hora d’acabar amb aquest assumpte, el seu vot serà d’abstenció, per 
coherència amb el vot efectuat en altres votacions sobre aquest mateix 
assumpte. 
 
6.- APROVACIÓ DEFINITIVA DELS PLECS DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES GENERALS DE CONTRACTACIÓ DE L’AJUNTAMENT 
DE CANET DE MAR. 
  
Atès que el Ple municipal, en sessió ordinària de data 26 de març de 2009, va 
aprovar inicialment els Plecs de clàusules administratives generals de 
contractació de l’Ajuntament de Canet de Mar, adequats a la Llei estatal 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
  
Atès que el text d’aquests Plecs és el mateix que apareix publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) núm. 15, de 17.1.2009, en 
referència als tipus de contractes següents: 
  

·         Contractes de serveis i de subministraments, a altres contractes 
administratius i als privats elaborats per la Diputació de Barcelona (PCAG 
SEA, annex I, p 14 a 30); 
  
·         Contractes d’obres i instal·lacions i als de concessió d’obra pública 
elaborats per la Diputació de Barcelona (PCAG COI-CCOP, annex II, p 30 
a 51). 
  

Atès que es va sotmetre l’expedient als tràmits d’informació pública i audiència 
dels possibles interessats, per un període de trenta dies hàbils, als efectes de 
presentació de reclamacions i suggeriments, comptats a partir de l’endemà de 
la publicació de l’anunci en el BOPB. 
  
Atès que es van publicar sengles referències dels acords al tauler d’anuncis de 
la Corporació, al BOPB, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al diari 
El Periódico, sense que es presentessin al·legacions al respecte. 
  
Atès que es van trametre els referits Plecs amb la resta de l’expedient tramitat a 
la Comissió Jurídica Assessora per al seu informe preceptiu, per mitjà de la 
Conselleria de Governació i Administracions Públiques, tot això d’acord amb el 
que disposen els articles 278 del text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 8.3.m) i 10.3 
de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora. 
  
Atès que la Comissió Jurídica Assessora ha emès un dictamen de data 17 de 
setembre, mitjançant la qual comuniquen a l'Ajuntament de Canet de Mar unes 
observacions a tenir en compte per a l'aprovació definitiva d'aquests plecs. 
  
Vist l'informe emès, en data 20 de novembre de 2009, per la Secretària 
municipal, les conclusions del qual s’indiquen tot seguit: 
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“Per tot això, i a criteri de la que subscriu, atenent la naturalesa 
estàndard dels documents que es sotmeten a aprovació procedeix, 
aprovar definitivament els plecs de contractació estàndards de 
l’Ajuntament de Canet de Mar tenint en compte el text aprovat 
inicialment i seguint el procediment que s’assenyala en aquest 
informe.” 
  

Per tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat dels setze membres assistents dels disset que conformen el nombre 
de dret del Ple municipal: 
  
PRIMER.- Aprovar els Plecs de clàusules administratives generals de 
contractació de l’Ajuntament de Canet de Mar, adequats a la Llei estatal 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, en referència als tipus 
de contractes següents: 
  

·         Contractes de serveis i de subministraments, a altres contractes 
administratius i als privats elaborats per la Diputació de Barcelona (PCAG 
SEA, annex I, p 14 a 30); 
·         Contractes d’obres i instal·lacions i als de concessió d’obra pública 
elaborats per la Diputació de Barcelona (PCAG COI-CCOP, annex II, p 30 
a 51). 
  

SEGON.- Publicar íntegrament el text dels mateixos al BOP i inserir l'anunci en 
el tauler de la corporació i en el DOGC, on s'anunciarà la referència al BOP en 
el qual s’hagués publicat íntegrament el text. 
  
TERCER.- Remetre una còpia del text aprovat a l'Administració de l'Estat i a 
l'Autonòmica per tal que en el termini de 15 dies puguin fer el requeriment als 
qual es refereix l'article 65.2 LRBRL. 
  
QUART.- Notificar aquest acord, mitjançant una còpia compulsada, a la 
Comissió Jurídica Assessora, en compliment del que disposa l'article 13.5 de la 
Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que és una qüestió 
extremadament tècnica. En el Ple de març es va fer l’aprovació inicial i ara es 
porta a aprovació definitiva. 
 
Després de la votació d’aquest punt, el senyor alcalde explica que s’introdueix 
un punt d’urgència a l’ordre del dia, sobre el dia internacional contra la violència 
masclista. Explica que s’ha consensuat amb totes les forces polítiques i tots van 
considerar que si no s’aprovava en aquest ple ja no tindria sentit fer-ho més 
endavant, ja que el dia internacional contra la violència masclista se celebra el 
25 de novembre. Així, doncs, passa a la votació de la conveniència de la 
urgència per introduir aquest punt a l’ordre del dia, la qual s’aprova per 
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unanimitat dels setze membres presents dels disset que integren el nombre de 
dret del Ple municipal. 
 
7.- MOCIÓ DE SUPORT AL DIA 25 DE NOVEMBRE: DIA INTERNACIONAL 
CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 
 
Com cada any el proper 25 de novembre es conmemora el Dia Internacional 
contra la violència masclista. Una de les formes més visibles de violació dels 
drets humans, així com l’exponent més extrem de la discriminació envers les 
dones. 
 
La violència masclista es defineix com la violència, que s’exerceix contra les 
dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en 
el marc d’un sistema de relacions de poder entre homes i sobre les  dones i 
que, produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les 
amenaces, les intimidacions i les coaccions, tingui com a resultat un dany o 
patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l’àmbit públic com en 
el privat (Lley 5/2008 de 24 d’abril). 
 
Aquesta violència, suposa un seriós atemptat contra la integritat física i moral 
de les persones, que té la seva arrel en la situació de desigualtat real que es 
troben les dones de la nostra societat. És una violència que pateixen les dones 
pel sol fet de ser-ho, en el marc d’unes relacions de poder desiguals entre 
gèneres, que possibiliten les conductes de domini, control i abús de poder dels 
homes sobre les dones. La dependència económica, el repartiment de papers i 
funcions dins la familia, aaixí com el manteniment d’estereotips sexuals són 
causes que possibiliten aquestes agressions. 
 
La violència masclista adopta diferents formes: violència física, psicològica, 
sexual i violència económica, tal com reflecteix la Llei, i es manifesta en 
diferents àmbits: de parella, familiar, laboral, social i comunitari. El darrer àmbit 
comprèn les agressions sexuals, assetjament sexual, tràfic i explotació sexual 
de dones i nenes, mutilació genital femenina, matrimonis forçats, violència 
derivada de conflictes armats i violència contra els drets sexuals i productius de 
les dones. 
 
La situació de vulnerabilitat que pateixen les dones en aquests casos fa 
necessari que els poders públics intervinguem i establim procediments 
homogenis d’actuació de forma que es garanteixi la seva protecció integral. 
 
Per tot l’anterior, l’Ajuntament de Canet de Mar ha abocat i està abocant molts 
esforços. 
 
Per assolir els objectius fixats hem de crear complicitats ja que la violència 
masclista es un problema a nivell social que concerneix a totes i a tots. Per tant 
es necessari que la societat faci seva la responsabilitat de sensibilitzar i 
participar en l’eradicació d’aquesta xacra. 
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En aquest sentit i seguint en la línia de protegir a les persones s’acorda per 
unanimitat dels setze membres assistents dels disset que conformen el nombre 
de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Expressar el nostre total i absolut rebuig contra totes les formes de 
violència exercida contra les dones, així com el nostre compromís de continuar 
treballant conjuntament amb tots els agents implicats amb el tema, a fi i efecte 
de millorar la coordinació amb la prevenció, l’atenció i la intervenció en les 
situacions de violència masclista per tal d’eradicar-la. 
 
És per aquest motiu que adoptem els compromisos següents: En cas de mort 
per violència masclista d’una dona del municipi, L’Ajuntament de Canet de Mar 
es compromet a : 
 
 a) Convocar 5 minuts de silenci davant el consistori en un termini màxim de 48 
hores, des del moment de tenir coneixement dels fets. 
b) Emetre un comunicat de comdemna i rebuig de la violència de gènere, que 
es difondrà a través dels mitjans de comunicació interns i externs que 
disposem, per donar coneixement a la ciutadania. 
c) Si és el cas, s’exercirà l’acció popular en els procediments penals per 
maltractament que puguin succeir en el nostre poble. En casos de mort, així 
com en aquells casos d’especial rellevància en què les circumstàncies dels fets 
així ho aconsellin, en la forma i les condicions establertes per la legislació 
processal. En qualsevol cas l’acció popular s’ha d’exercir amb el consentiment 
de la dona o la víctima o de la familia.  
 
SEGON.- Posar de manifest que, com a Administració pública, no defugirem la 
nostra responsabilitat per invertir esforços i els recursos necesaris per assolir la 
seva erradicació garantint la atenció, l’assistència, la protecció i la reparació 
integral de les dones que es troben en situacións de violència. 
 
TERCER.- Fer evident que la prevenció, entesa com una acció transversal, s’ha 
d’iniciar des de la primera infància promovent una veritable coeducació als 
centres educatius. 
 
QUART.- Instar que les diferents forces polítiques donin un caràcter prevalent a 
aquest tema per sobre dels interessos polítics i electorals. 
 
CINQUÈ.- Adherir-nos al manifest institucional consensuat que amb motiu del 
Dia Internacional contra la violència masclista, elaboren diferents institucions, 
en aquest cas a la Diputació de Barcelona, l’Institut Català de la Dona i la 
Federació de Municipis de Catalunya. 
 
SISÉ.- Donar trasllat del present acord al president del Govern de Catalunya, al 
president del Parlament i als grups del Parlament de Catalunya. 
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8.- PRECS I PREGUNTES 
 
1.- Sobre la Policia Local 
 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup 
municipal, el qual explica que vol fer una pregunta sobre la Guàrdia Urbana de 
Canet, concretament sobre el comandament en cap. Les poques notícies que 
surten de la Comissaria de Policia apunten cap a un cas de desorbitada 
autoritat per part del màxim responsable, casos en què el senyor Nolla és 
denunciant, instructor i sancionador, cosa que es contradiu amb la divisió de 
poders i la democràcia. Corren rumors d’impugnacions a la plaça de sergent i a 
les de caporal, així com també que s’investiguen denúncies, tant per part del 
síndic de greuges com de l’Agència Catalana de Protecció de Dades i la 
Conselleria d’Interior de la Generalitat, entre d’altres. En definitiva, passen fets 
que mai no haurien de passar. Fins i tot s’apunta que s’ha recorregut a la 
Policia científica dels Mossos d’Esquadra per fer buscar empremtes dins la 
Comissaria de fets passats tres mesos abans. També corren rumors 
d’organització d’horaris molt sui generis, hi ha molts policies interins i/o en 
pràctiques que podrien acceptar aquests horaris per poder obtenir el premi 
d’anar a l’escola de policia. Els policies bons, un cop s’ha pagat l’estada a 
l’escola, amb el que això suposa per a l’Ajuntament, se’n van de Canet. Tot 
plegat és penós i inquietant i apunta tot al presidencialisme del cap de Policia. 
Ja ha dit en diverses ocasions que fa la impressió que els canetencs hi són per 
servir el senyor Nolla, quan realment és al revés. Demana que aquestes 
paraules serveixin de reprovació cap al cap de la Policia. A continuació, 
pregunta què està passant a la Comissaria, si hi ha caça de bruixes. Pregunta 
si el cap de la Policia ja té els estudis adequats per poder ser cap, ja que anys 
enrere no els tenia. En cas d’haver-los fet durant la seva estada a Canet, 
pregunta qui ha pagat aquests estudis, el mateix cap o l’Ajuntament. També 
explica que recentment, per sentència judicial, el cos de la Policia Local ha 
hagut de reincorporar dos agents injustament apartats, segons la jutgessa, dels 
serveis per decisió del senyor PN i el senyor alcalde. En la sentència judicial, 
entre altres coses, es diu: “llama significativamente la atención la manera de 
actuar del jefe de la Policía Local” i la jutgessa es pregunta: ”Estas afirmaciones 
contenidas en el acuerdo de incoación ¿Se han de atribuir al propio alcalde del 
municipio que lo firma i por lo tanto asume su contenido?”. Així mateix, quan la 
sentència parla de les costes, la jutgessa diu: “Imponiendo las mismas a la 
administración demandada, por haber actuado la misma con temeridad y mala 
fe”. Considera que  això és molt greu i falla contra l’Ajuntament dient: ”y el 
ayuntamiento debe reponer a aquéllos todos sus derechos personales i 
patrimoniales”. El senyor Serra pregunta quant costarà a l’Ajuntament aquest 
incident judicial i també demana que expliquin realment què va passar. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que aquests assumptes van 
passar en una època en què la regidora actual no tenia aquestes 
responsabilitats i prenen nota de la reprovació que fa el senyor Serra sobre el 
cap de la Policial. Pel que fa a les bases impugnades de les places de sergent i 
caporal, explica que aquests processos selectius es van fer impecablement; 
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l’assumpte sobre la protecció de dades ja ha quedat aclarit amb l’Agència. Pel 
que fa a la sentència, aquesta no discuteix determinades accions, però sí que 
posa de manifest que hi va haver una certa desproporció entre la infracció i la 
reacció. Comenta que assumeix la seva part de responsabilitat sobre unes 
decisions preses a partir d’uns informes de la Policia i de la Secretaria. 
 
2.- Situació de l’expedient de l’Odèon 
 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup 
municipal, el qual pregunta per l’Odèon, ja que passen els mesos i no se sap 
res. Pregunta com està el tema de la responsabilitat patrimonial, pregunta si hi 
ha higiene al solar i qui en té cura. Demana que expliquin què pensa fer 
l’Ajuntament. Pregunta quant ha costat tot plegat fins ara. Comenta que potser 
és el moment de fer una consulta a la població sobre aquest tema. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que el tema de la 
responsabilitat patrimonial està totalment aclarit i notificat a tothom. 
L’Ajuntament ha fet el primer pas a què es va comprometre que va ser oferir-se 
a les empreses per buscar un acord extrajudicial. Ara s’està a l’espera que 
aquestes empreses responguin. L’Ajuntament mai s’ha plantejat fer una 
consulta popular sobre l’Odèon, tot i que aquesta consulta sí que la podria 
haver convocat perquè està dins dels àmbits competencials dels ajuntaments. 
 
3.- El pressupost per a l’exercici 2010 
 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup 
municipal, el qual explica que els regidors de l’oposició comptaven que al Ple 
d’avui es portaria a debatre el pressupost per a l’any que ve. Pregunta per què 
no s’ha dut a debat i quan es farà. Només a títol de recordatori explica que 
tothom sap que es viu en un estat de gran crisi general, agreujada a Canet pel 
mal comportament financer de les autoritats que governen l’Ajuntament 
actualment. Per tant, els vol fer unes recomanacions, com per exemple 
rebaixar-se el sou, com han fet altres polítics, alleugerir la plantilla, que el 
mateix alcalde ha reconegut que és massa gran, deixar els egos personals dels 
tres partits en matèria pressupostària i treballar units per Canet. Demana si 
s’estrenyeran per fi el cinturó. Totes aquestes preguntes li agradaria que les 
responguessin i els ciutadans les poguessin veure reflectides en el pressupost 
del 2010. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que s’hi està treballant i que 
davant de les expectatives que hi ha per a l’any 2010 no és gens fàcil. 
 
4.- Parcel·la cedida a l’Ajuntament 
 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup 
municipal, el qual explica que en data 15 de novembre de 1989 la família 
Dotras Feliu va cedir, via notarial amb el número 1140 de protocol de 
l’il·lustríssim notari senyor Benito Ortega, una parcel·la de 500 metres quadrats 
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en el pla especial PE2, la zona de can Gabarró, que més tard es va edificar per 
les empreses MANPAD i Espais Ordenats, SL, amb la voluntat que aquest 
terreny esmentat fos sempre per a ús municipal. Pregunta on són actualment 
aquests 500 metres, si continuen sent propietat municipal, si són d’ús públic i si 
són a l’inventari de patrimoni. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que en pren nota i que ho 
comprovaran. 
 
5.- Entrevista del senyor alcalde 
 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup 
municipal, el qual explica que ha llegit al Punt diari que el senyor alcalde no es 
presentarà a les properes eleccions i que potser ara molta gent que va criticar 
la moció de l’any 2001 ja ha entès que es va fer per prevenció i per evitar que 
Canet caigués en una situació com la que s’ha viscut ara a Santa Coloma de 
Gramanet. A tenor d’aquesta informació, explica que en el prestigiós diari El 
País de 16 de novembre a una pàgina sencera posa: “la fiebre de la corrupción 
urbanística. Una docena de casos han acabado desde 2000 con varios 
detenidos e imputados.” D’aquests dotze casos, n’hi ha un de Canet, explica 
que un promotor va denunciar l’Ajuntament i que l’Ajuntament el va haver 
d’indemnitzar pels perjudicis que li va causar una demora administrativa. 
Comenta que potser la moció de censura s’hauria de mirar d’una altra manera. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que aquesta notícia es referia 
bàsicament a uns diners que es van pagar a un senyor, del qual ja se n’ha 
parlat avui, i se li van pagar perquè l’any 2000 es va fer un informe de 
reaprofitament urbanístic equivocat d’una propietat d’aquest senyor, ja que es 
donava menys aprofitament del que realment tenia. Aquest propietari ho va 
portar al jutjat i va guanyar. Per tant, se li van haver de pagar uns diners com a 
indemnització per danys i perjudicis. Com es pot veure, no és una notícia de 
prevaricació. 
 
6.- Projecte patis oberts 
 
Pren la paraula el senyor Jesús Marín Hernández, regidor del grup municipal de 
CiU, el qual explica que a l’institut els dissabtes al matí i a la tarda es fa el que 
s’anomena patis oberts i els han arribat rumors que aquest servei es pensa 
tancar i pregunta si és així o no. 
 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde de Medi 
Ambient i Educació i Infància, la qual explica que aquest projecte s’ha pogut dur 
a terme gràcies a una subvenció dels Servei Català d’Ocupació amb dos plans 
ocupacionals. En principi, aquest projecte durarà fins a finals de febrer, quan els 
dos plans ocupacionals acabin. Un cop s’hagi acabat aquest servei, podran 
veure si es poden acollir a una altra subvenció, perquè contractar personal 
directament és bastant impossible. La voluntat és, si es pot, continuar amb 
aquest projecte. 
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7.- Llums de Nadal 
 
Pren la paraula el senyor Jesús Marín Hernández, regidor del grup municipal de 
CiU, el qual pregunta si aquest any hi haurà llums de Nadal. 
 
Pren la paraula el senyor Albert Lamana Grau, tinent d’alcalde d’Obres, Serveis 
i Via Pública, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, el qual explica que sí 
que hi haurà llums de Nadal. Si bé és cert que altres anys Canet era un dels 
primers municipis a penjar-los, aquest any s’està esperant a l’últim moment a 
causa de les obres de la riera, perquè l’empresa vingui només un cop per poder 
penjar-los tots. Es penjaran la setmana vinent i l’encesa serà el dia 5 de 
desembre i fins al dia 6 de gener. 
 
8.- Projectes per al Plan E de l’exercici 2010 
 
Pren la paraula el senyor Jesús Marín Hernández, regidor del grup municipal de 
CiU, el qual pregunta quin és l’estat real del problema que arrossega el club de 
futbol Canet respecte a la gespa i saber si és cert que al segon Plan E es 
destinarà a fer aquesta obra. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que aquest és un dels 
projectes que forma part de tots els projectes que es presentaran al Plan E 
2010. 
 
9.- El manteniment de la zona de la plaça Universitat 
 
Pren la paraula el senyor Jesús Marín Hernández, regidor del grup municipal de 
CiU, el qual explica que l’actual equip de govern treu pit, i amb raó, fent 
referència al CAP, la plaça Universitat, tot i que no ho ha finançat totalment. Un 
cop aquestes obres estan al servei del ciutadà i tots en fan ús, els ciutadans 
reclamen un manteniment municipal d’aquests serveis. El poble creix i per fer-
ho bé, els serveis de manteniment també ho han de fer i aquí és on vol fer el 
prec. Demana que netegin la plaça Universitat, la zona infantil està molt 
malament. Fa més d’un mes que unes tanques metàl·liques protegeixen un joc 
infantil trencat i pregunta si ho pensen arranjar. També vol aprofitar per 
preguntar si s’han donat solucions als veïns que van denunciar en el darrer Ple 
municipal els problemes de contaminació acústica i lumínica que patien. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que si encara hi ha les 
tanques és que encara no s’ha arranjat. Pel que fa a les queixes veïnals, s’està 
elaborant uns informes per veure quina és aquesta contaminació acústica i 
s’estan fent diverses intervencions respecte de la pista perquè no sigui tan 
molesta per als veïns. També procuraran ser més curosos en la neteja. 
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10.- Plataforma Canet decideix! 
 
Pren la paraula el senyor Jesús Marín Hernández, regidor del grup municipal de 
CiU, el qual explica que la Plataforma Canet decideix! a la qual el seu grup està 
adherida, ha presentat a l’Ajuntament una petició per poder utilitzar la biblioteca 
municipal del poble per poder fer la consulta. Pregunta si el consistori deixarà 
aquesta instal·lació pública. Algun Ajuntament on es farà la consulta ja ha 
manifestat que deixarà alguna instal·lació municipal i pregunta si Canet també 
ho farà. Per altra banda, també vol preguntar al grup que encapçala el senyor 
alcalde, quina explicació té que el mateix alcalde no fa ni un mes a Ràdio Canet 
manifestés de forma molt vehement que no deixaria ni les urnes per fer la 
consulta i, en canvi, el regidor de Participació i Ciutadania del mateix grup 
digués fa dues setmanes de forma pública que seria bo que l’Ajuntament 
s’adherís a donar suport a la consulta. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que ell sempre ha mantingut la 
mateixa actitud des del primer dia. No està en contra que es faci aquesta 
consulta, només procura mantenir l’Ajuntament al marge d’aquesta qüestió, per 
raons òbvies. 
 
11.- Auditoria dels comptes de l’Ajuntament 
 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal 
de CiU, el qual explica que en el Ple extraordinari passat es va aprovar la 
realització d’una auditoria als comptes de l’Ajuntament a la Diputació de 
Barcelona, els agradaria sentir per part del senyor alcalde, la manifestació del 
seu compromís a accelerar la realització d’aquesta auditoria, i fixar la data 
màxima el 30 de març del 2010 per a la seva finalització i posada a disposició 
de la corporació municipal. La data no és casual, sinó que és per poder tenir-la 
abans del tancament de l’exercici 2009. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que ja s’ha sol·licitat aquesta 
auditoria a la Diputació de Barcelona. Ara cal esperar la resposta de la 
Diputació, de com la portaran a terme. 
 
12.- Celebració de la consulta popular el 13 de desembre 
 
Pren la paraula el senyor Òscar Figuerola Bernal, regidor de Comunicació, 
Cultura i Urbanisme, el qual explica que vol fer un prec sobre la moció que es 
va aprovar en el Ple municipal ordinari de data 24 de setembre d’enguany, 
sobre la consulta popular del dret a decidir i demana que se sigui coherent i es 
respecti allò que aprova el Ple en tant que màxim òrgan col·legiat de 
representació de la voluntat popular de Canet. En aquella moció es va aprovar 
encoratjar a actuar en llibertat, exigir al govern espanyol el respecte més 
escrupolós als drets dels municipis catalans que consideren convenient 
celebrar consultes populars i també donar suport a aquesta consulta si es feia a 
Canet. 
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Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que considera que les 
sentències que hi ha respecte a aquesta qüestió estan per sobre de les 
mocions que els ajuntaments puguin aprovar. Abans s’ha comentat de fer una 
consulta popular sobre l’Odèon, i es podria haver fet perquè és un àmbit de 
competència municipal, igual que es va fer l’any 1933 amb la Plaça Mercat. En 
canvi, en un tema que no és d’àmbit municipal el seu deure és mantenir al 
marge la institució que presideix i no pas les persones o els partits polítics. 
 
Pren la paraula el senyor Jesús Marín Hernández, regidor del grup municipal de 
CiU, el qual comenta que entén que no cediran la biblioteca per poder fer la 
consulta. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que ni els locals ni la logística 
poden ser de propietat municipal, ja que la sentència ho deixa molt clar. 
Comenta que tampoc posaran pals a les rodes que es faci en algun altre lloc 
que no sigui de titularitat municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 21.50 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària,       L’alcalde, 
 
 
Núria Mompel Tusell      Joaquim Mas Rius 
 
 
 


