
 

 
 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 28 DE 
GENER DE 2010 

 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20.30 hores 
Hora que acaba: 21.15 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 
Mercè Pallarolas Fabré 
Àngel López Solà 
Pere Serra Colomer 
 

EXCUSA LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Josep Alboquers Petitbó 

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

 
Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del Ple municipal 
de data 26.11.09 

2) Aprovació provisional modificació puntual Normes subsidiàries col·legi 
Santa Rosa de Lima 

3) Aprovació provisional modificació puntual Normes subsidiàries text refós 
de la part gràfica. Text refós 

4) Aprovació text refós de la modificació puntual de les Normes 
subsidiàries de planejament – C/ Santa Llúcia 



 

 
 

 

 

5) Desestimació recurs de reposició del senyor Manuel Fernández Alonso 
contra l’acord pres pel Ple municipal en sessió de data 26 de novembre 
de 2009 

6) Aprovació inicial del Pla local de Joventut 
7) Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
El senyor alcalde obre la sessió d’avui, tot excusant l’assistència del senyor 
Josep Alboquers Petitbó, portaveu del grup municipal de CiU. 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
PLE MUNICIPAL DE DATA 26.11.09 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual pregunta si hi ha alguna observació a 
fer a l’acta de la sessió ordinària del Ple municipal de data 26 de novembre de 
2009. Cap regidor en fa i, per tant s’aprova per unanimitat dels setze membres 
presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal. 
 
2.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL NORMES 
SUBSIDIÀRIES COL·LEGI SANTA ROSA DE LIMA 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 24 de setembre de 
2009, va acordar el següent: 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment la proposta de modificació puntual de les Normes 
subsidiàries de planejament de Canet de Mar (NNSS) promoguda per la Sra. 
Ángela Pedraz Andrés, en nom i representació del Col·legi Santa Rosa de Lima 
– Dominiques de l’Anunciata, i redactada per l’arquitecte Sr. Rubén A. Alcolea 
Rodríguez, si bé el text que s’hagi d’aprovar provisionalment haurà de complir la 
prescripció següent, indicada a l’informe de l’arquitecta municipal de data 3 de 
juliol d’enguany: 
 

- Cal incorporar una zona de verd privat a la finca on s’ubica la 
residència de les Germanes Dominiques (parcel·la núm. 2 del 
document aportat) en el seu pati davanter per tal d’evitar un 
increment d’edificabilitat. 

 
SEGON.- Suspendre l’atorgament de les llicències urbanístiques i de les 
tramitacions a les que es refereix l’anterior informe jurídic, en l’àmbit en què les 
noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic, el qual 
coincideix amb l’àmbit d’actuació de la proposta i que es grafia a l’annex que 
s’adjunta a l’expedient. La suspensió tindrà una durada màxima de dos anys i 
s’extingirà, en tot cas, amb l’aprovació definitiva de la modificació puntual de les 
Normes subsidiàries de planejament. 
 
TERCER.- Concedir audiència als ajuntaments següents, l’àmbit dels quals  
confina amb el municipi de Canet de Mar: 
 

- Ajuntament d’Arenys de Munt 



 

 
 

 

 

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

 
QUART.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini d’un mes, 
mitjançant edicte que es publicarà al BOP, al diari El Periódico, al tauler 
d’anuncis de la casa consistorial i al web municipal, i deixar l’expedient a 
disposició de qualsevol que el vulgui examinar, per tal de deduir-ne 
al·legacions.  
 
CINQUÈ.- Una vegada aprovada provisionalment la present modificació, 
disposar la remissió de tota la documentació tècnica i administrativa a la 
Direcció General d’Urbanisme de Barcelona, per a la seva aprovació definitiva. 

 

Atès que amb posterioritat a l’aprovació inicial de la modificació puntual s’ha 
continuat amb la tramitació contemplada a l’article 83.4 i 83.7 TRLUC, 
sotmetent el projecte a informació pública pel termini d’un mes, publicant-la al 
BOPB núm. 245, en data 13 d’octubre de 2009, al diari El Periódico, en data 10 
d’octubre de 2009, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al web municipal. 
 
També s’ha concedit audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals 
confina amb el municipi de Canet de Mar, això és, els ajuntaments de Sant Pol 
de Mar, de Sant Cebrià de Vallalta, de Sant Iscle de Vallalta, d’Arenys de Munt i 
d’Arenys de Mar, sense que cap d’ells s’hagi manifestat en contra de la 
modificació puntual. 
 
No existeixen en aquest cas organismes afectats per raó de les competències 
sectorials a qui sol·licitar informe, en els termes de l’article 83.5 TRLUC.  
 
Vista la documentació presentada per la Sra. Ángela Pedraz Andrés, en nom i 
representació del Col·legi Santa Rosa de Lima, en data 14 de desembre de 
2009 (registre núm. 7078),  en la qual es preveu expressament, tant a la 
documentació escrita com en els plànols, la definició d’una zona de verd privat  
a la finca on s’ubica la residència de les Germanes Dominiques, amb la finalitat 
d’evitar un increment en l’edificabilitat de la parcel·la, per tal de donar 
compliment al punt dispositiu PRIMER de l’acord d’aprovació inicial de la 
modificació puntual. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal, de data 21 de desembre de 2009, que 
es transcriu a continuació: 

 
INFORME DE: 

l’arquitecta municipal 
 

ASSUMPTE: 

Proposta de Modificació Puntual de Normes Subsidiàries de Planejament de 
Canet de Mar al Col·legi Santa Rosa de Lima (desembre 2009) 



 

 
 

 

 

 

ANTECEDENTS: 

En sessió ordinària de data 24 de setembre del 2009 el Ple de l’Ajuntament va 
acordar aprovar inicialment la proposta de modificació puntual de les Normes 
subsidiàries de planejament de Canet de Mar promoguda per la Sra. Àngela 
Pedraz Andrés, en nom i respresentació del Col·legi Santa Rosa de Lima – 
Dominiques de l’Anunciata. 
 
Per tal de continuar amb la tramitació de l’expedient i aprovar provisionalment la 
modificació puntual es presenta documentació registrada amb núm. 7078 del 14 
de desembre del 2009 al registre d’entrada de l’Ajuntament de Canet de Mar, la 
qual és objecte del present informe. 
 
INFORME 

L’aprovació inicial de la proposta de modificació puntual presentada, portava 
com a prescripció la necessitat d’incorporar una zona de verd privat a la finca 
on s’ubica la residència de les Germanes Dominiques (parcel·la núm. 2 del 
document aportat) en el seu pati davanter per tal d’evitar un increment 
d’edificabilitat. 
 
El nou text presentat incorpora aquesta prescripció qualificant de verd privat 
51,30 m2 corresponents al pati davanter, resultant una edificabilitat permesa pel 
planejament sensiblement igual (d’uns 160 m2) a la de la parcel·la núm.1 del 
document aportat i que és la que proposa incorporar al sistema d’equipaments 
docents. 
  
Conseqüentment, es considera correcte el document per a continuar amb la 
tramitació corresponent. 
 
Alba Farré Nàcher, arquitecta municipal. 
Canet de Mar, 21 de desembre del 2009 

 
Vist l’informe de la Tècnica d’Administració General, de data 18 de gener de 
2010, el qual es transcriu a continuació: 
 

Na Dolors Puig i Gómez, llicenciada en dret i tècnica d’administració general de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, comarca del Maresme, en relació amb la 
proposta d’acord d’aprovació provisional de la modificació puntual de les 
Normes Subsidiàries de Planejament – Col·legi Santa Rosa de Lima: 

INFORMA: 
 
PRIMER.- El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 24 de setembre de 
2009, va acordar l’aprovació inicial de la proposta de modificació puntual de les 
Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar (NNSS) – Col·legi Santa 
Rosa de Lima. 
 
SEGON.- Al punt dispositiu PRIMER de l’acord d’aprovació inicial hi constava el 
següent: 
 



 

 
 

 

 

“(...) el text que s’hagi d’aprovar provisionalment haurà de complir la 
prescripció següent, indicada a l’informe de l’arquitecta municipal de 
data 3 de juliol d’enguany: 
 

- Cal incorporar una zona de verd privat a la finca on s’ubica 
la residència de les Germanes Dominiques (parcel·la núm. 
2 del document aportat) en el seu pati davanter per tal 
d’evitar un increment d’edificabilitat.” 

 
La Sra. Ángela Pedraz Andrés, en nom i representació del Col·legi Santa Rosa 
de Lima, presenta, en data 14 de desembre de 2009 (registre núm. 7078), la 
documentació en la qual es preveu expressament, tant a la documentació 
escrita com en els plànols, la definició d’una zona de verd privat  a la finca on 
s’ubica la residència de les Germanes Dominiques, amb la finalitat d’evitar un 
increment en l’edificabilitat de la parcel·la, per tal de donar compliment al punt 
dispositiu PRIMER de l’acord d’aprovació inicial de la modificació puntual. 
 
Aquesta documentació ha estat informada favorablement per l’arquitecta 
municipal, en informe de data 21 de desembre de 2009. 
 
L’article 112.a del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei d'Urbanisme, estableix que en la tramitació dels plans 
urbanístics, cal procedir a obrir un nou termini d’informació pública i, si s’escau, 
d’audiència, quan s’hagin introduït canvis substancials en el pla aprovat 
inicialment i exposat al públic, bé d’ofici o bé per l’estimació d’al·legacions 
formulades en el decurs de la primera informació pública o d’informes 
sectorials. 
 
En aquest cas, el projecte de pla urbanístic modificat s’hauria d’aprovar 
inicialment per segona vegada abans d’ésser sotmès novament a informació 
pública. 
  
Segons el mateix article, i en el cas de planejament urbanístic general, s’entén 
que són canvis substancials l’adopció de nous criteris respecte a l’estructura 
general o al model d’ordenació del territori així com l’adopció de nous criteris 
respecte a la classificació del sòl. 
 
No obstant això, els canvis en les qualificacions urbanístiques o en altres 
determinacions dels plans urbanístics que no s’incloguin en els casos indicats 
en l’apartat 2 de l’article 112 no comporten l’exigència d’un nou termini 
d’informació pública però s’han de fer constar en l’acord d’aprovació. 
 
En el cas de la present modificació, els canvis introduïts en el text no es poden 
considerar de caràcter substancial, puix que no afecten el model d’ordenació 
del territori ni suposen l’adopció de nous criteris respecte a la classificació del 
sòl, sinó que l’únic que fan és donar compliment a una prescripció ja recollida a 
l’acord d’aprovació inicial, amb la finalitat d’evitar un increment d’edificabilitat. 
 

TERCER.- Durant el tràmit d’informació pública no s’han presentat al·legacions, 
segons consta al certificat de la secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar, de data 
15 de gener de 2010 i que consta a l’expedient administratiu. 

 



 

 
 

 

 

QUART.- Atès que amb l’acord d’aprovació inicial de la modificació puntual es va 
suspendre l’atorgament de llicències urbanístiques i de les tramitacions de plans 
urbanístics derivats concertes i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, 
d’acord amb el que estableix l’article 71.2 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme (TRLUC), procedeix el 
manteniment de la suspensió, puix que no ha transcorregut el termini màxim de dos 
anys previst per l’article 72 de la mateixa llei. 

 
CINQUÈ.- L’acord d’aprovació provisional l’ha d’adoptar inexorablement el ple de 
l’Ajuntament, conforme a  l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local (LRBRL) i requereix el quòrum de la majoria absoluta 
legal, conforme a l’article 47.2. ll) LRBRL, tal i com ja es va expressar en l’informe 
jurídic, de data 24 d’agost de 2008, emès en ocasió de l’aprovació inicial, al qual em 
remeto. 
 
SISÈ.- Un cop adoptat l’acord d’aprovació provisional, caldrà remetre l’expedient a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, per a la seva aprovació definitiva. 

 
En els termes procedimentals al·ludits, s’informa favorablement l’aprovació 
provisional de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament – 
Col·legi Santa Rosa de Lima. 

   
La Tècnica d’Administració General,       
Dolors Puig i Gómez. 
Canet de Mar, 18 de gener de 2010. 

    
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple, de 
conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Comunicació, 
Cultura i Urbanisme, s’acorda per unanimitat dels setze membres presents dels 
disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 

 
PRIMER.- Aprovar provisionalment, amb el quòrum de la majoria absoluta legal, 
la proposta de modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament 
de Canet de Mar (NNSS) promoguda per la Sra. Ángela Pedraz Andrés, en 
nom i representació del Col·legi Santa Rosa de Lima – Dominiques de 
l’Anunciata, i redactada per l’arquitecte Sr. Rubén A. Alcolea Rodríguez, on s’hi 
incorpora una zona de verd privat a la finca on s’ubica la residència de les 
Germanes Dominiques (parcel·la núm. 2 del document aportat) en el seu pati 
davanter, per tal d’evitar un increment d’edificabilitat. 
 
SEGON.- Mantenir la suspensió de l’atorgament de les llicències urbanístiques i 
de les tramitacions de plans urbanístics derivats concertes i de projectes de 
gestió urbanística i d’urbanització, en base a l’informe jurídic transcrit en el cos 
de la present proposta. 
 
TERCER.- Disposar la remissió de tota la documentació tècnica i administrativa 
a la Direcció General d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació 
definitiva. 
 



 

 
 

 

 

Pren la paraula el senyor Òscar Figuerola Bernal, tinent d’alcalde de 
Comunicació, Cultura i Urbanisme, el qual explica que l’aprovació inicial 
d’aquest expedient es va fer al Ple del mes de setembre del 2009. Es va 
aprovar inicialment amb una prescripció i ara s’aprova un nou text que 
incorpora aquesta prescripció, una zona de verd privat de 51 m2 que correspon 
al pati davanter. Per tant, no hi ha res de nou a dir respecte a aquest punt. 
 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup 
municipal, el qual explica que fóra bo que el senyor Figuerola expliqués millor 
en què consisteix aquesta prescripció perquè la gent que no estigui avesada a 
aquests assumptes se’n pugui fer una idea més clara. 
 
Pren la paraula el senyor Òscar Figuerola Bernal, el qual explica que no volia 
fer-se reiteratiu tornant a explicar el que ja va dir al Ple del mes de setembre. 
Explica que es tracta de permutar les finques de les germanes dominiques on hi 
ha l’habitatge i l’escola. Amb aquesta permuta no s’incrementava el percentatge 
d’edificabilitat i, per tant, es va donar el vistiplau al projecte. El Ple va aprovar 
inicialment aquesta modificació de normes amb una prescripció, que és la que 
avui s’aprova. Si no hi hagués hagut cap modificació, aquest expedient hagués 
anat directament a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona. En el moment que 
es decideix aquesta prescripció, l’assumpte ha de tornar a passar pel Ple, per 
comprovar realment que s’hi ha afegit aquesta modificació. Acaba la seva 
intervenció explicant que aquesta prescripció afegeix una zona de verd privat, 
precisament per no augmentar l’edificabilitat. 
 
3.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL NORMES 
SUBSIDIÀRIES TEXT REFÓS DE LA PART GRÀFICA. TEXT REFÓS 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 29 de maig de 2008, 
va aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes subsidiàries de 
planejament – Text refós de la part gràfica, redactada pels Serveis Tècnics 
municipals. 
 
Atès que, l’aprovació d’aquesta modificació es va sotmetre a audiència als 
ajuntaments l’àmbit dels quals confina amb el municipi de Canet de Mar, a 
informació pública i audiència als interessats per un termini de 30 dies, 
mitjançant la publicació de l’edicte al diari El Periódico, del dia 19.06.08, al diari 
AVUI, del dia 20.06.08, en el BOP núm. 153, del dia 26.06.08, al tauler 
d’anuncis d’aquesta corporació i al web municipal, sense que es presentessin 
al·legacions al respecte, per la qual cosa la modificació puntual es va entendre 
aprovada provisionalment, segons consta a la certificació del Secretari de la 
Corporació de data 29 de juliol. 
 
Atès que, en virtut de l’acord d’aprovació inicial esmentat, es va remetre tota la 
documentació tècnica i administrativa a la Direcció General d’Urbanisme, per a 
la seva aprovació definitiva. 
 



 

 
 

 

 

Atès que la Direcció General d’Urbanisme, en virtut de l’escrit registrat 
d’entrada en data 30 de desembre de 2008, informà que la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de data 17 de desembre de 2008, havia 
acordat suspendre l’aprovació definitiva de la modificació puntual fins a la 
presentació d’un text refós, per triplicat, verificat per l’òrgan que havia atorgat 
l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat, que incorporés 
les prescripcions que es recollien a l’informe jurídic, de data 20 de maig de 
2009 i al Text refós redactat pels Serveis Tècnics. 
 
Atès que, donant compliment a les prescripcions de la Direcció General 
d’Urbanisme, es va sol·licitar informe a la Demarcació de Carreteres de l’Estat a 
Catalunya, a la Direcció General de Carreteres i al Servei de Costes del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, a ADIF (Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias), a la Dirección General de Ferrocarriles, a la 
Direcció General de Costes i a ACESA. 
 
Atès que, a excepció de la Direcció General de Carreteres i el Servei de Costes 
del DPTOP, que no van evacuar els seus informes en el termini d’un mes de 
què disposaven, la resta d’organismes van fer arribar llurs informes, les 
observacions dels quals s’incorporaren en la redacció d’un text refós, aprovat 
pel Ple municipal, en sessió ordinària del dia 28 de maig de 2009. 
 
Atès que, en compliment de l’acord abans esmentat, es va trametre el text refós 
del Modificació puntual de referència a la Direcció General d’Urbanisme, en 
data 22 de juny de 2009. 
 
Vist l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en la 
sessió de 5 de novembre de 2009, en virtut del qual es manté la suspensió de 
l’aprovació definitiva de la Modificació de les Normes subsidiàries de 
planejament – Text refós de la part gràfica, de Canet de Mar, fins a la 
presentació d’un text refós, per triplicat, verificat pel ple de  l’Ajuntament de 
Canet de Mar i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions 
següents: 
 

1. Cal recaptar informe de la Direcció General de Carreteres i donar 
compliment a les prescripcions establertes en els informes de la Direcció 
General de Ferrocarrils del Ministeri de Foment i a l’informe de la 
Delegació del Govern a les Societats Concessionàries d’Autopistes. 

 
2. Cal corregir les errades de transposició relatives a la urbanització els 

Llimoners, a la de les dues peces de serveis urbans, clau D, en contacte 
amb el PERI 3 i al límit entre la UA7 i la UA8. 

 
3. Cal concretar els paràmetres d’alçada i fondària edificable vigents per a 

cadascun dels béns catalogats per tal de refondre’ls correctament en 
aquest document, així com corregir les errades detectades. 

 



 

 
 

 

 

4. Pel que fa a la fondària de la planta baixa de les subzones de casc 
antic, cal aportar un estudi més detallat de cada illa i justificar el 
compliment de la normativa i d’unes condicions de ventilació i 
il·luminació adequades per a cada cas. 

 
Atès que ja es disposa de l’informe de la Direcció General de Carreteres, de 
data 12 de gener de 2009, el qual s’incorpora a l’expedient, on s’hi indica una 
sèrie de prescripcions a tenir en compte al text refós, les quals ja han estat 
recollides i incorporades al document que ara es presenta per a la seva 
aprovació i verificació. 
 
Vist l’informe de la tècnic d’administració general, de data 18 de gener de 2010, 
el qual es transcriu a continuació: 
 

Na Dolors Puig i Gómez, llicenciada en dret i tècnica d’administració general de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, comarca del Maresme, en relació amb la 
proposta d’aprovació del Text refós de la modificació puntual de les Normes 
subsidiàries de planejament – Text refós de la part gràfica, redactada pels 
Serveis Tècnics municipals: 

INFORMA 
 
PRIMER.- De l’anàlisi del text redactat pels Serveis Tècnics municipals, es 
desprèn que es tracta del Text refós de la modificació puntual de les Normes 
subsidiàries de planejament – Text refós de la part gràfica. 
 
SEGON.- Aquest text refós és fruit de les prescripcions emanades de l’acord de 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de data 5 de novembre de 
2009, en virtut del qual es manté la suspensió de l’aprovació definitiva de la 
Modificació de les Normes subsidiàries de planejament – Text refós de la part 
gràfica, de Canet de Mar, fins a la presentació d’un text refós, per triplicat, 
verificat pel ple de  l’Ajuntament de Canet de Mar i degudament diligenciat, que 
incorpori les prescripcions següents: 
 
1. Cal recaptar informe de la Direcció General de Carreteres i donar 

compliment a les prescripcions establertes en els informes de la Direcció 
General de Ferrocarrils del Ministeri de Foment i a l’informe de la Delegació 
del Govern a les Societats Concessionàries d’Autopistes. 

 
2. Cal corregir les errades de transposició relatives a la urbanització els 

Llimoners, a la de les dues peces de serveis urbans, clau D, en contacte 
amb el PERI 3 i al límit entre la UA7 i la UA8. 
 

3. Cal concretar els paràmetres d’alçada i fondària edificable vigents per a 
cadascun dels béns catalogats per tal de refondre’ls correctament en 
aquest document, així com corregir les errades detectades. 
 

4. Pel que fa a la fondària de la planta baixa de les subzones de casc antic, 
cal aportar un estudi més detallat de cada illa i justificar el compliment de la 
normativa i d’unes condicions de ventilació i il·luminació adequades per a 
cada cas. 



 

 
 

 

 

 
TERCER.- A resultes de les prescripcions esmentades, s’introdueixen noves 
determinacions que, tanmateix, no obliguen a repetir el tràmit d’informació 
pública, puix que aquestes no tenen el caràcter de modificació substancial, als 
efectes de l’article 112 del Reglament d’Urbanisme, el qual disposa que, en el 
cas de planejament urbanístic general, s’entén que són canvis substancials: 
 

a) L’adopció de nous criteris respecte a l’estructura general o al 
model d’ordenació del territori. 

b) L’adopció de nous criteris respecte a la classificació del sòl. 
 
QUART.- Pel que fa la tramitació, l’acord l’ha d’adoptar inexorablement el ple de 
l’Ajuntament, conforme a  l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i requereix el quòrum de la 
majoria absoluta legal, conforme a l’article 47.2. ll) LRBRL. 
 
CINQUÈ.- Un cop adoptat l’acord d’aprovació, caldrà remetre l’expedient i el 
text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, per a la seva 
aprovació definitiva. 
 
En els termes precedents s’informa favorablement l’aprovació del Text refós de 
la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament de Canet de 
Mar – text refós de la part gràfica. 
 
La Tècnica d’Administració General,        
Dolors Puig i Gómez 

 
Tenint en compte el que disposa el TRLUC i vist el Text refós de la modificació 
redactat pels serveis tècnics municipals, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència d’Alcaldia de Comunicació, Cultura i Urbanisme, 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, Mercè Pallarolas Fabré i Àngel López Solà i un vot en 
contra del regidor Pere Serra Colomer: 
 
PRIMER.- Verificar, amb el quòrum de la majoria absoluta legal, el Text refós 
de la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament – Text 
refós de la part gràfica, redactat pels serveis tècnics municipals. 
 
SEGON.- Disposar la remissió de l’expedient administratiu i del Text refós a la 
Direcció General d’Urbanisme de Barcelona, per a la seva aprovació definitiva. 
 
Pren la paraula el senyor Òscar Figuerola Bernal, tinent d’alcalde de 
Comunicació, Cultura i Urbanisme, el qual explica que l’objectiu és oferir, als 
ciutadans de Canet o a totes les persones interessades, la consulta de la part 
gràfica de les Normes subsidiàries de forma telemàtica i de forma clara per a 
tothom. Quan es van aprovar les Normes subsidiàries l’any 1992, d’aleshores 
ençà el planejament s’ha anat desenvolupant. Hi ha hagut alguns elements de 



 

 
 

 

 

planimetria que no estaven del tot ajustats i també hi havia alguns elements que 
eren interpretables. Per poder penjar la normativa al web municipal, tal i com 
marca la Llei, la planimetria ha d’estar aprovada per la Comissió d’Urbanisme 
de Barcelona i ha de ser clara i no interpretable. Aquest era un dels objectius 
que es van marcar per aquesta legislatura a l’Àrea d’Urbanisme. És una feina 
complexa i molt precisa perquè s’està grafiant tota la planimetria de Canet. Al 
maig del 2009 ja es va aprovar un text refós i ara, la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona, al mes de novembre, va fer unes prescripcions. En primer lloc, va 
demanar recaptar l’informe de la Direcció General de Carreteres que no havia 
estat enviat a Canet en el temps que marca la Llei que és un mes. Ara s’ha 
tornat a demanar i finalment ha arribat. Calia corregir algunes errades de 
transposició relatives a la urbanització de l’avinguda Llimoners, la zona de 
serveis on hi ha els dipòsits i les antenes, la zona coneguda com a can Moreu, 
la zona de les pistes d’atletisme i el límit entre la zona del Molí i el càmping 
Globo Rojo. Pel que fa a la fondària de la planta baixa de les subzones de la 
part antiga del poble, cal aportar un estudi més detallat de cada illa i justificar el 
compliment de la normativa i d’unes condicions de ventilació i il·luminació 
adequades per a cada cas i el que s’ha fet ara és un estudi illa per illa que 
garanteixi que hi hagi un 20 % de la parcel·la que sigui destinada a pati. Pensa 
que en general ha explicat els elements de les prescripcions que mana la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona. 
 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup 
municipal, el qual explica que votarà en contra d’aquest assumpte perquè entén 
que en aquest text refós ‘s’ha tocat algun aspecte que afecta el pla general, 
cosa que considera que és tan important que s’hauria hagut de consensuar 
amb les forces polítiques. No dubta que ho han fet amb tota la bona fe del món, 
però no pot aprovar el que no ha vist. 
 
4.- APROVACIÓ TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES 
NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT – C/ SANTA LLÚCIA 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 29 de maig de 2008, 
va aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes subsidiàries de 
planejament – carrer Santa Llúcia, redactada per l’arquitecte Joaquim Ginesta i 
Rei. 
 
Atès que l’acord d’aprovació provisional i desestimació de l’única al·legació 
presentada va ser adoptat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 
25 de setembre de 2008. En virtut de l’acord esmentat es va remetre tota la 
documentació tècnica i administrativa a la Direcció General d’Urbanisme, per a 
la seva aprovació definitiva. 
 
Vist l’escrit de la Direcció General d’Urbanisme, registrat d’entrada en data 10 
de febrer de 2009, en el qual s’informa que la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Barcelona, en sessió de data 29 de gener de 2009, ha acordat l’aprovació 
definitiva de la modificació puntual, si bé supedita la publicació al DOGC i 
consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, per triplicat, verificat per 



 

 
 

 

 

l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament 
diligenciat, que incorpori les prescripcions següents: 
 

1. Cal incorporar les prescripcions de l’informe emès per la Direcció 
General de Promoció de l’Habitatge emès el 17 d’octubre de 2008, i de 
l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua de 26 de gener de 2009. 

 
2. Cal considerar com a aprofitament vigent el resultant de l’ordenació de 

l’àmbit en aplicació dels paràmetres de les Normes subsidiàries de 
planejament, i un cop quantificat l’increment de sostre proposat, ajustar 
de les determinacions de la memòria justificativa en conseqüència. 

 
3. Cal donar compliment a l’estàndard d’espais lliures establert a l’article 

94 del Text refós de la Llei d’urbanisme, destinant a aquest sistema els 
sòls situats entre els nou tram del carrer Santa Llúcia i els blocs que 
donen front a la Ronda, per tal d’obtenir un espai lliure públic apte entre 
els habitatges, així com, en la mesura del possible, incrementar la 
reserva d’habitatge de protecció pública. 

 
4. Cal ajustar l’ordenació proposada de les parcel·les C i d en el sentit 

d’allunyar els edificis el talús per tal de garantir-ne un cert assolellament, 
ajustant lleugerament el sostre, si s’escau. Es recomana reduir també la 
fondària dels blocs amb front a la Ronda Doctor Anglès a 14 m. 

 
Segons l’escrit de la Direcció General d’Urbanisme, el text refós, a més, 
inclourà el text de les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació en suport 
informàtic i en format de tractament de textos, en compliment de l’article 17.6 
del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, i de l’ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els 
requeriments tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les normes 
urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans de la 
Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva. 
 
Vist el text refós de la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de 
planejament – carrer Santa Llúcia, redactat per l’arquitecte Joaquim Ginesta i 
Rei. 
 
Vist l’informe de l’arquitecta municipal, de data 19 de maig de 2009, el qual es 
transcriu a continuació: 
 

INFORME DE : 

l’arquitecta municipal 

ASSUMPTE: 

Text refós de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament a 
l’àmbit del pla especial PE-3 de Canet de Mar, nou PAU Santa Llúcia. 

 



 

 
 

 

 

ANTECEDENTS 

 

En sessió ordinària del dia 29 de maig del 2008 el ple de l’ajuntament de Canet 
de Mar va acordar aprovar inicialment la modificació puntual de les normes 
subsidiàries de planejament “PAU Santa Llúcia”. Sotmetent l’expedient a 
informació pública durant el termini d’un mes, remetent-lo als municipis limítrofs i 
sol·licitant informe als organismes afectats per raó de llurs competències 
sectorials.  
El ple municipal de 25 de setembre del 2008, de caràcter ordinari, va desestimar 
l’al·legació presentada en data 2.07.08 pel regidor no adscrit Sr. Pere Serra i 
Colomer i va aprovar provisionalment la modificació puntual de les normes 
subsidiàries de planejament a l’àmbit del PE-3 de Canet de Mar, nou PAU Santa 
Llúcia, disposant de tota la documentació tècnica i administrativa per a la 
corresponent remissió a la Direcció General d’Urbanisme de Barcelona per a la 
seva aprovació definitiva. 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 29 de gener de 
2009, va adoptar l’acord següent:  
 

“Vista la proposta de la Ponència Tècnica i d’acord amb els fonaments que 
s’hi exposen, aquesta Comissió acorda:  
 

Aprovar definitivament la Modificació de les Normes subsidiàries de 
planejament, PAU Santa Llúcia, de Canet de Mar, promoguda i tramesa 
per l’Ajuntament, i  supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüent 
executivitat a la presentació d’un text refós, per triplicat, diligenciat, que 
incorpori les prescripcions següents:  

 

- Cal incorporar les prescripcions de l’informe emès per la Direcció 
General de Promoció de l’Habitatge emès el 17 d’octubre de 2008, i 
de l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua de 26 de gener de 
2009.  

- Cal considerar com a aprofitament vigent el resultat de l’ordenació de 
l’àmbit en aplicació dels paràmetres de les Normes subsidiàries de 
planejament, i un cop qualificat l’increment de sostre proposat, 
ajustar les determinacions de la memòria justificativa en 
conseqüència.  

- Cal donar compliment a l’estàndard d’espais lliures establert a 
l’article 94 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, destinant a aquest sistema els sòls 
situats entre el nou tram del carrer Santa Llúcia i els blocs que donen 
front a la Ronda, per tal d’obtenir un espai lliure públic apte entre els 
habitatges, així com, en la mesura del possible, incrementar la 
reserva d’habitatge de protecció pública.  

- Cal ajustar l’ordenació proposada de les parcel·les C i D en el sentit 
d’allunyar els edificis del talús per tal de garantir-ne un cert 
assolellament, ajustant lleugerament el sostre, si s’escau. Es 
recomana també reduir la fondària dels blocs amb front a la Ronda 
Doctor Anglès a 14 m. 

  
- Indicar a l’Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes  

urbanístiques i els plànols d’ordenació en suport informàtic i en 



 

 
 

 

 

format de tractament de textos, en compliment de l’article 17.6 del 
Reglament de la Llei d’urbanisme,  aprovat pel Decret 305/2006, de 
18 de juliol, i de l’ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual 
s’estableixen els requeriments tècnics de la presentació, en suport 
informàtic, de les normes urbanístiques de les figures de planejament 
urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya competents per 
a la seva aprovació definitiva.” 

INFORME: 
 

El text refós aportat incorpora les prescripcions de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, així com altres prescripcions segons els continguts 
dels informes emesos per la Direcció General de Promoció de l’habitatge el 17 
d’octubre del 2008 i per l’Agència Catalana de l’Aigua el 26 de gener del 2009. 

 
Les prescripcions refoses es concreten bàsicament en els següents punts: 

 
1. S’estableixen terminis per a la construcció dels habitatges amb 
protecció oficial de dos anys a comptar des que la parcel·la tingui 
condició de solar. 
 

2. S’estableix una qualificació urbanística específica per a les 
diferents tipologies d’habitatges en règim de protecció oficial. 

 

3. Es corregeix la memòria social. 
 

4. S’adjunten informes justificatius de la capacitat de la xarxa 
d’abastament i sanejament a nivell municipal. 
 

5. S’ajusta l’ordenació proposada segons les prescripcions de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 

 

6. S’augmenten les cessions destinades a espais lliures. 
 

7. S’incrementa la reserva d’habitatge de protecció pública 
passant del 40% al 50% del sostre residencial. 

 

El present text refós no modifica els objectius de la figura de planejament en 
tràmit, ni l’ordenació bàsica resultant al sector. Les prescripcions incorporades 
incrementen l’interès públic de l’actuació per l’obtenció de majors cessions 
destinades a espais lliures i una major reserva d’habitatge de protecció pública, 
atenent les demandes detectades a través de la redacció del Pla Local 
d’Habitatge. 

 
Conseqüentment s’informa favorablement la documentació de referència per a 
l’aprovació del text refós. 

  



 

 
 

 

 

Canet de Mar, 19 de maig del 2009 

Alba Farré Nàcher, arquitecta municipal. 

 
Vist l’informe de la cap del servei de llicències, de data 20 de maig de 2009, el 
qual es transcriu a continuació: 
 

Na Dolors Puig i Gómez, llicenciada en dret i tècnica d’administració general de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, comarca del Maresme, en relació amb la 
proposta d’aprovació del Text refós de la modificació puntual de les Normes 
subsidiàries de planejament – carrer Santa Llúcia, redactada pels arquitectes 
Reverendo-Ginesta: 

INFORMA 
 
PRIMER.- De l’anàlisi del text redactat pels arquitectes Reverendo-Ginesta, es 
desprèn que es tracta del text refós de la Modificació puntual de les Normes 
subsidiàries de planejament – carrer Santa Llúcia. 
 
SEGON.- Aquest text refós és fruit de les prescripcions emanades de l’acord de 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de data 29 de gener de 2009, 
en virtut del qual se suspèn l’aprovació definitiva de la modificació puntual fins a 
la presentació d’un text refós, per triplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat 
l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori les 
prescripcions que s’esmenten a l’informe de l’arquitecta municipal, de data 19 
de maig de 2009. 
 
TERCER.- A resultes de les prescripcions esmentades, s’introdueixen noves 
determinacions que, tanmateix, no obliguen a repetir el tràmit d’informació 
pública, puix que aquestes no tenen el caràcter de modificació substancial, als 
efectes de l’article 112 del Reglament d’Urbanisme, el qual disposa que, en el 
cas de planejament urbanístic general, s’entén que són canvis substancials: 
 

c) L’adopció de nous criteris respecte a l’estructura general o al 
model d’ordenació del territori. 

d) L’adopció de nous criteris respecte a la classificació del sòl. 
 
Les modificacions introduïdes respecte el document que es va aprovar 
inicialment són les següents: 
 

1. S’estableixen terminis per a la construcció dels habitatges amb 
protecció oficial de dos anys a comptar des que la parcel·la 
tingui condició de solar. 

2. S’estableix una qualificació urbanística específica per a les 
diferents tipologies d’habitatges en règim de protecció oficial. 

3. Es corregeix la memòria social. 
4. S’adjunten informes justificatius de la capacitat de la xarxa 

d’abastament i sanejament a nivell municipal. 
5. S’ajusta l’ordenació proposada segons les prescripcions de la 

Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 
6. S’augmenten les cessions destinades a espais lliures. 



 

 
 

 

 

7. S’incrementa la reserva d’habitatge de protecció pública passant 
del 40% al 50% del sostre residencial. 

 
QUART.- Quant a la suspensió de tramitacions i de llicències operada en virtut 
de l’acord d’aprovació inicial de la present modificació puntual, no s’ha exhaurit 
encara el termini regulat a l’article 72 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de 
juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLUC). 
 
CINQUÈ.- Pel que fa la tramitació, l’acord l’ha d’adoptar inexorablement el ple 
de l’Ajuntament, conforme a  l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i requereix el quòrum de la 
majoria absoluta legal, conforme a l’article 47.2. ll) LRBRL. 
 
SISÈ.- Un cop adoptat l’acord d’aprovació provisional, caldrà remetre 
l’expedient i el text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, per 
a la seva aprovació definitiva. 
 
En els termes precedents s’informa favorablement l’aprovació del Text refós de 
la modificació puntual de les normes urbanístiques que integren les normes 
subsidiàries de planejament de Canet de Mar – carrer Santa Llúcia. 

 
Tenint en compte el que disposa el TRLUC i vist el Text refós de la modificació 
redactat per l’arquitecte Joaquim Ginesta i Rei, de conformitat amb la proposta 
de la Tinència d’Alcaldia de Comunicació, Cultura i Urbanisme, 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 sis vots en contra dels regidors Laureà Gregori Fraxedas, M. 
Assumpció Sánchez Salbanyà, Jesús Marín Hernández, Mercè Pallarolas 
Fabré, Àngel López Solà i Pere Serra Colomer: 
 
PRIMER.- Aprovar, amb el quòrum de la majoria absoluta legal, el Text refós de 
la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament – carrer 
Santa Llúcia, redactat per l’arquitecte Joaquim Ginesta i Rei. 
 
SEGON.- Mantenir la suspensió de l’atorgament de llicències d’edificació, 
reforma i rehabilitació acordada en ocasió de l’aprovació inicial, llevat que 
aquestes s’adaptin a les noves determinacions del planejament aprovat 
inicialment i al modificat. 
 
TERCER.- Disposar la remissió de l’expedient administratiu i del Text refós a la 
Direcció General d’Urbanisme de Barcelona, per a la seva aprovació definitiva. 
 
Pren la paraula el senyor Òscar Figuerola Bernal, tinent d’alcalde de 
Comunicació, Cultura i Urbanisme, el qual explica que sobre una proposta que 
el Ple municipal va aprovar en la sessió del 29 de maig de 2008, s’incorporen 
les prescripcions que la Comissió d’Urbanisme de Barcelona suggereix i que 
són les següents: s’estableixen terminis per a la construcció d’habitatges 
protegits de dos anys a comptar des de la parcel·lació; s’estableix una 
qualificació urbanística específica per a les diferents tipologies d’habitatge en 



 

 
 

 

 

règim de protecció oficial; es corregeix la memòria social; s’adjunten els 
informes justificatius de la capacitat de la xarxa d’abastament i sanejament a 
nivell municipal; s’ajusta l’ordenació proposada segons les prescripcions de la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona; s’augmenten les cessions destinades a 
espais lliures, i finalment s’incrementa la reserva d’habitatge de protecció 
pública passant del 40 al 50 % del sostre residencial tal i com s’havia suggerit. 
 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup 
municipal, el qual explica que votarà en contra d’aquest assumpte, primer per 
coherència amb la votació que va fer l’any 2008, que també va ser en contra. 
En segon lloc, també hi vota en contra perquè pensa que són unes mesures 
molt importants, com per exemple amb els habitatges protegits s’han passat del 
màxim i no es pot retrocedir. També pensa que hi ha una sèrie de prescripcions 
que creu que havien de ser consensuades. De totes maneres, bàsicament hi 
vota en contra per coherència amb el que va explicar en el seu moment. 
 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal 
de CiU, el qual explica que el seu grup no va aprovar inicialment la modificació 
de les Normes subsidiàries de planejament Santa Llúcia. Entenen com un 
despropòsit aquesta modificació d’ús pel fet de destinar l’import de la venda 
dels terrenys al pagament del deute amb la societat Halli, com a conseqüència 
d’una gestió que no va ser encertada. Entenen també que la motivació 
d’aquesta modificació no és pas la necessitat d’habitatge de protecció pública, 
ja que aquesta necessitat ja queda satisfeta amb l’assignació per a la 
construcció dels espais del rial dels Oms i del carrer Romaní, sinó que respon a 
la necessitat del pagament d’un deute. El que es tem el seu grup municipal és 
que la venda d’aquests terrenys no es faci a temps per poder cancel·lar el 
deute i l’Ajuntament es quedi sense pistes d’atletisme i sense habitatges i pel 
que sembla, el govern municipal no té pas gaire pressa: l’aprovació inicial es va 
fer en data 29 de maig de 2008; les prescripcions de la Comissió d’Urbanisme 
de Barcelona són de data 29 de gener de 2009; l’informe de l’arquitecte 
municipal és de data 19 de maig de 2009, i avui es presenta al Ple el text refós 
de la modificació, un any i mig després de l’inici de les actuacions. El seu vot 
serà en contra d’aquesta aprovació, ja que entenen que és lesiu per als 
interessos dels canetencs, ja que per una banda, el municipi perd un patrimoni i 
per una altra banda, es perden uns equipaments esportius sense donar cap 
alternativa. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que el Pla local de l’habitatge 
que s’ha fet fa poc, posa en evidència que a Canet de Mar li fan falta bastants 
més habitatges de protecció oficial que no pas els que sortiran d’aquesta 
promoció. 
 



 

 
 

 

 

5.- DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL SR. 
MANUEL FERNÁNDEZ ALONSO CONTRA L’ACORD DEL PLE DE DATA 26 
DE NOVEMBRE DE 2009 
 
El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en sessió celebrada el dia 31 de març 
de 2005 acordà adjudicar a l’empresa “INVERMERCURY, 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 “INVERMERCURY, 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 “INVERMERCURY, 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 era 
procedent la revisió d’ofici sol·licitada per causa de nul·litat de l’acord del Ple 
d’aquest Ajuntament, de data 31 de març de 2005, d’adjudicació de l’esmentat 
contracte. 
 
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, en sessió plenària del dia 26 de 
novembre de 2009 es va acordar el següent: 
 

“ 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”. 
 

Dits acords van ser oportunament notificats als seus interessats, essent notificat 
el Sr. Fernández Alonso, en data 2 de desembre de 2009. 
 
En data 30 de desembre de 2009 el Sr. Fernández Alonso va presentar recurs 
de reposició contra l’esmentat acord de Ple de 26 de novembre de 2009 
sol·licitant que: 

 
“ Se tenga por presentado este escrito, se sirva admitirlo y por interpuesto 
Recurso Potestativo de Reposición contra el Acuerdo de Pleno del 
Ayuntamiento nº 5 adoptado en sesión de 26 de noviembre de 2009 para 
que en sus méritos sea estimado y se proceda a anular el Acuerdo de 
Adjudicación del Aparcamiento subterráneo del municipio a la empresa 
Invermercury, SA” 

 
Vist les conclusions de l’informe jurídic núm. 2/2010, de 21 de gener de 2010, 
emès per la Secretària de la Corporació. 
 
De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels setze 
regidors presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER: DESESTIMAR el recurs de reposició interposat pel Sr. Manuel 
Fernández Alonso, contra l’acord plenari de data 26 de novembre de 2009, pel 
qual es va declarar que no hi havia lloc a la revisió d’ofici de l’acte administratiu 
d’adjudicació, a favor de l’empresa “Invermercury, SL”, del contracte de 
concessió d’obra pública de construcció i explotació del servei d’aparcament 
subterrani a la Riera Gavarra, núm. 4-14 de Canet de Mar, per considerar 
suficientment justificada les solvències exigides en els plecs de clàusules 
reguladores del contracte. 
 
SEGON: Conseqüentment, DENEGAR l’acció de nul·litat formulada pel Sr. 
Fernández Alonso pels motius anteriorment exposats. 
 
TERCER: NOTIFICAR aquesta acords als interessats. 
 



 

 
 

 

 

Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que aquest assumpte ja s’ha 
portat força vegades al Ple municipal. Aquest recurs de reposició posa punt i 
final a tot el procés administratiu i no aporta res de nou al procediment. Ara la 
persona té dret a encetar una altra via fora de l’administrativa. 
 
6.- APROVACIÓ INICIAL DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2010-2012 DE 
CANET DE MAR 
 
L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Canet de Mar ha elaborat el Pla Local de 
Joventut pel bienni 2010-2012 que conté, juntament amb el document de 
diagnosi, la planificació de les accions que, en matèria de Joventut, realitzarà 
aquesta Corporació durant els propers anys. 
 
La missió principal d’aquest document és poder promoure activitats pels joves 
de la població, dotant-los de recursos suficients, amb l’objectiu de poder 
resoldre i satisfer les seves necessitats de forma integral, participativa i 
pròxima. 
 
Atès que l’existència del Pla es considera necessària donat que la població 
d’entre 15 i 29 anys representa un 16,58% dels habitants de Canet de Mar. 
 
Vist que el fet que l’Ajuntament disposi d’un Pla Local de Joventut és 
imprescindible per a poder rebre nombroses subvencions que, d’altra manera, 
quedarien fora de l’abast del municipi, en perjudici dels joves de la població. 
 
Vist l’informe emès pel Tècnic municipal de joventut, de data 22 de gener de 
2010 que s’incorpora a l’expedient. 
 
De conformitat al que estableix l’article 86 de la Llei 30/1992, LRJ-PAC, de 
conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Joventut i Oficina 
d’Habitatge i Accessibilitat, 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 sis abstencions 
dels regidors Laureà Gregori Fraxedas, M. Assumpció Sánchez Salbanyà, 
Jesús Marín Hernández, Mercè Pallarolas Fabré, Àngel López Solà i Pere Serra 
Colomer: 
 
PRIMER: APROVAR inicialment el Pla Local de Joventut de Canet de Mar pel 
bienni 2010-2012, elaborat per l’àrea de joventut d’aquest Ajuntament, 
juntament amb el document annex de diagnosi, i que s’incorporen a l’expedient. 
 
SEGON: SOTMETRE els documents a exposició pública pel termini de 30 dies 
hàbils, comptats a partir de la publicació al BOP, a l’objecte de presentació de 
possibles al·legacions, observacions o suggeriments mitjançant inserció del 
corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler 
d’edictes de l’Ajuntament i al web municipal. 
 



 

 
 

 

 

TERCER: CONSIDERAR aquests documents aprovats amb caràcter definitiu 
en cas que transcorregut el termini anterior no s’haguessin presentat 
al·legacions. Contràriament, establir que caldrà adoptar un nou acord plenari 
que,  amb pronunciament sobre les al·legacions, haurà d’aprovar el document 
definitivament. 
 
QUART: COMUNICAR aquests acords a l’Oficina Jove de la Diputació de 
Barcelona, als serveis territorials de la Secretaria General de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya i al Consell Comarcal del Maresme. 
 
Pren la paraula el senyor Rafel Dulsat Ortiz, tinent d’alcalde de Joventut, 
Oficina d’Habitatge i Accessibilitat, el qual explica que avui presenta per a la 
seva aprovació inicial, el nou Pla local de joventut per als anys 2010-2012. La 
missió principal d’aquest pla és poder promoure activitats pels i les joves de 
Canet, dotant-los de recursos suficients amb l’objectiu de poder resoldre i 
satisfer les seves necessitats de forma integral, participativa i pròxima. Donada 
la conjuntura econòmica actual, amb el Pla local es presenta una proposta de 
mínims per tal de poder desenvolupar tots els programes i accions que s’han 
previst. Si la situació fos una altra, la seva proposta hagués estat diferent, 
segurament més ambiciosa. No obstant això, creu que no és un bon temps per 
fer volar coloms i el que s’ha plantejat és una proposta seriosa, responsable i 
perfectament assumible per al consistori. Amb el Pla que presenta el govern 
s’aposta un cop més per als i les joves del municipi, per a la seva implicació en 
el desenvolupament de les polítiques de joventut locals. Cal continuar treballant 
en aquesta línia, sumant esforços i incrementant la implicació de les altres 
administracions. El govern sap del cert que amb aquest Pla s’incrementaran els 
recursos provinents d’aquestes administracions. Per tot això espera, malgrat la 
manca de temps que alguns dels regidors han tingut per poder examinar la 
proposta, que el vot sigui favorable i resten oberts per incorporar millores al Pla 
que ara es presenta. 
 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup 
municipal, el qual explica que el seu vot serà d’abstenció perquè el seu vot no 
és necessari perquè s’aprovi i perquè té dos arguments, un a favor i un altre en 
contra. Entén que sembla un bon pla, que la idea és motivar els joves perquè 
entrin a la vida municipal, per dotar-los d’elements materials i econòmics per 
poder desenvolupar les seves ganes de fer coses. La part negativa és que s’ha 
fet un pla per al 2012, quan al 2012 hi haurà un altre equip de govern i, per tant, 
s’involucra un altre equip de govern que potser té una altra manera de veure la 
joventut. A més a més, també pensa que se’ls ha donat molt just i no ha tingut 
temps de llegir-lo. Per això s’absté en la votació, tot i que és una abstenció 
tirant cap al sí. 
 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del 
PSC, la qual explica que calia tenir una eina com la que avui es porta a 
aprovació, una eina amb la qual es treballés amb els joves i per als joves de 
Canet, de forma més transversal amb totes les àrees, ja que no només es fan 
polítiques de joventut des de l’Àrea de Joventut i la coordinació és important. La 



 

 
 

 

 

participació dels joves és molt important i per això és tan indispensable aquest 
Pla local de joventut. 
 
Pren la paraula el senyor Jesús Marín Hernàndez, regidor del grup municipal de 
CiU, el qual explica que és evident que el Pla local de joventut és una eina que 
a través de la diagnosi del mateix pla els permetrà fer unes intervencions més 
acurades respecte a la població juvenil del poble. El Pla, tot i que en gran part 
ha estat elaborat a través dels paràmetres que marca la Generalitat, és l’adient 
per donar respostes a les necessitats d’un col·lectiu que és el relleu de tots. El 
seu grup no està en contra d’aquest Pla, com no potser d’una altra manera, 
però sí que els hauria agradat que s’hagués elaborat comptant amb la seva 
col·laboració i amb el màxim consens possible de totes les forces polítiques de 
la corporació. Això, malauradament, no ha passat i considera que és una 
llàstima perquè creuen que podrien haver introduït algun element interessant. 
Els agradaria que en un futur, l’aprovació definitiva d’aquest Pla, que inclou a 
tots els joves que viuen a Canet, comptés amb l’aportació de totes les forces 
polítiques. Per aquesta raó, el vot del seu grup municipal serà d’abstenció. 
 
Pren la paraula el senyor Rafel Dulsat Ortiz, el qual explica que han deixat la 
porta oberta a tothom perquè facin les aportacions que vulguin. Pel que fa a la 
raó desfavorable del senyor Serra que el Pla va més enllà d’una legislatura, 
explica que normalment aquests plans es fan a quatre anys vista i ja van pensar 
a retallar-lo fins al 2012, conscients del canvi de legislatura. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que segurament aquest Pla 
local de joventut es podrà modificar amb facilitat per l’equip de govern que hi 
hagi a partir de les pròximes eleccions. 
 
7.- PRECS I PREGUNTES 
 
Abans de començar amb el punt de precs i preguntes, el senyor alcalde explica 
que a la Comissió Assessora el regidor del grup municipal de CiU, el senyor 
Jesús Marín Hernàndez, va demanar si les preguntes es podrien contestar en el 
mateix moment. Comenta que no hi ha cap inconvenient a fer-ho d’aquesta 
manera, però també els demana que les preguntes siguin concretes i concises. 
Així, doncs, el govern intentarà contestar totes les preguntes que siguin 
possibles i les que requereixin una informació addicional que no es té ara, es 
contestaran uns dies més tard. 
 
1.- Sobre la Policia Local 
 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup 
municipal, el qual explica que al passat Ple va fer una intervenció sobre una 
sentència judicial molt greu que afectava el cap de la Policia Local i de retruc el 
senyor alcalde. El fet que l’inspector fos nomenat a dit abans de guanyar-se la 
plaça es tracta sens dubte d’una decisió unipersonal de l’Alcaldia. Això no és 
motiu suficient perquè l’alcalde de Canet no hagi pres les mesures oportunes i 
ho comuniqui als regidors de l’oposició i a la població. Li demana que ho 



 

 
 

 

 

expliqui. Acaba la seva intervenció explicant que ha tingut notícies que hi ha 
hagut dues resolucions de l’Agència Catalana de Protecció de Dades que 
condemnen l’Ajuntament de Canet de Mar per una falta molt greu, segons té 
entès i que, segons li han explicat, té a veure amb el SIP, el sistema 
d’Informació Policial. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que com el senyor Serra 
recordarà, a l’últim Ple, fruit d’aquesta sentència va reconèixer que l’Ajuntament 
no ho va fer prou bé i que es podria haver equivocat, tot i que la sentència no 
dubta dels fets ocorreguts, sinó que explica que les sancions eren 
desproporcionades respecte al que va succeir realment. Per altra banda, el 
senyor Serra durant aquests dies ha fet una demanda d’informació i creu que ja 
se li ha donat. El procés ha estat el mateix que en d’altres llocs. Explica que 
l’anterior cap de la Policia també va entrar primer interinament i després va 
guanyar la plaça en propietat. Pel que fa a la protecció de dades, és cert que hi 
va haver un mal ús d’aquestes dades per part d’una persona de la mateixa 
comissaria i l’Agència de Protecció de Dades ha alertat l’Ajuntament que això 
no es podia fer, però no ha imposat cap sanció. 
 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, el qual explica que després que 
la sentència dictaminés que els dos agents que van ser expedientats i expulsats 
fossin reincorporats al cos, l’inspector en cap de la Policia Local de Canet de 
Mar va començar altre cop una caça de bruixes, demanant a l’Alcaldia que els 
suspengués de feina i sou, la qual cosa el senyor alcalde no va acceptar i en va 
fer cas omís. Pregunta si davant d’aquesta actitud de l’inspector en cap de la 
Policia Local el senyor alcalde ha fet alguna cosa. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que ha dit a l’inspector en cap 
de la Policia el que li havia de dir. Fruit d’això és que aquesta situació no s’ha 
tornat a repetir. 
 
2.- Ajuda per a Haití 
 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup 
municipal, el qual explica que fa uns dies un terratrèmol de 7,3 graus de l’escala 
de Richter va sacsejar la capital d’Haití, Port-au-Prince. El resultat és altament 
desolador. A la ciutat regna el caos i moltes persones romanen atrapades a dia 
d’avui i hi ha milers de persones que deambulen pels carrers. L’únic hospital 
està col·lapsat. La ONU assenyala que a part dels 100.000 morts que poden 
haver-hi, prop de 3.000.000 de persones, un terç de la població, ha sofert 
l’impacte d’aquest desastre. Fent realitat la dita que sempre plou sobre mullat, 
Haití és el país més pobre d’Amèrica i un dels països més pobres del món. Per 
tot el que ha exposat, creu que a Canet cal ser sensibles amb la catàstrofe que 
pateixen els haitians. El Consell Comarcal del Maresme ha aprovat un ajut de 
6.000 euros i proposa dues accions. La primera és que entre tots els municipis 
del Maresme s’aconsegueixi una quantitat idèntica; la segona és aprovar a 
l’Ajuntament de Canet un ajut d’import corresponent a la part alíquota del que 



 

 
 

 

 

estava demanant que pertoqui com a municipi maresmenc, dintre de 
l’esmentada quantitat de 6.000 euros. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que Canet de Mar ja ha fet una 
aportació econòmica de 3.000 euros. Els hauria agradat poder enviar-hi més 
diners, però ara com ara ho ha fet dins les seves possibilitats. 
 
3.- Sobre l’antiga rectoria del carrer Ravalet 
 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup 
municipal, el qual recorda un tema on hi havia implicat el senyor Manuel 
Fernández Alonso. Explica que l’inici de tot plegat va ser que va comprar una 
casa, l’antiga rectoria, on volia edificar. Explica que l’Ajuntament va informar 
que en aquest terreny podia edificar una quantitat concreta de metres quadrats. 
Com que no li resultava econòmicament, s’ho va vendre i el que ho va comprar 
hi ha edificat gairebé el doble, ja que l’Ajuntament va fer un nou informe on 
concedia edificar-hi el doble. Això va ser un motiu per a una querella criminal 
que va guanyar el senyor Fernández Alonso i l’Ajuntament va haver de pagar 
10.000 euros de multa. Això va donar peu al fet que al diari El País titllessin 
l’Ajuntament de Canet de corrupte. Si no va errat, l’antiga rectoria, motiu 
d’aquesta querella, fa anys que s’hi ha construït i encara hi ha fils penjant, els 
comptadors també estan penjant, les canonades i, fins i tot, la porta del garatge 
està apuntalada des de fa molts anys. Pregunta què passa amb aquesta obra. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que això no ho pot aclarir ara 
mateix, però que demà s’interessarà per l’assumpte. Ara bé, ja que el senyor 
Serra ha esmentat aquest tema, vol aclarir alguns fets. Explica que l’assumpte 
amb el senyor Fernández Alonso començà amb la rectoria del qual ell n’era el 
propietari. Comenta que l’Ajuntament va haver de pagar bastant més que 
10.000 euros al senyor Fernández alonso perquè durant el setembre de l’any 
2000 es va fer un informe des de Serveis Tècnics en el qual se li feia un 
certificat d’aprofitament urbanístic. Aquell informe el va firmar la regidora 
d’aquell moment i l’alcalde d’aleshores. Aquest informe no era correcte perquè 
donava un aprofitament urbanístic més baix que el que li corresponia. Quan el 
senyor Fernández Alonso va veure que s’havia produït un error, va demandar 
l’Ajuntament i va guanyar. Pel que fa a aquest últim assumpte que ha passat 
avui pel Ple, va començar quan va voler comprar una plaça de l’aparcament de 
la riera Gavarra i no es van posar d’acord amb l’empresa concessionària. A 
partir d’aquest fet, va posar en tela de judici que l’empresa tingués la solvència 
econòmica que acreditava realment. Si ho recorda, la Comissió Jurídica 
Assessora, però, va informar que l’empresa sí que té la solvència econòmica 
ben acreditada. 
 
4.- L’auditoria als comptes de l’Ajuntament 
 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal 
de CiU, el qual explica que el seu grup s’interessa per l’estat de l’auditoria de 
comptes i demana que el senyor alcalde els expliqui en quina fase es troba. 



 

 
 

 

 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que ha rebut de la Diputació 
una carta mitjançant la qual es fan càrrec de l’auditoria. La Junta de Govern de 
la Diputació ja ha aprovat la despesa per poder fer aquest estudi econòmic i 
financer. No pot saber quan la tindrà a punt. 
 
5.- Pressupost municipal per a l’exercici 2010 
 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal 
de CiU, el qual explica que encara no està fet el pressupost per a l’exercici 
2010. No és un fet greu però sí que és preocupant. Li demana que el senyor 
alcalde expliqui quan tindran el pressupost a punt per presentar-lo al Ple. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que en aquest moment s’està 
acabant. Espera que a finals de febrer es podrà portar a la consideració del Ple. 
 
6.- Manteniment de la plaça Universitat 
 
Pren la paraula el senyor Jesús Marín Hernàndez, regidor del grup municipal de 
CiU, el qual explica que en l’últim Ple el seu grup va preguntar sobre el 
manteniment de la plaça Universitat. Esmentaven que feia més d’un mes que hi 
havia unes tanques que protegien un joc infantil trencat i al dia següent ho van 
arranjar. Avui torna a passar el mateix, ja fa un mes que una altra tanca 
protegeix un joc infantil trencat i demanen que ho arreglin. També en el Ple 
passat preguntaven a l’alcalde si s’havia donat solució als veïns afectats per la 
contaminació acústica i lumínica de la plaça. El senyor alcalde va dir que 
s’estaven elaborant uns informes i intervencions diverses. Pregunta si ja s’ha 
fet. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que s’està estudiant poder fer 
un sistema de tancament de la pista perquè no es puguin penjar les pilotes i 
perquè no es pugui utilitzar aquesta pista a qualsevol hora, com per exemple a 
les hores nocturnes de l’estiu. Està pendent de fer una reunió amb els veïns per 
explicar-los aquesta solució. Ho farà quan tot estigui més resolt. 
 
7.- Situació de les negociacions sobre l’accident de l’Odèon 
 
Pren la paraula el senyor Jesús Marín Hernàndez, regidor del grup municipal de 
CiU, el qual explica que en unes declaracions del senyor alcalde el dia 13 de 
gener d’enguany a Ràdio Canet, deia que l’Ajuntament i les empreses 
afectades per l’assumpte de l’Odèon s’havien posat d’acord o havien arribat a 
un principi d’acord per no arribar a judici, pel que fa a les responsabilitats 
patrimonials i la declaració d’accident de l’Odèon. Vol preguntar com estan 
aquestes negociacions si n’hi ha hagut i quin és l’objectiu de l’Ajuntament. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que els objectius són els 
mateixos de sempre. Les tres empreses que han participat en el projecte de 



 

 
 

 

 

l’Odèon han mostrat la seva predisposició a asseure’s i a parlar de l’assumpte. 
Evidentment l’equip de govern està satisfet amb la resposta de les empreses. 
 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup 
municipal, el qual explica que ja fa uns quants plens va suggerir que seria 
interessant la figura d’un mediador i pregunta si ho tenen previst. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que de moment no han fet res 
respecte a aquest suggeriment, primer miraran a veure com es presenten 
aquestes primeres negociacions. 
 
8.- Sobre la Policia Local 
 
Pren la paraula el senyor Jesús Marín hernández, regidor del grup municipal de 
CiU, el qual explica que en primer lloc, i perquè no es mal interpreti la seva 
intervenció, el seu grup està al costat de la feina que cada dia fa la Policia Local 
i especialment de la seva responsable de l’àrea, la senyora Coia Galceran 
Artigas. Li demana al senyor alcalde que el permeti ser una mica extens per 
intentar desenvolupar amb la màxima objectivitat possible el que ara explicarà. 
En el Ple del 26 de novembre de 2009, el regidor no adscrit Pere Serra feia una 
pregunta sobre la Policia Local on denunciava fets molt greus que esmentaven 
explícitament el cap de la Policia de Canet de Mar. La resposta aquell dia de 
l’alcalde no els va convèncer en absolut. De fet, l’alcalde afirmava que assumia 
part de la responsabilitat que a dia d’avui encara no saben quina és i de quina 
manera es tradueix a la pràctica. També els va sorprendre que fos l’alcalde i no 
la regidora de Seguretat Ciutadana que assumís la resposta. Explica que 
intentarà fer la resta d’exposició en dues parts. La primera fa referència a una 
sentència que el regidor Pere Serra esmentava en el Ple del mes de novembre. 
Un cop estudiada aquesta sentència farà unes consideracions. En primer lloc, 
la corporació perd el contenciós, es condemnada i obligada a fer front i a 
readmetre els dos agents. No vol entrar en els detalls, però sí que els ha cridat 
l’atenció comentaris que fa la jutgessa a la sentència, sobre el màxim 
responsable de la Policia a Canet i, el que és més greu, sobre el mateix alcalde, 
i llegeix un fragment de la sentència en el qual es diu que crida 
significativament l’atenció la manera d’actuar del cap de la Policia. Comenta 
que la sentència diu que no s’ha seguit el procediment legalment establert, i 
que no s’aprecia cap negligència greu respecte del compliment del servei per 
part dels agents. Aquest expedient sancionador va ser irregular, en el 
plantejament, la forma de presentar-lo i el mateix decret que va signar l’alcalde. 
La sentència és contundent i exemplar i entenen que quan s’incoa un 
expedient, aquest ha d’estar basat en fets irrefutables i no va ser el cas. Aquest 
descrèdit que pateix la corporació amb aquesta sentència no s’hauria de tornar 
a repetir. Pregunta si s’obrirà expedient al cap de la Policia per fer un mal ús i 
un abús de les seves atribucions. En segon lloc, és un fet evident i reconegut 
públicament, per exemple a Ràdio Canet per membres propers al grup al qual 
pertany la regidora de Seguretat Ciutadana, que la relació entre el cap de 
Policia i la regidora no és la més desitjable. Pregunta si sap el cap de Policia 
que la direcció de la mateixa Policia no és independent del responsable polític. 



 

 
 

 

 

Diu això perquè saben que aquest alt funcionari municipal, saltant-se totes les 
normes escrites i no escrites del funcionament municipal, funciona pràcticament 
d’una forma autònoma. El cap de Policia no pot qüestionar mai el seu cap ni el 
pot desautoritzar i això és el que ha passat i passa. I l’alcalde, assabentat 
perfectament d’aquests fets, encara no ha solucionat el problema. Entenen que 
el lideratge es demostra en aquests casos. En descàrrec a la regidora, a la qual 
aprecia personalment, li vol dir que ha tingut molta paciència. La regidora, amb 
la inanició funcional del senyor alcalde, està en aquests moments en una 
posició francament difícil. Per aquest motiu pregunten a la Regidoria de 
Seguretat Ciutadana, perquè ells sí que respecten el que és de cadascú a nivell 
competencial, quines responsabilitats s’han assumit pel que fa a l’esmentada 
sentència judicial i quines mesures s’han pres o es prendran de forma 
immediata pel que fa a la deteriorada imatge del cap de la Policia i a la seva 
relació amb la màxima responsable de la Regidoria. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que els fets van passar quan 
la regidora no hi era i, per tant, va contestar ell, com també ho farà ara. 
Comenta que ja va explicar que l’Ajuntament no va fer les coses com s’havien 
de fer. La sentència diu que els fets estan provats, però que la reacció és 
desproporcionada. L’Ajuntament continuarà fent el que hagi de fer en tots 
aquests casos i prendrà les mesures que calguin. Un funcionari, sigui del nivell 
que sigui, està sotmès a les decisions que prengui la Junta de Govern Local i 
no pot obrar pel seu compte. 
 
9.- Prec del portaveu del grup municipal d’ERC cap al regidor no adscrit 
 
Pren la paraula el senyor Òscar Figuerola Bernal, portaveu del grup municipal 
d’ERC, el qual prega al senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap 
grup municipal, que aporti, com a document per corroborar les seves 
afirmacions anteriors, el diari on apareix el seu nom i, si no és així, que es 
disculpi en el proper ple. És la segona vegada que surt aquest tema i avui ha 
sortit el seu nom, cosa que no va passar l’última vegada. 
 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup 
municipal, el qual explica que al pròxim ple aportarà la pàgina 4 del suplement 
de Catalunya del diari El País del 16 de desembre. Tota aquesta pàgina parla 
de 12 municipis corruptes de Catalunya, un d’ells Canet de Mar i dins d’aquest 
poble cita tres noms, un d’ells el del tinent d’alcalde de Comunicació, Cultura i 
Urbanisme. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 21.15 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària,       L’alcalde, 
 
 
 
Núria Mompel Tusell      Joaquim Mas Rius 


