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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL  DE DATA 15 
D’ABRIL DE 2010 

 
Caràcter: extraordinari 
Hora que comença: 20.30 hores 
Hora que acaba: 22.10 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 
Mercè Pallarolas Fabré 
Àngel López Solà 
Pere Serra Colomer 

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

 
Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació. També hi assisteix Roser Argemí 
Villaescusa, interventora accidental. 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1) Aprovació inicial del pressupost municipal integrat per a l’exercici 2010, 

Ajuntament i ràdio Canet 
2)  Aprovació del pla de sanejament financer de l’Ajuntament de Canet de Mar per 

al període 2010-2013 
3)  Aprovació  del  compte  de  liquidació  del  servei  d’escola  bressol  municipal, 

cursos 2006-2007 i 2007-2008, Coia Associats, SL 
4)  Ratificar  l’acord  de  la  Junta  de  Govern  Local  de  data  8  d’abril  de  2010, 

d’adhesió a l’acord relatiu a la contractació de persones aturades com a 
demandants d’ocupació en el marc dels plans d’ocupació local 

 
El senyor alcalde obre la sessió amb el primer punt de l’ordre del dia. 

 
1.-  APROVACIÓ  INICIAL  DEL  PRESSUPOST  MUNICIPAL  INTEGRAT  PER  A 
L’EXERCICI 2010, AJUNTAMENT I RÀDIO CANET 
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El Pressupost General per a l’exercici de 2010 ha estat format i elevat a aquesta 
corporació municipal pel senyor alcalde president en la forma prevista en l’article 
168.4. del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, conjuntament amb la plantilla de personal que 
comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral. 

 
L’expedient del Pressupost General de l'Ajuntament de Canet de Mar per a l’exercici 
de 2010 està format pels estats de despeses i ingressos degudament codificats i per 
les bases d’execució del pressupost, així com pels annexos i altra documentació 
complementària d’acord amb l’establert als articles 164 i ss del RDL 02/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 
Vistos els informes de la Intervenció municipal que es transcriuen a continuació: 

 
INFORME ECONÒMIC FINANCER DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR 

 
1. INTRODUCCIÓ 

 
L’article 18.1 e) del RD 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament del text refós de la 
llei reguladora de les hisendes locals en matèria pressupostària, disposa que un dels 
documents que han d’acompanyar el pressupost és un informe econòmic financer en què 
es posi de manifest les bases utilitzades per avaluar els ingressos  i les operacions de 
crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per complir les obligacions exigibles i les 
despeses de funcionament dels serveis i, en conseqüència, l’efectiu anivellament del 
pressupost. 

 
El mateix article, a més a més, estableix que en l’ informe sobre les operacions de crèdit 
hi constarà l’import, el detall de les característiques i condicions financeres en què es 
prevegi concertar i es farà esment sobre la càrrega financera abans i després de la seva 
formalització. 

 
Així doncs, en compliment de la legislació aplicable, s’emet el present informe 
econòmicofinancer. 

 
2. BASES UTILITZADES PER A L’AVALUACIÓ DELS INGRESSOS 

 
Les utilitzades per a l’avaluació dels ingressos són les exposades en la memòria 
justificativa que tot seguit es reprodueixen 

 
El  pressupost  d’ingressos  per  operacions  corrents  per  a  l’exercici  2010  és  de 
11.678.977,74 euros. Aquest import suposa una disminució respecte al previst per a 
l’exercici 2010 de 1.415.796,26 euros (12,12%) 

 
2.1.1 IMPOSTOS DIRECTES 

 
a) Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana 

 
Els ingressos previstos per aquest concepte corresponents a l’exercici del   2010 
experimenta un increment  respecte a l’exercici de 2009 de 13.624 euros (0,4%). Per a 
l’exercici 2010 s’ha previst un petit increment corresponent a les regularitzacions de les 
dades cadastrals en el marc del Pla d’inspecció 2010 elaborat per la Gerència Territorial 
del Cadastre de Barcelona 
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b) Impost sobre vehicles de tracció mecànica 

 
Els ingressos per l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica tenen un augment respecte 
a l’any 2009 de 30.000 euros  (3.84%). Aquest import s’ha calculat tenint en compte els 
ingressos recaptats per aquest concepte en l’exercici anterior d’acord amb les dades de 
la liquidació pressupostària del 2009. 

 
c) Impost sobre activitats econòmiques 

 
Els  ingressos  per  l’Impost  sobre  activitats  econòmiques es  redueixen  en  15.000  € 
respecte el pressupost 2009 de (–15.78%) Aquest import s’ha calculat tenint en compte 
els ingressos recaptats per aquest concepte en l’exercici anterior d’acord amb les dades 
de la liquidació pressupostària del 2009. 

 
d) Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. 

 
Els ingressos per aquest impost tenen una disminució respecte als previstos inicialment 
per a l’exercici 2009 de 40.000 euros (-11.11%). La raó d’aquesta disminució és que les 
liquidacions de l’exercici 2009 han estat per sota les previsions inicials i no hi ha indicis 
de millora en l’exercici 2010. 

 
2.1.2 IMPOSTOS INDIRECTES 

 
El capítol 2 del pressupost d’ingressos està integrat exclusivament per l’Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres. La previsió d’ingressos d’aquest impost té una 
disminució respecte al previst per a l’exercici 2009 de 244.610,26 euros (-157.4%). La 
raó d’aquesta disminució és que les liquidacions de l’exercici 2009 han estat per sota les 
previsions inicials i no hi ha indicis de millora en l’exercici 2010. 

 
2.1.3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 

 
El capítol 3 de l’exercici de 2010 té una disminució respecte al corresponent a l’exercici 
de 2009 de 120.508,19 euros (-4.10%). Aquest import s’ha calculat tenint en compte els 
ingressos recaptats per aquest concepte en l’exercici anterior d’acord amb les dades de 
la liquidació pressupostària del 2009. 

 
a) Taxes per la prestació de serveis o realització d’activitats. 

 
Les variacions quantitatives més importants són: 

 
•  Taxa per la recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans. Té un 
augment de 24.000 euros (2,39%). Per al seu càlcul s’ha tingut en compte les 
liquidacions efectuades en l’exercici 2009. 
•  Taxa per la prestació de serveis urbanístics. Aquest ingrés té una disminució de 
75.000 euros (-187.5%). La raó d’aquesta disminució és que les liquidacions de 
l’exercici 2009 han estat per sota les previsions inicials i no hi ha indicis de millora en 
l’exercici 2010. 

 
• Taxa pel servei de deixalleria. Aquest ingrés té una disminució de 19.735 euros (- 
98.67%) respecte a la quantia prevista per a l’exercici 2009. Aquest ingrés s’ha 
pressupostat d’acord amb les dades subministrades per medi ambient i en relació als 
ingressos de l’exercici 2009. 

 
b) Taxes per la utilització/ocupació del domini públic local 

 
Les variacions quantitatives més importants són: 
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Taxa per l’entrada i sortida de vehicles. Té una disminució respecte a l’exercici 
2009 de 8.000 euros (-9.19%). Aquest import s’ha calculat tenint en compte els 
ingressos recaptats per aquest concepte en l’exercici anterior d’acord amb les dades de 
la liquidació pressupostària del 2009. 
•  Taxa  Telefònica.  Té  un  augment  respecte  a  l’exercici  2009  de  10.000  euros 
(13.33%). Aquest import s’ha calculat en funció dels ingressos liquidats en l’exercici 
2009. 

 
•  Taxa per aprofitaments companyies subministradores. Té una disminució de 
35.000 euros (-21.21%) respecte a l’exercici 2009. Aquest augment es fonamenta en la 
tributació de la telefonia mòbil, prevista ja en el pressupost per a l’exercici 2009 que 
havien impugnat les companyies de telefonia, però que les sentències dels òrgans 
judicials estant fallant a favor dels ajuntaments. 

 
• Taxes venda ambulant. Té un increment de 5.000 euros (16.66%) respecte a 
l’exercici 2009. Aquest augment es fonamenta en les quanties liquidades per aquests 
conceptes en l’any 2009. 

 
•  Taxes  platges.  Tenen  una  disminució  de  11.550  euros  (-38.5%)  respecte  a 
l’exercici 2009. Aquest augment en fonamenta en els preus de licitació aprovats per a 
l’exercici 2010. 

 
c) Altres ingressos 

 
Aquests ingressos han tingut una disminució respecte a la quantia pressupostada en 
l’exercici 2009 de 67.700 euros (-2.9443,4%). Aquesta reducció tan significativa es dona 
perquè el pressupost d’ingressos del 2010 preveu de forma més especifica els conceptes 
de cadascun dels ingressos, de manera que la partida corresponent a “altres ingressos” 
a passat a tenir caràcter residual. 

 
2.1.4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 

 
El capítol 4 per a l’exercici de 2010 té una reducció respecte al mateix capítol per a 
l’exercici de 2009 de 1.016.601,81 euros (-27.7%). Les variacions més importants són: 

 
a) Subvenció per a l’escola taller “el Bolig” 

 
La subvenció prevista per a l’escola taller és de 289.128 euros. Aquest import representa 
una disminució respecte l’exercici 2009 tenint en compte que la seva durada finalitzarà al 
mes de juny del 2010, i no esta previst la seva continuació. 

 
b) Subvenció per al funcionament de l’Escola Bressol 

 
Aquesta subvenció té un import de 295.200 euros. S’ha calculat tenint en compte la 
subvenció atorgada al 2009 atès que no esta previst un augment per aquest concepte. 

 
e) Altres subvencions 

 
El  conjunt de les altres subvencions s’han pressupostat en relació a les previsions de 
sol·licituds de les àrees de l’ajuntament que s’han reduït en ¡gran mesura tenint en 
compte que la situació econòmica de l’ajuntament no permet assumir la part de 
cofinançament necessària. 
Les corresponents a participació en els tributs de l’Estat i al Fons Català de Cooperació 
Local s’han reduït respecte l’exercici 2009 un 10% de conformitat amb ingressos rebuts 
fins a dia d’avui. 
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2.1.5 INGRESSOS PATRIMONIALS 
 

El capítol 5 ha tingut una reducció respecte a l’exercici 2009 de 22.700 euros (-20.96%). 
Aquest import s’ha calculat tenint en compte els ingressos recaptats per aquest concepte 
en l’exercici anterior d’acord amb les dades de la liquidació pressupostària del 2009. 

 
2.2  INGRESSOS PER OPERACIONS DE CAPITAL 

 
En el pressupost del 2010 no es preveuen ingressos per operacions de transferències de 
capital, atès que no el Pla de sanejament no permet fer inversions de aquesta naturalesa 
durant la seva vigència (2010-2013) 

 
2.3 OPERACIONS FINANCERES 

 
En l’exercici 2009 hi ha previst concertar un préstec per import de 2.218.000 euros per 
finançar l’adquisició de terrenys següents durant aquest exercici: 

 
- Hally...........2.066.000 € 
- Papallona.......152.000 € 

 
3. OPERACIONS DE CRÈDIT PREVISTES 

 
Els criteris utilitzats per a l’avaluació de les operacions de crèdit s’han verificat respecte 
al pla de sanejament financer aprovat per al període 2010-2013. Atès que hi ha una 
variació respecte al pla inicialment aprovat serà comunicada a la Direcció General de 
Política Financer. 

 
3.2.1 CÀRREGA FINANCERA 

 
Import pressupost preventiu amortització préstecs 
2010 

 
870.655 € 

Import pressupost preventiu interessos préstecs 
2010 

 
290.000 € 

 
Total pressupost preventiu càrrega financera 1.160.655 € 

 
Drets  reconeguts  nets  segons  liquidació  exerc 
2009 12.486.413,64 € 
Càrrega financera 9,29 % 

 
3.2.3 ENDEUTAMENT VIU 

 
Deute viu operacions 
vigents 9.553.388,42 € 

 
Total 9.553.388,42€ 

 
Drets reconeguts nets 12.486.413,64 € 

 
 

Ratio deute viu 77% 
 

4.  SUFICIÈNCIA  DELS  CRÈDITS  PER  ATENDRE  EL  COMPLIMENT  DE  LES 
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OBLIGACIONS EXIGIBLES I EL FUNCIONAMENT DELS SERVEIS. 

 
4.1 SERVEIS MÍNIMS OBLIGATORIS DEL MUNICIPI DE CANET DE MAR 
enllumenat públic, cementiri, recollida de deixalles, neteja viària, subministrament 
domiciliari d’aigua potable, clavegueram, accés al nucli de població, pavimentació de vies 
públiques,  control  d’aliments  i  begudes,  parcs  públics,  biblioteca  pública,  mercat  i 
recollida i tractament de residus. 

 
4.2 MATÈRIES EN QUE TAMBÉ S’EXERCEIXEN COMPETÈNCIES 

 
Seguretat o ordenació de vehicles i persones en les vies urbanes, protecció civil, 
ordenació, gestió i disciplina urbanística, protecció del medi ambient, protecció de la 
salubritat pública, prestació de serveis socials, promoció i reinserció social, activitats i 
instal.lacions culturals i esportives, ensenyament, turisme, comerç i ràdio municipal de 
Canet. 

 
En el pressupost per a l’exercici 2010 es recullen els crèdits per fer front al conjunt de les 
obligacions assumides per l’ajuntament. Per acreditar aquesta suficiència durant tot 
l’exercici pressupostari serà necessari establir un seguiment de la gestió de la despesa. 

 
5. ANIVELLAMENT DEL PRESSUPOST 

 
El pressupost per a l’exercici de l’any 2010 està equilibrat pressupostàriament i  en 
termes d’estabilitat pressupostària tal com detalla en els annexos que acompanyen 
aquest informe. 

 
INFORME ECONÒMIC FINANCER (RÀDIO CANET) 

 
1. INTRODUCCIÓ 

 
L’article 18.1 e) del RD 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament del text refós de la 
llei reguladora de les hisendes locals en matèria pressupostària, disposa que un dels 
documents que han d’acompanyar el pressupost és un informe econòmic financer en què 
es posi de manifest les bases utilitzades per avaluar els ingressos  i les operacions de 
crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per complir les obligacions exigibles i les 
despeses de funcionament dels serveis i, en conseqüència, l’efectiu anivellament del 
pressupost. 

 
El mateix article, a més a més, estableix que en l’ informe sobre les operacions de crèdit 
hi constarà l’import, el detall de les característiques i condicions financeres en què es 
prevegi concertar i es farà esment sobre la càrrega financera abans i després de la seva 
formalització. 

 
Així doncs, en compliment de la legislació aplicable, s’emet el present informe 
econòmicofinancer. 

 
2. BASES UTILITZADES PER A L’AVALUACIÓ DELS INGRESSOS 

 
S’han comprovat els criteris seguits explicats en la memòria justificativa per avaluar els 
ingressos, criteris que es descriuen tot seguit. 

 
1.1 INGRESSOS PER OPERACIONS CORRENTS 

 
El pressupost d’ingressos per operacions corrents per a l’exercici 2010 és de 127.470,60 
euros. Aquest import suposa una disminució respecte al previst per a l’exercici 2009 de 
3.306,99 euros (-4.90 %). 
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1.1.1            TAXES I ALTRES INGRESSOS 
 

En aquest capítol es pressuposta la previsió dels ingressos per publicitat i els ingressos 
obtinguts pels treballs de sonorització. La previsió per a 2010 és de 14.375 euros que 
suposa un increment de 2.000 euros   (13.91%) respecte a les previsions de l’exercici 
2009. 

 
1.1.2 SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES CORRENTS 

 
Els ingressos en aquest capítol són les transferències que l’Ajuntament efectua a Ràdio 
Canet.   Per a l’exercici de 2010 es preveuen transferències per import de 113.095,60 
euros que suposa una disminució de 9.834,40 euros (-8,70%) respecte a l’exercici 2009, 
atesa la reducció pressupostària que per a l’exercici 2010 que preveu l’Ajuntament per la 
conjuntura econòmica actual. 

 
1.2 INGRESSOS PER OPERACIONS DE CAPITAL 

 
En l’exercici 2010, igual que en l’exercici 2009, no es pressuposten ingressos d’aquesta 
naturalesa. 

 
2. PRESSUPOST DE DESPESES 

 
2.1 OPERACIONS CORRENTS 

 
El  pressupost  de  despeses  per  operacions  corrents  per  a  l’exercici  2010  és  de 
125.970,60 euros. Aquest import suposa un increment respecte al previst per a l’exercici 
2009 de 1.165,60 euros (0.93%). 

 
 

2.1.1 DESPESES DE PERSONAL 
 

Les despeses de personal tenen una reducció respecte a les previstes per a l’exercici 
2009 de 3.306,99 euros (-4,90%). 

 
2.1.2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 

 
Aquesta despesa té un augment respecte a la prevista per a l’exercici de 2009 de 
4.352,59 euros (7,47%). 

 
2.1.3 DESPESES FINANCERES 

 
Aquest capítol de despeses 3 té un augment respecte a l’exercici 2009 de 120 euros 
(60%) tenint en compte les dades reals a finals de l’exercici 2009. 

 
2.2 OPERACIONS DE CAPITAL 

 
La despesa prevista per a inversions reals té una disminució respecte a la prevista per a 
l’exercici 2009 de 9.000 euros (-600%). L’import de les inversions durant aquest any 
2010  es  finançaran  amb  la  subvenció  provinent  del  Fons  Estatal  d’Ocupació  i 
Sostenibilitat Local, aprovat per l’Estat mitjançant el RDL 13/2009, de 26 d’octubre. 

 
 

3. OPERACIONS DE CRÈDIT PREVISTES 
 

No hi ha previstes operacions de crèdit en aquest exercici. 
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 Pressupost Pressupost  Estat 

Capítols Denominació l'ajuntament Organisme Ajustos Consolidació 

 

 
4.  SUFICIÈNCIA  DELS  CRÈDITS  PER  ATENDRE  EL  COMPLIMENT  DE  LES 
OBLIGACIONS EXIGIBLES I EL FUNCIONAMENT DELS SERVEIS. 

 
Els crèdits previstos en el pressupost de despeses s’ajusten a les activitats i serveis que 
duu a terme Ràdio Canet. 

 
5. ANIVELLAMENT DEL PRESSUPOST 

 
El pressupost està anivellat. 

 
FONAMENTS DE DRET: 

 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 

 
RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 

 
Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol 
sisè de la Llei 39/1988, en matèria de pressupostos. 

 
Ordre  de  20  de  setembre  de  1989,  per  la  qual  s’estableix  l’estructura  dels 
pressupostos de les entitats locals. 

 
Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, d’aprovació del model normal de 
comptabilitat local. 

Articles 22 i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

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, i set vots en contra dels 
regidors Laureà Gregori Fraxedas, M. Assumpció Sánchez Salbanyà, Jesús Marín 
Hernàndez, Josep Alboquers Petitbó, Mercè Pallarolas Fabré, Àngel López Solà i Pere 
Serra Colomer: 

 
PRIMER.-   Aprovar inicialment l’expedient del Pressupost General Consolidat de 
l'Ajuntament  de Canet de Mar per l’exercici de 2010, que inclou el pressupost de 
l’Ajuntament, de l’OA. Ràdio Canet,   segons els estats que s’adjunten en annex 
resumits a nivell de capítols: 

 
 
 
 

1 Impostos directes 4.807.470,00   4.807.470,00 

2 Impostos indirectes 155.389,74   155.389,74 

3 Taxes i altres ingressos 2.938.181,81 14.375,00  2.952.556,81 

4 Transferències corrents 3.669.636,19 113.095,60 113.095,60 3.697.996,19 

5 Ingressos Patrimonials 108.300,00   108.300,00 

6 Alienació Inversions Reals     
7 Transferència Capital 28.360,00   28.360,00 

8 Actius Financer     
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9 Passius Financers 2.218.000,00   2.218.000,00 

 113.095,60 
 € 

 

 
 Pressupost Pressupost  Estat 
Capítols Denominació l'ajuntament Organisme Ajustos Consolidació 

 

 
 
 

TOTAL INGRESSOS 13.925.337,74 € 127.470,60 13.939.712,74 € 
 
 
 
 

1 Despeses de personal 5.759.758,48 67.490,65  5.827.249,13 
 

2 
Despeses béns corrents i 
serveis 

 
4.361.814,86 

 
58.279,95 

  
4.420.094,81 

3 Despeses financeres 290.000,00 200,00  290.200,00 

4 Transferències corrents 396.749,40  113.095,60 283.653,80 

6 Inversions Reals 2.246.360,00 1.500,00  2.247.860,00 

7 Transferència Capital     
8 Actius Financer     
9 Passius Financers 870.655,00   870.655,00 

 
 

TOTAL DESPESES 13.925.337,74 € 127.470,60 € 
113.095,60 

€ 13.939.712,74 € 
 

SEGON.-  Aprovar la plantilla anual de personal per a l’any 2010 segons el detall que 
tot seguit s’adjunta: 

 
ANNEX I – MODIFICACIÓ PROPOSADA (document explicatiu) 

Plantilla de funcionaris 

- Crear  una  plaça  d’enginyer  superior  (grup  A1),  (que  es  compensarà  amb 
l’amortització d’una plaça d’enginyer de la plantilla de personal laboral) 

 
Plantilla laboral 

 
- Crear una plaça de cap de la Brigada d’Obres i Serveis (que es compensarà 

amb l’amortització d’una plaça de cap de la BoiS de la plantilla de personal 
funcionari) 

- Crear una plaça d’oficial primera de jardineria 
 

Plantilla Anual de Personal. Any 2010 
 

 
PLANTILLA ANUAL DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
FUNCIONARIS Subgrup Places Vacants 
Escala de funcionaris d’habilitació nacional 
SECRETARI 
INTERVENTOR 
TRESORER 

A(A1) 
A(A1) 
A(A1) 

1 
1 
1 

- 
1 
1 

Escala d’Administració General 
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B.1 Subescala tècnica superior (TAG) 

 
- Cap del Servei de Secretaria 
- Cap del Servei de Llicències 

 
B.2 Subescala Administrativa 

 
B.2.a Caps d’Àrea: - Central de compres 

- Estadística, sanitat i 
ensenyament 

- Secretaria – Alcaldia 
- Alcaldia- Secretaria 
- Registre i notificacions 
- Urbanisme 
- Adjunt àrea de tresoreria 
- Servei d’aigües B.2.b 

Administratius B.3 

Subescala auxiliar 

B.3.a Encarregat de l’Àrea de Registre i Notificacions 
 
B.3.b Auxiliar administratiu 

B.4  Subescala subalterna 

B.4.a Recepcionista 

 
 
 
 

A(A1) 
A(A1) 

 
 
 
 

C(C1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C(C1) 

 
 
 
 
D(C2) 

D(C2) 

 
E(F) 

 
 
 
 
1 
1 

 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
1 

 

 
 
2 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
- 

 

 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
Subescala Administració especial 
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C.1 Subescala tècnica 

 

 
 
C.1.1 Tècnics superiors 
ARQUITECTE 
ENGINYER/A 
CAP DEL SERVEI DE RRHH 
TÈCNIC DE COMUNICACIÓ 
TÈCNIC DE MEDI AMBIENT 

 
C.1.2 Tècnics mitjos 
ARQUITECTE TÈCNIC 
TÈCNIC MEDI AMBIENT 

 
C.1.3 Tècnics auxiliars 
AUXILIAR TÈCNIC DE BIBLIOTECA 
CAP D’INSPECCIÓ I DISCIPLINA URBANÌSTICA 
ADMINISTRATIU SERVEI NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA 

 

 
 
C.2 Subescala Serveis Especials 

 
C.2.1. Classe: Policia local 
INSPECTOR 
SERGENT 
CAPORAL 
AGENT 

 
C.2.2. Classe: Personal d’oficis 
Personal qualificat 

 
CAP BRIGADA OBRES I SERVEIS 

Personal no qualificat 

CONSERGE CEIP 

 
 
 
 
 
A(A1) 
A(A1) 
A(A1) 
A(A1) 
A(A1) 

 

 
 
B(A2) 
B(A2) 

 

 
 
C(C2) 
C(C2) 

 
C(C2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
B(A2) 
C(C1) 
D(C2) 
D(C2) 

 
 
 
 
 

D(C2) 
 
 
 
 
E(F) 

 
 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 

 

 
 
3 
1 

 

 
 
2 
1 

 
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
1 
1 
5 
21 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
1 
1 
- 
1 
1 

 

 
 
1 
- 

 

 
 
- 
- 

 
- 

 

 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
- 
2 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
1 

  66 12 
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LABORALS D’ACTIVITAT CONTINUA Grup 
Subgrup 

Places Vacants 

 
Tècnics superiors 

 
ENGINYER 
TÈCNIC DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
TÈCNIC DE COMUNICACIÓ 
COORDINADOR DE L’ÀREA DE CULTURA, 
ARXIVER/A 

 
 
 
 

A(A1) 
A( A1) 
A(A1) 
A(A1) 
A(A1) 

 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 
 
1 
1 
- 
- 
- 

 
Tècnics mitjans 

 
COORDINADORA DE SERVEIS SOCIALS 
ASSISTENT SOCIAL 
EDUCADOR SOCIAL 
AODL 
MESTRA D’ADULTS 
INFORMADOR TURÍSTIC 
TÈCNIC D’EDUCACIÓ 
TÈCNIC DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA (80%) 
TÈCNIC D’ESPORTS 
TÈCNIC DE JOVENTUT 
TÈCNIC INFORMÀTICA 
TÈCNIC D’AUTOEMPRESA (50%) 

 
 
 
 
B(A2) 
B(A2) 
B(A2) 
B(A2) 
B(A2) 
B(A2) 
B(A2) 
B(A2) 

 
B(A2) 
B(A2) 
B(A2) 
B(A2) 

 
 
 
 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 

 
 
 
 
- 
1 
1 
2 
- 
1 
- 
1 

 
1 
1 
1 
1 

 
Tècnics auxiliars 

 
ADMINISTRATIU 
DELINEANT 
AUXILIAR TÈCNIC DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 
 
 
 
C(C1) 
C(C1) 
C(C1) 

 
 
 
 
3 
1 
1 

 
 
 
 
2 
- 
1 

 
Auxiliars administratius 

 
D(C2) 

 
13 

 
3 
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Personal d’oficis qualificat 

 
CAP DE LA BRIGADA 
OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA 
OFICIAL PRIMERA CONSTRUCCIO 
OFICIAL PRIMERA FORJA 
OFICIAL PRIMERA PINTOR 
OFICIAL PRIMERA VITRALL 
OFICIAL PRIMERA FUSTERIA 
OFICIAL PRIMERA JARDINERIA 
CONDUCTORS 
TREBALLADORES FAMILIARS 
INFORMADOR AMBIENTAL 

 
 
 
 
D(C2) 
D(C2) 
D(C2) 
D(C2) 
D(C2) 
D(C2) 
D(C2) 
D(C2) 
D(C2) 
D(C2) 
D(C2) 

 
 
 
 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 

 
 
 
 
1 
- 
- 
- 
- 
- 

 

 
 
- 
- 
1 

 
Personal d’oficis no qualificat 

 
OFICIAL SEGONA ELECTRICISTA 
OFICIAL SEGONA FORJA 
OFICIAL SEGONA BRIGADA 
OFICIAL SEGONA CONSTRUCCIÓ 
VIGILANT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
VIGILANT PLAÇA MERCAT 
AJUDANT DE VIGILANT PLAÇA MERCAT 
OPERARI DEL SERVEI DEL CEMENTIRI 
PEO FUSTERIA 
CONSERGES 
NOTIFICADOR 
OPERARIS DE LA BRIGADA D’OBRES I SERVEIS 
PEONS JARDINERIA 

 
 
 
 
E(F) 
E(F) 
E(F) 
E(F) 
E(F) 
E(F) 
E(F) 
E(F) 
E(F) 
E(F) 
E(F) 
E(F) 

 
E(F) 

 
 
 
 
2 
1 
3 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
8 

 
3 

 
 
 
 
- 
- 
1 
- 
3 
- 
- 
- 
- 
2 
- 
2 

LABORALS D’ACTIVITAT TEMPORAL Grup 
Subrup 

Places Vacants 

 
Personal d’oficis no qualificat 

 
OPERARIS DE NETEJA (durant 4 mesos) 

 
 
 
 
E(F) 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
3 

  80 30 
 

PERSONAL EVENTUAL Grup 
Subgrup 

Places Vacants 

 
Tècnic per a la innovació i modernització de 
l’Administració 
Tècnic per a l’oficina d’habitatge i accessibilitat 
(50%) 

 

 
 

A(A1) 
C(C1) 

 

 
 
1 
1 

 

TOTAL PERSONAL EVENTUAL  2  
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PLANTILLA ANUAL DEL PERSONAL DE L’ORGANISME AUTÒNOM DE RÀDIO 
CANET, PER A L’ANY 2010 

 
LABORALS D’ACTIVITAT CONTINUADA Grup 

Subgrup 
Places Vacants 

 
DIRECTOR/A 
REDACTOR (80%) 
TÈCNIC DE SO (53,33%) 

 
C(C1) 
D(C2) 
D(C2) 

 
1 
1 
1 

 
- 
1 
- 

 
TOTAL PERSONAL 

 3 1 

 
TERCER.- Exposar al públic els acords precedents de l’acte de l’aprovació inicial de 
l’expedient del pressupost de l’any 2010, pel termini reglamentari de 15 dies hàbils, en 
el tauler d’edictes de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, durant el qual 
els interessats podran examinar-lo i presentar les reclamacions davant el Ple de la 
corporació. 

 
QUART.- L’expedient es considerarà definitivament aprovat, si durant el termini 
d’exposició al pública, no s’haguessin presentat reclamacions, de conformitat amb el 
que disposa l’article 169.1 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 
CINQUÈ.-  Trametre  una  còpia  de  l’expedient  definitivament  aprovat  a  l’Il·lm.  Sr. 
Delegat d’Hisenda d’aquesta província, a la Delegació Territorial del Govern de la 
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb allò que disposa l’article 169.4 del RDL 
02/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 

 
SISÈ.- Considerar el pressupost definitivament aprovat amb efectes 1 de gener de 
2010 i entendre les modificacions pressupostàries efectuades sobre el pressupost 
prorrogat fetes sobre el pressupost definitiu. 

 
SETÈ.- Efectuar els ajustos necessaris en el pressupost definitiu per donar cobertura a 
les operacions efectuades durant la vigència del pressupost prorrogat. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que no ha estat fàcil de fer aquest 
pressupost. El fet que es porti a aprovació al mes d’abril no és fruit de la casualitat ni 
de la desídia municipal o funcionarial, sinó que és a causa de la complexitat de la seva 
elaboració a tenor de les circumstàncies que s’estan vivint i dels balanços que s’havien 
extret des de l’any passat. Aquesta complicació ha afectat la majoria dels ajuntaments, 
ja que, per exemple, Calella va aprovar el pressupost fa dos dies i molts ajuntaments 
encara ho han de fer. Aquest és un pressupost que no farà content a ningú però és 
l’únic que es pot fer en aquests moments. Si aquest pressupost es compara amb el de 
l’any passat es pot comprovar que s’ha reduït un 3%, però s’ha de tenir en compte que 
s’hi ha inclòs la despesa puntual de l’expropiació dels terrenys de Halli. Si es 
descompta aquesta despesa que figura com a inversió, la reducció de la despesa 
corrent és pràcticament del 18%. Els ingressos s’han calculat tenint en compte les 
liquidacions de l’any passat efectuades a 31 de desembre de 2009, és a dir, s’ha tingut 
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en compte què s’ha recaptat, estrictament. Hi ha unes petites oscil·lacions, com per 
exemple en els béns immobles, que tenen un increment poc significatiu, de només 4 
dècimes, per regularitzacions del cadastre; l’impost de vehicles es manté pràcticament 
igual, amb un petit augment; l’impost sobre les activitats econòmiques té una davallada 
del 15%, però és un capítol que genera molt pocs ingressos per l’Ajuntament a causa 
del tipus d’empreses que hi ha a Canet. Les plusvàlues també tenen una davallada 
important, però la davallada més important és en l’impost sobre construccions i obres 
que ha estat una disminució del 157%, respecte a les previsions que hi havia en un 
inici. Explica que en el capítol 3 hi ha una disminució en termes globals sobre el 
4,10%; pel que fa a la recollida selectiva, hi ha un petit augment del 2,39% i pel que fa 
a la taxa de serveis urbanístics, té una disminució del 187%. La taxa del servei de 
deixalleria també disminueix un 98% que, en certa manera s’explica perquè hi ha 
menys activitat econòmica i, per tant, hi ha menys volum a la deixalleria. Pel que fa a 
la resta es manté en les mateixes magnituds, no hi ha davallades importants, només 
en el capítol de platges, concretament en les guinguetes, que no han generat prou 
activitat econòmica. També hi ha les aportacions de l’Estat i del Fons Català que han 
disminuït un 10%. Això és important perquè és una quantitat de diners considerable. 
Pel que fa a les operacions financeres han previst, com deia al principi, l’operació de 
l’expropiació dels terrenys de Halli i també l’expropiació del solar de la riera Buscarons. 
Són dues qüestions que s’arrosseguen des de fa molts anys, pràcticament des de l’any 
91,  des que es  van  aprovar  les normes subsidiàries,  i aquest govern ha decidit, 
malgrat que les circumstàncies no són les més favorables, posar punt i final aquest 
assumpte i resoldre definitivament aquestes expropiacions. Pel que fa al pressupost de 
despeses, al capítol 1 hi ha una disminució del 8,7% que s’explica perquè s’ha arribat 
a un acord amb el comitè d’empresa per disminuir el cost d’aquest capítol. Els acords 
a què es van arribar foren no percebre la paga de productivitat que es pagava al 
setembre, no aplicar l’increment de l’IPC de Catalunya i no retribuir les hores 
extraordinàries, sinó que compensar-les en temps. L’acord també estableix que el 
personal va demanar que la part política fes el mateix esforç i així s’ha fet. Comenta 
que també s’ha de tenir en compte que no està previst que l’escola taller continuï un 
cop s’acabi, a mitjans d’any, la que està en funcionament. L’escola taller és un projecte 
que es podia fer amb els fons comunitaris de la Unió europea i sembla ser que ja no hi 
haurà més fons per aquest programa. Tampoc no es cobriran jubilacions ni vacants. 
Pel que fa al capítol 2, béns corrents i serveis, té una disminució de pràcticament el 
13%. S’han reduït totes les partides en aquest percentatge per fer una contenció de la 
despesa; s’han eliminat totes les partides protocol·làries i s’han reduït diferents 
contractes de prestació de serveis, com per exemple, el contracte de neteja de les 
instal·lacions municipals que s’ha reduït un 18%. Aquesta reducció no ha estat 
homogènia per a tots els edificis, sinó que aquells edificis que tenen un trànsit de gent 
més gran que els altres, han requerit més hores de neteja, com per exemple les 
escoles públiques i, per tant, la reducció d’hores de neteja és pràcticament simbòlica. 
Pel que fa al contracte de manteniment de parcs i jardins que acaba aquest mes de 
maig  pròxim,  s’ha  previst  no  renovar-lo.  L’Ajuntament  prestarà  el  servei  amb  el 
personal propi. Això suposarà que s’ha de reingressar a la plantilla les dues persones 
que estaven subrogades a l’empresa i es reforçarà amb dues persones més. El 
contracte de neteja viària també ha tingut una reducció del 20%, que ha afectat tots els 
serveis de reforç que hi havia contemplats. El servei de recollida d’escombraries es 
manté en els mateixos nivells. Pel que fa al capítol 3, els interessos del deute, s’ha 
previst la despesa financera de tots els préstecs que vencen aquest 2010; s’ha previst 
tota la despesa financera del primer trimestre del 2010 i tota la despesa financera fruit 
del refinançament que s’ha demanat d’una part del deute a tots els bancs, la qual cosa 
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suposarà un allargament de tres anys, amb els dos primers anys de carència. Les 
transferències corrents tenen una davallada del 157%, però s’explica perquè la partida 
de l’escola bressol passa al capítol 4, ja que no és una subvenció, sinó que és una 
despesa  per  prestació  de  servei  i  genera  una  factura.  Explica  que  totes  les 
subvencions municipals tenen una reducció aproximadament del 20%. Pel que fa al 
capítol 6, d’inversions, no n’hi ha de previstes per aquest any, tan sols l’adquisició dels 
terrenys de Halli i del solar de la riera Buscarons. Les operacions de capital, el capítol 
9,  reflecteixen  el  crèdit  i  les  amortitzacions  que  s’hauran  de  produir  fruit  de 
l’expropiació dels terrenys de Halli. Explica que aquest és en línies generals el 
pressupost. Cal dir que aquests dies s’ha parlat molt d’aquest tema perquè ha sortit a 
la portada d’una revista local que l’Ajuntament devia 9 milions d’euros. Vol aclarir que 
sí que és cert que l’Ajuntament té aquest deute, però també vol dir que per un 
Ajuntament com aquest no és extraordinari. S’ha de tenir en compte, però, que l’any 
2000 el deute viu ja era de prop de 500 milions de pessetes, o sigui de més de 2 
milions i mig d’euros. Per tant, ja s’arrossegava d’una situació de deute de feia anys. 
Això vol dir que realment l’Ajuntament té un deute de 9 milions d’euros, però que ha 
pagat els deutes que van generar en anys anteriors, ja que uns paguen els deutes dels 
altres. Per tant, el deute a llarg termini, és a dir, descomptant les operacions de 
tresoreria que són deute a curt termini, estaria situat sobre els 7,2 milions d’euros 
aproximadament. Comenta que cal explicar com s’han gastat aquests diners i com 
s’ha arribat a aquesta situació. Explica que un 20% d’aquests diners es deuen a 
compres d’edificis que té l’Ajuntament, com per exemple solars al front marítim o 
l’edifici de l’Odèon. També hi ha hagut préstecs per al pla de sanejament i la resta ha 
estat per finançar inversions. Cal tenir en compte que tota la renovació del centre de 
Canet, totes les obres que s’han fet des de la canalització de les rieres fins a la 
urbanització de la riera Gavarra o la plaça Universitat van suposar una inversió de 22 
milions d’euros. L’Ajuntament en va aportar una mica més d’1 milió. A més a més, hi 
ha hagut altres inversions, com per exemple l’escola bressol, el polígon industrial, 
inversions en centres d’ensenyament, instal·lacions esportives, millores en l’enllumenat 
públic, urbanitzacions vàries, totes aquestes obres han costat diners i això es veu 
reflectit en l’inventari. L’any 2000, aquest inventari estava situat en valors absoluts en 
8.800.000 euros; l’any 2009 se situa a 37 milions. Això vol dir que gairebé s’ha 
quadruplicat i això respon a l’esforç que s’ha fet des de l’Ajuntament. Seria inexplicable 
que Canet degués aquests milions d’euros i en canvi l’inventari no hagués augmentat. 
Es pot estar d’acord o no amb aquest esforç, però s’ha fet i els diners s’han gastat en 
millores per a tothom, sigui amb escoles, el CAP, places, urbanitzacions, etc. Així, 
doncs, sí que és cert que el deute hi és, però aquests anys s’ha aprofitat una situació 
favorable tan econòmicament com en altres aspectes. Evidentment, aquests esforços 
no es poden fer d’una forma continuada i ara arriba un temps, agreujat per la crisi 
econòmica, més lent per poder-se recuperar d’aquesta situació. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, 
el qual explica que abans d’entrar a analitzar el pressupost del 2010, vol fer unes 
quantes matisacions a la intervenció del senyor alcalde. Segons el senyor alcalde el 
capítol de personal baixa un 8,7% i, en canvi, amb els documents que li ha donat 
l’Ajuntament, ell creu que baixa un 2,2%. Explica que el capítol de béns i serveis baixa 
un 13%, i ell veu que baixa un 5%. També li vol matisar que l’any 2000 hi havia un 
deute de 500 milions de pessetes; ara, si es tradueix a pessetes, hi ha un deute sobre 
els 700 milions, amb un ritme d’endeutament de 120 milions de pessetes anuals. 
També ha dit que el deute a llarg termini és 7,2 milions d’euros quan realment és de 
7,6. Pel que fa al deute a curt termini, el senyor alcalde no li dóna importància, però ell 
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pensa que tots els deutes s’han de pagar i de vegades té més problemàtica tornar el 
deute curt perquè s’ha de pagar de seguida. D’entrada, si s’analitza el pressupost del 
2010, vist des d’un punt de vista d’operacions corrents, s’ha de dir amb els números 
que tenen, que el pressupost baixa un 6,3%, que potser seria una baixa correcta si es 
partís d’uns pressupostos d’exercicis anteriors fets i executats correctament. Però això 
no és així, ja que es porta anys de crisi, on l’oposició ha anat anunciant any rere any 
que calia estrènyer-se el cinturó i l’equip de govern no ho ha fet. I ara l’Ajuntament està 
molt malament. Al capítol d’ingressos no s’hi referirà perquè la majoria d’ingressos ja 
vénen condicionats, però sí que vol anunciar que potser per quadrar hi ha partides 
estranyes, com per exemple l’IBI de les autopistes que no se sap si es rebrà o no 
aquest any i on han sumat els interessos que segons el jutjat no pertoquen a 
l’Ajuntament. També comenta el cas anecdòtic de multes i sancions, ja que l’equip de 
govern preveu ingressar la quantitat de 440.000 euros que vol dir una mitjana de 1.205 
euros cada dia. Continua la seva intervenció analitzant el capítol de personal. Comenta 
que sobra personal i la culpa és d’aquest equip de govern, ja que en els últims anys, 
tot i sabent que hi havia massa treballadors no paraven d’entrar gent, fins al punt que 
com es continuï així, hi haurà dificultats per pagar la nòmina. A l’estat d’execució del 
pressupost de l’any 2009, el capítol de personal representava el 50% de la despesa 
corrent. El mateix alcalde ha dit en diferents ocasions que això era massa elevat. Però 
en aquest pressupost per a l’any 2010, la despesa de personal respecte a la despesa 
corrent ja representa el 53%. Es pregunta com pot ser i pregunta quan començaran a 
retallar el nombre de tècnics que té l’Ajuntament. Demana que prenguin nota del 
senyor Zapatero que vol retallar dràsticament el nombre de secretaris i sotssecretaris. 
Demana també que es rebaixi el sou dels càrrecs polítics, no només 300 euros, que 
representen 25 euros al mes, sinó una xifra de veritat. L’equip de govern rebaixa les 
subvencions un 20%, en canvi, el capítol de retribucions d’alts càrrecs, l’any passat hi 
havia pressupostats 180.000 euros i aquest any n’hi ha 216.000, puja 30.000 euros 
més. Es pregunta com explicarà a les entitats una cosa així. Comenta també que se 
sent a dir que els càrrecs polítics només vénen a l’Ajuntament el dia de cobrar, ja que 
hi ha massa tècnics. Per tant, potser sobren tècnics o regidors. El capítol 2, doncs, 
només es rebaixa un 3,6%. Explica que per quadrar el pressupost rebaixen la neteja, 
rebaixen les subvencions i refinancen els crèdits. Es refinancen els crèdits fent-los a 
llarg termini amb un any de carència, cosa que vol dir que aquest primer any només es 
pagaran interessos, s’estalvien el capital i així quadren el pressupost. Aquesta és la 
tècnica anomenada de Rumasa, de fugida cap endavant. En definitiva, es torna a 
constatar que en aquest equip de govern compten més els interessos partidistes dels 
grups que el conformen que no pas els interessos de Canet. I diu això perquè la gent 
de Canet té la impressió que tots els membres de l’actual Ajuntament només hi són 
per cobrar i col·locar gent del seu partit. Aquest pressupost era l’ocasió perquè la gent 
no ho pensés, però, com cada any han perdut l’oportunitat. Evidentment, el seu vot 
serà en contra, ja que com ha dit altres vegades, no vol que la història el jutgi com a 
partícip del desgavell financer que any rere any l’equip de govern està perpetrant. 
Acaba la seva intervenció amb una breu cita de Grouxo Marx: “la política és l’art de 
buscar problemes, trobar-los, fer-ne una diagnosi falsa i aplicar els remeis equivocats”. 
Potser Marx ja estava pensant en l’equip de l’Ajuntament de Canet. 

 
Pren la paraula el senyor Òscar Figuerola Bernal, portaveu del grup municipal d’ERC, 
el qual explica que la seva intervenció serà breu perquè estan totalment d’acord amb 
la intervenció del senyor alcalde i només vol fer quatre reflexions entorn del sacrifici, 
de l’acord del pressupost com a reflex de les polítiques d’aquest govern i també de què 
no hi ha en aquest pressupost. El pressupost que es porta a aprovació comporta un 
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triple sacrifici: el sacrifici dels treballadors de l’Ajuntament que cobraran menys i els 
quals també limitaran les hores extres pràcticament fins a la seva eliminació. També 
comporta el sacrifici d’empreses que presten serveis a l’Ajuntament perquè en molts 
casos s’ha reduït el contracte i finalment, sacrificis per a les polítiques de suport al 
teixit associatiu de Canet i també per alguns projectes municipals. Aquest pressupost, 
com qualsevol altre acord de govern, comporta un procés de discussió, un procés de 
propostes i finalment un procés de síntesi. Això vol dir que alguna de les propostes 
queda reflectida al pressupost però d’altres han quedat en l’àmbit de la proposta. El 
tercer element és que és un reflex de les polítiques del govern tal com ha explicat a 
bastament el senyor alcalde i polítiques bàsicament adreçades a les persones i en 
posa tres exemples referits a equipaments i serveis. Cada vegada que Canet es dota 
d’un nou equipament, immediatament implica que hi ha d’haver una despesa pel 
manteniment, el funcionament i la neteja, com per exemple l’escola bressol, el Turó del 
Drac o Vil·la Flora. Aquests són equipaments que durant els set o vuit anys últims 
s’han anat fent i han comportat una despesa. Però també, en el cas de l’escola bressol 
han comportat un ingrés anual de 300.000 euros i la creació de llocs de treball i d’un 
servei extremadament necessari per la població. El fet de disposar d’un segon centre 
educatiu, a més a més de millorar la qualitat educativa dels nens i les nenes, suposa 
una  important  despesa  de  manteniment  i  de  neteja  i  significa  un  increment  del 
personal de l’Ajuntament perquè el conserge que hi treballa forma part de la plantilla 
municipal. Finalment, Vil·la Flora, a més a més de ser seu de diverses regidories, obrir- 
lo, mantenir-lo i fer-hi tot un seguit d’activitats també ha comportat l’increment de 
personal en el sentit que no hi havia els conserges que hi ha ara. I posa aquests 
exemples perquè a tots agrada anar a ballar el diumenge i que hi hagi algú que obri 
l’envelat. Explica que també no hi ha coses en aquest pressupost que es faran. Es 
refereix al fet que el FEOSL permetrà la millora d’alguns equipaments, com la 
biblioteca, el camp de futbol, la millora d’enllumenat, etc. També hi ha altres inversions 
que es faran amb altres finançaments exteriors, com per exemple la millora de 
l’accessibilitat en els equipaments públics, amb la instal·lació de tres elevadors a 
l’Ajuntament, a Vil·la Flora i a la Masoveria, o la implementació d’un projecte 
museogràfic que va en la línia del pla de futur i de dotar Canet d’equipaments que no 
serveixin només a la gent de Canet , sinó que també serveixin per atraure gent de fora 
que vingui i conegui el patrimoni del poble i per tant, faci despesa. 

 
Pren la paraula la senyora Cati Forcano Isern, portaveu del grup municipal d’UMdC, la 
qual explica que el seu grup municipal aprovarà el pressupost municipal perquè s’ha 
arribat a un acord en aquells punts que el seu grup creia rellevants. Inicialment, la seva 
proposta, pensant en els moments econòmics que s’estan vivint, era que s’havien 
d’estrènyer-se el cinturó, els polítics i els càrrecs de confiança. Per això van demanar 
una reducció del seu sou i el replantejament d’aquests càrrecs. No obstant això, es va 
plantejar no acomiadar cap treballador de l’Ajuntament i seguint aquesta línia s’ha 
considerat inicialment que no es prescindirà de cap persona. El que sí que s’ha fet és 
un esforç per part dels polítics com de tots els treballadors de l’Ajuntament de reduir el 
sou. També era molt important per al seu grup que el pressupost fos equitatiu i que 
tingués molt en compte prioritats, sobretot els serveis a les persones, cosa que afecta 
molt a les seves regidories i que creuen que han de defensar i han defensat fins a 
obtenir allò que han considerat just per poder tirar endavant la seva gestió amb 
garanties. És un moment dur i difícil i pensen que no aprovar aquest pressupost seria 
una manca de responsabilitat i compromís per la seva part vers al poble. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
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la qual explica que tothom sap que són moments difícils per a la ciutadania, per al teixit 
econòmic i per a les administracions, però són molt difícils per a les administracions 
locals. Són moments destacats per la baixada dràstica dels ingressos i pel fet que els 
ens locals han de continuar donant tota una sèrie de serveis que no vénen finançats 
directament, però serveis que no es poden deixar de fer. Es poden disminuir, es poden 
reajustar,  però  mai  deixar  de  fer  i  sobretot  en  moments  en  què  els  ciutadans 
necessiten encara més el suport de l’Administració. Possiblement no és el millor 
moment per haver arribat a l’aprovació del pressupost, ja que hi haurien hagut d’arribar 
molt abans a un pressupost tancat. És un pressupost que presenta una sèrie de 
mesures que segurament no agraden igual a tots els membres d’aquest equip de 
govern, però tothom ha fet un esforç per mirar per sobre dels interessos partidistes i 
dels interessos personals dins de cada àrea per ser conseqüents amb el que s’havia 
d’aprovar. Explica que és el moment d’optimitzar els recursos disponibles i sobretot els 
recursos humans. Han de ser realistes i aquest pressupost ho són sobretot en els 
ingressos, però també volen ser optimistes o almenys no ser negatius. Són moments 
de reflexió, s’ha de reflexionar quin model de poble es vol, s’ha de mirar cap al futur i 
sobretot s’ha de decidir quin és el model econòmic de poble que es vol. Explica que 
vol destacar l’esforç que han fet molts funcionaris d’aquest Ajuntament en el moment 
de tancar aquest pressupost, especialment tota la feina que s’ha fet des d’Intervenció i 
des de Secretaria. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal de CiU, 
el qual comenta que abans d’explicar la postura del seu grup municipal vol manifestar 
la seva sorpresa per la justificació tan demagògica de l’endeutament que ha fet el 
senyor alcalde quan considera que això no tocava. Si vol es pot convocar un altre Ple i 
parlar exclusivament d’aquest assumpte. En segon lloc, també li vol dir que és molt 
agosarat  quan  diu  que  és  l’únic  pressupost  possible.  Creu  que  hi  ha  altres 
pressupostos possibles i segurament millors. Quant a la intervenció del senyor 
Figuerola, li vol suggerir que de les activitats que es fan a l’envelat se’n poden fer 
responsables les entitats que les organitzen i d’aquesta manera es podria reduir el cost 
que suposa per l’Ajuntament. Pel que fa al discurs de la senyora Tamayo, li ha agradat 
perquè han coincidit en el fet que entre tots han d’escollir el model de poble que es vol 
per al futur. Dit això, passa a explicar la postura del seu grup municipal. Explica que en 
una situació de normalitat, el pressupost és la valoració econòmica d’un programa 
d’actuació polític. A Canet aquesta situació de normalitat no es produeix, en primer lloc 
a causa d’un factor conjuntural com és la crisi global i, en segon lloc, a un factor intern 
com  és la deficient gestió que ha dut  a terme el govern municipal des de l’inici 
d’aquesta legislatura. Una legislatura excessivament condicionada pels deutes polítics 
entre els tres partits que formen el govern municipal, deutes que seran pagats pel 
ciutadà. Perquè no s’ha d’oblidar que el pressupost també reflecteix el retorn al ciutadà 
en forma de serveis dels diners que lliura a la hisenda local. I fent referència als deutes 
ara en termes econòmics, el pressupost reflecteix que l’Ajuntament es continuarà 
endeutant encara més i s’endeutarà no pas per fer inversions de les que el poble pugui 
gaudir i beneficiar-se, sinó per fer front al pagament d’una expropiació del tot mal 
gestionada, de la qual l’alcalde i el govern municipal actual, per dignitat política no 
poden defugir de la part de responsabilitat que els correspon. El deute previst per al 
final de l’exercici 2010 és de 10 milions i mig d’euros. Quasi el mateix import que el 
pressupost total de despesa per a operacions corrents que és de 10,8 milions. 
L’Ajuntament està entrant en una inèrcia d’endeutament molt difícil d’assumir i que 
sens dubte hipotecarà la gestió de futurs governs municipals. Aquest pressupost que 
presenta el govern municipal no té prioritats, no hi ha una línia mestra que el sustenti. 
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És un pressupost de tanquem els ulls i a veure què passa. És cert que redueix el cost 
de determinats serveis, però és a costa de disminuir el nivell de prestació del mateix 
servei. Succeirà el que no por succeir en una gestió lògica i responsable, que el 
ciutadà pagui el mateix per un servei d’inferior qualitat. Una vegada més, qui pagarà la 
mala gestió serà el ciutadà. I posa un exemple del que deia abans respecte que no es 
veu cap prioritat en aquest pressupost. L’assignació de l’Àrea d’Esports s’ha reduït en 
90.000 euros, però el cost del personal d’aquesta Àrea augmenta en 4.000 euros. La 
reducció ve donada pel manteniment de les instal·lacions esportives i les ajudes als 
clubs. Des del consistori es dirà als responsables de les entitats esportives que a 
causa de la crisi els ajuts s’han de reduir i toca estrènyer-se el cinturó. El que no se’ls 
dirà és que també hi ha un altre factor, la deficient gestió dels recursos econòmics 
municipals. Segons diu la memòria explicativa del pressupost, les despeses del 
personal es redueixen en un 8,6%. Aquesta reducció s’ha d’explicar bé, ja que la 
causa més important de la rebaixa és la no continuïtat de l’escola taller i una altra 
causa és una disminució en el cost de la seguretat social, possiblement deguda al fet 
que en l’anterior pressupost estava sobrevalorada. Per tant, de reducció a causa d’una 
gestió implícita no n’hi ha hagut. El que sí que és cert i palpable és que entre el 2008 i 
el 2009 la despesa del personal es va incrementar en un 25%, en uns anys en què la 
crisi ja amenaçava i que el seu grup municipal va manifestar. Per altra banda, el 
compliment d’aquest pressupost ve condicionat pel refinançament del deute, situació 
que de moment no està garantida i que el més probable és que suposi un augment de 
la càrrega financera. En el capítol d’ingressos, el que suposen els impostos directes no 
presenten cap augment. Creu, de totes maneres que seria prudent preveure una certa 
morositat a causa del deteriorament econòmic que va minvant la capacitat de les 
famílies de fer front als pagaments. En l’últim Ple es va poder constatar l’important 
augment d’impagament de tributs, taxes i sancions municipals. Continua la seva 
intervenció explicant que per al seu grup municipal la línia bàsica del pressupost 
municipal per a l’exercici 2010 hauria de ser l’aspecte social. Els recursos que es 
dediquen en aquesta àrea són els mateixos que en l’exercici anterior i la situació actual 
està encara més deteriorada i cada vegada hi ha més famílies en situació econòmica 
molt feble. Creuen que a part dels recursos econòmics procedents de les altres 
administracions, l’Ajuntament hauria de dedicar-hi més recursos provinents del mateix 
municipi i aquests recursos seria possible obtenir-los si se suprimissin els càrrecs de 
confiança i determinades places de tècnics prescindibles creades en aquesta 
legislatura. Aquesta falta de prioritat social va ser la causa de les al·legacions que el 
grup municipal de CiU va presentar al pressupost de l’exercici 2009. Ara, el govern 
municipal presenta un pressupost que tampoc té en compte aquesta prioritat i a més a 
més tota una sèrie de mancances que ja ha anat explicant. En definitiva es presenta 
un pressupost sense una línia definida d’actuació, un pressupost que rebaixa les 
prestacions de serveis als ciutadans, un pressupost que augmenta el deute, un 
pressupost del qui dia passa any empeny, és un pressupost que no pot ser aprovat pel 
grup municipal de CiU. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que el govern entén que l’oposició no 
pugui aprovar el pressupost. Explica que amb el personal, s’ha arribat a aquest acord 
per no haver d’acomiadar gent. Independentment que la plantilla estigui inflada, aquest 
govern intentarà no acomiadar cap treballador. Pel que fa a l’assumpte de multes i 
sancions, explica que a l’exercici 2009 hi havia uns drets reconeguts que pujaven 
pràcticament a 600.000 euros i la suma d’aquestes quantitats és el que fa semblar que 
la Policia Local posa multes per valor de més de 1000 euros diaris. Això explica que 
s’ha de matisar. L’any passat es van posar 5.500 denúncies a Canet; a Calella se’n 
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van posar 23.000, Arenys més de 8.000 o Malgrat 10.000. Per tant, Canet no és tan 
diferents d’altres pobles semblants. Un 80% d’aquestes multes van ser d’aparcament 
de vehicles i el 20% són de qüestions més greus, com drogues o conduccions 
negligents. Tenint en compte que es van posar aquestes denúncies i que Canet té un 
parc de vehicles de 8.200 vehicles, això suposa que la Policia posa diàriament una 
mitjana de quatre multes per torn, que són dotze multes al dia, la qual cosa vol dir que 
s’està molt lluny de recaptar 1000 euros diaris. Aquestes denúncies diàries suposen un 
0,2% de la població. A més a més d’aquestes denúncies, s’estimen al·legacions al 
voltant d’un 30%. Dit tot això, al final l’Ajuntament ha cobrat 150.000 euros. Sí es tenen 
en compte les multes més quantioses vol dir que com a molt, en denúncies 
d’aparcament s’haurà arribat als 110.000 euros. Comenta que segons la Llei de 
seguretat vial, la Policia Local té l’obligació de denunciar tot allò que sigui denunciable 
i els imports de les multes vénen quantificades per aquesta Llei. Per tant, hi ha molta 
part de les funcions de la Policia sotmesa a aquesta normativa. Pel que fa als 
comentaris que s’han fet que els polítics es rebaixin el sou, també ha comparat amb 
ajuntaments semblants als de Canet de Mar i l’alcalde d’aquest municipi és el que 
cobra menys de tots, per voluntat pròpia. Explica que l’any 2000, quan el senyor Serra 
era regidor d’Hisenda, quan es va acabar la legislatura de l’any 1999 l’alcalde Garcia 
es va incrementar el sou un 30% respecte al sou del senyor Rovira. L’alcalde actual ha 
tingut un augment del 20% en deu anys. La repercussió del cost polític dins del capítol 
de personal l’any 1999 era d’un 7,84%; quan va arribar al govern el senyor Garcia va 
passar a un 14,46%; l’any 2006 estava situat en un 4,42%, i al 2010 es troba situat en 
un 5,87%. El senyor Serra sempre insisteix en el mateix tema amb els sous polítics i 
altres temes com col·locar amiguets, de la qual cosa no en parlarà, tot i que n’hi ha per 
parlar. Explica que aquest equip de govern, l’any 2009 va gastar en despeses 
protocol·làries 1.600 euros. L’any 2000 es van gastar 11 milions i mig en despeses 
protocol·làries. Explica que són dades d’Intervenció i el senyor Serra les pot anar a 
comprovar en qualsevol moment. Així, doncs, tot l’endeutament que s’ha produït a 
l’Ajuntament de Canet ha revertit únicament i exclusivament en benefici dels ciutadans. 
Aquest equip de govern té un respecte escrupolós pel diner públic i s’ha de gastar en 
benefici de tots i això es compleix al peu de la lletra. Es dirigeix al senyor Laureà 
Gregori Fraxedas, a qui li diu que ha parlat del deute viu perquè li ha semblat que 
n’havia de parlar. De tota manera, li comenta que si hi ha algun suggeriment a fer, 
aquest pressupost estarà a exposició pública durant quinze dies. Comenta que el 
senyor Laureà Gregori també va ser regidor d’Hisenda, durant els anys 2004 i 2005, 
anys en què es va tancar l’exercici amb un romanent de tresoreria negatiu. Per això 
considera que el senyor Laureà Gregori sap millor que ningú que el pressupost de 
l’Ajuntament no és tan senzill com es vol fer entendre. Pel que fa a Halli, l’equip de 
govern ha decidit tirar endavant amb la sentència, encara que la podien haver 
recorregut al Tribunal Suprem i els que hi haguessin dins l’Ajuntament d’aquí a deu 
anys ja s’haurien espavilat, igual que han fet els anteriors equips de govern amb 
aquest assumpte. El que hagués passat, però, d’aquí a deu anys és que la sentència 
hauria estat la mateixa i els interessos de demora haguessin estat letals per a 
l’Ajuntament. Així, doncs, es va decidir assumir el deute, amb unes condicions 
extraordinàriament complicades, però s’havia de fer per responsabilitat. La venda de 
les pistes d’atletisme, doncs, ha de servir per eixugar aquest deute i d’altres que hi ha. 
Comenta que s’han fet moltes inversions en esport i considera que la gestió 
evidentment és una qüestió opinable. Pel que fa al refinançament, ha estat una de les 
poques sortides per a molts ajuntaments, refinançar del deute. Explica que és cert que 
han augmentat els impagats i l’Ajuntament intenta ajudar la població fraccionant els 
impostos, per exemple. La despesa social va doblar-se l’exercici anterior i per a aquest 
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exercici s’ha mantingut. Per acabar, vol citar Josep Pla: coneguts i saludats els que 
vulgui, d’amics pocs. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, 
el qual explica que en l’únic que coincideix amb el senyor alcalde és amb la cita de 
Josep Pla. Li vol fer unes petites matisacions sobre els sous. Explica que és fer 
demagògia dir que els sous polítics representen més o menys dins de la despesa de 
personal, perquè el 5% de 100 són cinc i el 4% de 200 són 8. Quant al que ha dit de 
despeses protocol·làries, recorda que en aquell temps hi havia dins la partida de 
protocol moltes despeses, com per exemple l’ajut al castell i altres subvencions. Ara ja 
no hi és dins aquesta partida, per tant només es gasta el que és estrictament de 
protocol. Comenta que el senyor alcalde vol despistar dient que s’’han fet moltes coses 
i només s’han endeutat en 120 milions de pessetes cada any. Comenta que 
segurament són 120 milions de més despesa que no pas d’ingressos, tenint en compte 
que han estat uns anys que han entrat els diners a cabassos a causa de les obres i tot 
i això l’Ajuntament s’ha endeutat a un ritme de 120 milions de pessetes. Evidentment 
ho hauran de pagar els que vindran al darrere, però és que la gestió d’aquests últims 
anys ha estat molt dolenta. A continuació, es dirigeix a la senyora Cati Forcano Isern, 
perquè en la seva intervenció ha explicat que s’ha arribat a un consens en aquest 
pressupost perquè s’han acceptat les seves prioritats, una d’elles la rebaixa dels sous 
dels polítics. Pregunta on es reflecteix això, ja que en l’exercici de l’any passat els alts 
càrrecs tenien un pressupost de 168.000 euros i aquest any és de 216.000 euros, un 
augment del 28%. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que en l’exercici del 2009 hi havia 
dues partides que feien referència als sous dels polítics, la que ha esmentat el senyor 
Serra i una altra on hi havia les regidories delegades i que si se sumen les dues 
quantitats, l’import és el mateix. Aquest any les dues partides s’han comptat com una 
de sola. 

 
Pren la paraula el senyor Serra, el qual pregunta, doncs, que si sumen igual, com és 
que es rebaixa el sou dels polítics. 

 
Pren  la  paraula  la  senyora  Cati  Forcano  Isern,  la  qual  explica  que  el  seu  grup 
municipal inicialment van proposar estrènyer-se el cinturó amb dues mesures: baixar el 
sou dels regidors i la conveniència o no de mantenir els càrrecs de confiança. També 
ha explicat que l’equip de govern va valorar el fet de no despatxar cap treballador. 
Explica que els polítics es rebaixen el sou com els treballadors. Els treballadors deixen 
de percebre una paga de productivitat de 300 euros i els polítics es rebaixen el sou en 
aquesta quantitat. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, el qual explica que aquests 300 euros 
representen 25 euros al mes. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que és un acte d’hipocresia demanar 
una rebaixa en el sou dels polítics, perquè no representen res. El que fa falta és que 
es reformi la Llei de bases de règim local i la Llei municipal de Catalunya, per aclarir 
quines són les competències obligatòries dels municipis, ja que un 30% dels recursos 
municipals s’estan destinant a serveis impropis. També cal revisar la participació de 
tributs de l’Estat dels ajuntaments perquè totes aquestes obligacions estiguin 
finançades. No hi ha cap altra solució i si això no passa, els ajuntaments no podran 
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tirar endavant. 
 

Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, el qual explica que insinuar que el 
regidor d’Hisenda és el culpable del dèficit de l’Ajuntament, moment en què el senyor 
alcalde l’interromp per aclarir que això no ho ha fet pas, senzillament volia deixar clar 
que el senyor Laureà Gregori havia format part d’un equip de govern i, per tant, sap 
que no s’està parlant d’un assumpte senzill de solucionar. 

 
Continua la seva intervenció el senyor Laureà Gregori Fraxedas, el qual explica que 
l’any 2005 li va presentar al senyor alcalde un pressupost en què calia reduir la 
despesa en béns corrents un 10% per poder quadrar el pressupost. El senyor alcalde 
no va tenir l’autoritat suficient per aconseguir que cada àrea de l’Ajuntament pogués 
rebaixar-se aquest 10%. Comenta que el dèficit d’un Ajuntament, com el d’una 
empresa, ve donat per la gestió que ha fet algú i normalment aquest algú sol ser el 
màxim responsable d’aquella empresa, entitat o corporació. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que el sistema polític no és el d’una 
empresa. La Junta de Govern és un òrgan col·legiat on es prenen les decisions per 
unanimitat o per majoria. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, el qual explica que potser no 
funciona com una empresa, però un responsable màxim sí que hi és. Es pot delegar la 
gestió però mai es pot delegar la responsabilitat. 

 
Pren  la  paraula  el  senyor  alcalde,  el  qual  explica  que  la  responsabilitat  no  l’ha 
delegada mai. Comenta, però, que les persones a les quals ha delegat la gestió també 
alguna responsabilitat devien tenir. 

 
2.- APROVACIÓ D’UN PLA DE SANEJAMENT FINANCER PER AL PERÍODE 2010- 
2013. 

 
Atès que el Ple municipal, en sessió ordinària de data 31 de juliol de 2008, va aprovar 
un pla de sanejament financer per al període 2009-2011 per la necessitat de restablir 
el principi d’estabilitat pressupostària. 

 
Atès que del tancament del pressupost de l’exercici 2009 se’n deriva la necessitat 
d’establir un nou pla de sanejament per al període 2010-2013, per la impossibilitat de 
complir amb el pla de sanejament previst fins a l’exercici 2011. 

 
Vist l’informe emès per la Intervenció municipal, el qual es transcriu a continuació: 

 
INFORME D’INTERVENCIÓ 

 
1. OBJECTE DE L’INFORME 

 
Aquest informe té caràcter preceptiu d’acord amb l’establert en l’article 9c) de l’Ordre 
ECF/138/2007, de 27 d’abril sobre procediments en matèria de tutela financera dels 
ens locals. El seu objecte és el pla de sanejament financer de l’Ajuntament de Canet de 
Mar per al període 2010-2013. 
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2. SUPÒSIT DE FET 
 

L’Ajuntament de Canet de Mar executa i liquida els seus pressupostos en el marc d’un 
pla de sanejament financer per al període 2009-2011. De la liquidació de l’exercici 2009 
resulta un romanent de tresoreria negatiu per import de –3.346.946,- euros que equival 
a un 26,80% dels recursos corrents liquidats en l’exercici 2009. Les causa principal del 
signe negatiu d’aquesta magnitud és un excés d’execució de despeses respecte als 
ingressos (el pressupost de despeses ha tingut una execució del 81% i el pressupost 
d’ingressos una execució del 78%. En termes absoluts les despeses han excedit els 
ingressos en 505.626.37 euros d’acord amb les dades que tot seguit detallo: 

 
 

2.1 INGRESSOS 
 

2.1.1 EXECUCIÓ DELS INGRESSOS PER OPERACIONS CORRENTS 
 

Els ingressos per operacions corrents s’han executat en un 92,38% sobre la quantia 
prevista per a l’exercici 2009. 

 
Els ingressos per impostos directes (IBI, IVTM, IAE i plusvalues) han estat per sota el 
100% previst. En concret i en termes absoluts –212.574,91 €. 

 
Els ingressos per impostos indirectes (ICIO) han tingut un grau d’execució força baix, 
en concret en termes absoluts són –244.669,22 € 

 
En els conceptes corresponents a taxes i altres ingressos, s’han detectat els 
desviaments respecte a les previsions inicials en llicències urbanístiques, clavegueram i 
escombraries. En concret en termes absoluts són –429.193,17€. 

 
El capitol 4 del pressupost d’ingressos (subvencions i transferències corrents) ha tingut 
una disminució d’ingressos sobre previsions de –786.926,64 € . 

 
2.1.2 EXECUCIÓ DELS INGRESSOS PER OPERACIONS DE CAPITAL 

 
Els ingressos per operacions de capital s’han executat en un 60% de les previsions per 
a l’exercici. 

 
El conjunt d’aquestes causes suposa una disminució global en els ingressos 
d’aproximadament –2.938.251,- €. 

 
2.2 DESPESES 

 
2.2.1 OPERACIONS CORRENTS 

 
La despesa per operacions corrents s’ha executat en un 93.51%. A aquest fet li ha 
d’afegir que les factures pendents d’aplicar al pressupost per import aproximat de 
700.000  €  no  disposen  de  font  de  finançament  per  tar mitar  cap  modificació  del 
pressupost i, per tant, han de comptabilitzar-se íntegrament en el pressupost   de 
l’exercici 2011, any en el qual es demanarà un operació de sanajament. 

 
Aquesta tendència es manté en cada exercici i es va acumulant la quantia sense 
consignació pressupostària de forma successiva. 
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2.2.2 DESPESES PER OPERACIONS DE CAPITAL 

 
Les operacions de capital s’han executat en un 93,90%, sobre la quantia prevista en el 
pressupost del 2009. 

 
3. LEGISLACIÓ APLICABLE 

 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial 

decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 

o Article 193 sobre la liquidació del pressupost amb romanent de tresoreria 
negatiu i les mesures per a la seva eliminació. 

 
Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre que desenvolupa la Llei 18/2001, 

de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària. 
 

o Article  16  sobre  l’avaluació  del  compliment  de  l’objectiu  d’estabilitat 
pressupostària 

 
o Article 19 sobre la procedència de l’elaboració d’un pla econòmicfinancer. 

 
o Article 21 sobre l’aprovació d’un pla econòmicfinancer 

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

financera dels ens locals. 
 

o Article 3 sobre les operacions de crèdit i aval a llarg termini subjectes a 
autorització. 

 
o Article 9 sobre els plans de sanejament financer. 

 
o Article 10 sobre l’estabilitat pressupostària 

 
o Article  11  sobre  el  seguiment  de  les  previsions  dels  ingressos  i  les 
despeses. 

 
o Annex 5.5 referent a la ratio del romanent de tresoreria 

 
4. INFORMO 

 
Les mesures previstes en el pla econòmicfinancer per al període 2010-2013 preveuen 
l’eliminació del romanent de tresoreria negatiu, i la reconducció al compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària. L’eliminació del romanent de tresoreria negatiu 
s’inicia en l’exercici 2011 mitjançant duna part amb estalvi propi i la resta mitjançant la 
concertació d’una operació de crèdit per a finançar operacions corrents per import de 
1.670.879,-€. 

 
Les directrius generals del pla es fonamenten en una determinació composició i volum 
dels ingressos i les despeses. Aquest fet comporta dues actuacions: una de caràcter 
numèric i una altra de caràcter procedimental. 

 
L’actuació de caràcter numèric es refereix al fet que les dades per al període 2010- 
2013 són meres previsions, algunes de les quals són d’evolució incerta (tributs derivats 
de l’activitat immobiliària). Per aquesta raó, qualsevol previsió a la baixa respecte al pla 
inicial requerirà la disminució de la despesa per sota la reducció prevista en el pla o bé 
l’actuació sobre  el  conjunt dels  altres  ingressos. Tot  i  així  es  contemplen majors 
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ingressos del capítol I del pressupost 2011,corresponents a l’aplicació d’una revisió de 
valors  cadastrals  que  es  sol.licitarà  durant  l’exercici  del  2010  atès  que  han 
transcorregut 10 anys des de l’última revisió. Les operacions de capital previstes en les 
despeses i els ingressos parteixen de les dades que es coneixen en el moment 
d’elaborar el pla econòmicfinancer. No es preveuen inversions durant la vigència del 
Pla de Sanejament, qualsevol increment de l’activitat inversora haurà d’anar 
acompanyat de les mesures necessàries per al seu autofinançament. 

 
El projecte de pressupostos de cadascun dels exercicis de vigència del pla haurà 
d’anar acompanyat d’un estat comparatiu del dit projecte referència a les quanties 
previstes en el pla i una justificació de les variacions que es produïssin. 

 
L’actuació de caràcter procedimental fa referència a que, bé mitjançant bases 
d’execució o bé mitjançant un reglament que reguli el procediment i control de la 
despesa i l’elaboració d’estudis de costos dels serveis i activitats, han de ser l’eina 
necessària per a que les previsions numèriques contingudes en el pla es concretin en 
l’execució pressupostària. 

 
FONAMENTS DE DRET 

 
Article 193 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
per Reial decret 2/2004, de 5 de març (endavant TRLRHL): 

 
“1. En cas de liquidació del pressupost amb romanent de tresoreria negatiu, el Ple de 
la corporació o l’òrgan competent de l’organisme autònom, segons correspongui, 
hauran  de  procedir  en  la  primera  sessió  que  duguin  a  terme,  a  la  reducció  de 
despeses del nou pressupost per quantia igual al dèficit produït. L’expressada reducció 
només podrà revocar-se per acord del Ple, a proposta del president i previ informe de 
l’interventor, quan el desenvolupament normal del pressupost i la situació de la 
tresoreria ho consentin. 

 
2. Si la reducció de despeses no resulta possible, es podrà acudir al concert 
d’operacions de crèdit pel seu import, sempre que es donin les condicions 
assenyalades en l’article 177.5 d’aquesta llei. 

 
De no adoptar-se cap de les mesures previstes en els apartats anteriors, el pressupost 
de l’exercici següent haurà d’aprovar-se amb un superàvit inicial de quantia no inferior 
a l’esmentat dèficit. 

 
(...)” 

 
Article 177.5 del TRLRHL 

 
“Excepcionalment i per acords adoptats amb el quòrum establert per l’article 47.3 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, es consideraran recursos efectivament disponibles per a 
finançar noves o majors despeses, per operacions corrents, que expressament siguin 
declarats necessaris i urgents, els procedents d’operacions de crèdit en que es donin 
conjuntament les següents condicions: 

 
Que es seu import total anual no superi el cinc per cent dels recursos per operacions 
corrents del pressupost de l’entitat. 

 
Que  la  càrrega  financera  total  de  l’entitat,  inclosa  la  derivada  de  les  operacions 
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projectades, no superi el 25 per cent dels esmentats recursos. 
 

Que les operacions quedin cancel.lades abans de que es procedeixi a la renovació de 
la Corporació que les concerti.” 

 
Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el reglament de 
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat 
pressupostària, en la seva aplicació als ens locals. 

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

 
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, i set vots en contra dels 
regidors Laureà Gregori Fraxedas, M. Assumpció Sánchez Salbanyà, Jesús Marín 
Hernàndez, Josep Alboquers Petitbó, Mercè Pallarolas Fabré, Àngel López Solà i Pere 
Serra Colomer: 

 
PRIMER.- Aprovar un pla de sanejament financer per al període 2010-2013, que 
s’adjunta com a annex a aquest document, amb la doble finalitat d’eliminar el romanent 
de tresoreria negatiu i possibilitar l’aprovació i l’execució del conveni per a l’execució 
d’una sentència derivada d’una expropiació per ministeri de llei, amb les dades 
provisionals que s’esmenten tot seguit: 

 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
 

Exercici Exercici Exercici Exercici 
Ingressos                                                                        2010               2011                2012                2013 

Impostos directes                                                         4.807.470 €   5.599.769 €   5.823.760 €   6.056.710 € 

Impostos indirectes                                                         155.390 €      358.498 €      376.423 €      395.244 € 

Taxes i altres ingressos                                                2.938.182 €   3.385.091 €   3.723.600 €   4.095.960 € 

Transferències corrents                                                3.669.636 €   3.800.000 €   3.500.000 €   3.500.000 € 

Ingressos patrimonials                                                    108.300 €      211.398 €      221.965 €      233.066 € 

 
Alienació inversions  0 € 

Transferències capital 28.360 € 

Actius financers  0 € 0 € 

Passius financers 2.218.000 €   1.670.879 € 

Total ingressos                                                         13.925.338 € 15.025.635 € 13.645.748 € 14.280.980 € 
 
 
 

 
 
Despeses 

Exercici 
2010 

Exercici 
2011 

Exercici 
2012 

Exercici 
2013 

Despeses de personal 

Despeses en béns corrents i serveis 

Despeses financeres 

Transferències corrents 

5.759.759 € 

4.361.815 € 

290.000 € 

396.749 € 

5.874.954 € 

4.449.051 € 

290.000 € 

404.684 € 

6.051.203 € 

4.538.032 € 

290.000 € 

412.778 € 

6.172.227 € 

4.628.793 € 

255.165 € 

421.033 € 
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Inversions reals 2.246.360 € 900.000 € 660.000 € 

Transferències de capital  0 € 

Actius financers 

Passius financers 870.655 € 660.000 € 

Total despeses 13.925.338 € 11.678.689 € 12.192.013 € 12.137.218 € 
 

SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè, sense perjudici de les competències reservades al 
Ple amb caràcter indelegable, adopti les mesures adients per a l’efectivitat del 
compliment del pla de sanejament financer. 

 
TERCER.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera i 
d’Assegurances, juntament amb els model PR0 que recull la previsió d’ingressos i 
despeses de l’ajuntament i el model PR1.2 que recull les previsions d’ingressos i 
despeses de les dades consolidades de l’Ajuntament i Ràdio Canet. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que aquest Pla de sanejament s’ha 
consensuat  amb  la  Direcció  General  de  Política  Financera  (DGPF).  La  mateixa 
Direcció ha reconegut que serà molt difícil que l’Ajuntament pugui complir aquest Pla 
de sanejament, tot i tenir una voluntat més ferma que altres cops. Aquest Pla de 
sanejament  s’ha  elaborat  a  través  dels  serveis  d’Intervenció,  juntament  amb  els 
serveis econòmics de la Diputació de Barcelona i la DGPF i tots són conscients que 
serà complicat de complir. De tota manera, hi ha el compromís de revisar-lo més 
endavant per veure com avança. En aquest Pla de sanejament trobem la liquidació de 
l’exercici 2009 i els compromisos previstos per als exercicis 2010 i 2011. Se suposa 
que al 2011 ja s’hauria d’arribar amb un romanent de tresoreria positiu. Aquest és 
l’esforç que s’haurà de fer i s’haurà de vetllar pel control de la despesa. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, 
el qual explica que sembla el conte de la cançó enfadosa. L’Ajuntament va haver de 
fer un pla de sanejament per primer cop, obligat pel seu mal comportament financer, 
amb un romanent negatiu de tresoreria que enlloc de disminuir augmentava en contra 
de les recomanacions de la DGPF. Es va fer aquest pla i no es va complir, se’n va fer 
un altre i un altre i tampoc no es van complir. Ara es presenta un altre pla que tampoc 
compliran, ja que donen per sabut que ho farà el proper Ajuntament. És a dir, que qui 
acabi aquest Pla de sanejament no seran ells, sinó els de la propera legislatura, i això 
ho poden fer amb el vistiplau de la DGPF de la Generalitat de Catalunya, i es pregunta 
com un organisme tan seriós ho permet, la qual cosa es respon dient que potser és 
perquè són del mateix color. En la passada edició de la revista Àmbit va sortir publicat 
en portada que el deute viu de l’Ajuntament de Canet de Mar és de 9 milions i mig 
d’euros. Des de fa anys, des de l’oposició es va advertint; és una xifra esfereïdora que, 
com no pot ser d’una altra manera, el senyor alcalde atribueix a la crisi del totxo. A 
aquesta crisi, però, només se li pot atribuir el 20% de la culpa, com a màxim. La resta, 
sens dubte, és de l’equip de govern, de la seva incapacitat per administrar 
econòmicament el municipi. Però això no és tot, en el pla que avui es presenta, el 
deute viu per a finals de l’any 2010 pujarà un milió d’euros més. El senyor Serra 
continua la seva intervenció, explicant que l’actual equip de govern va entrar a 
l’Ajuntament de Canet de Mar amb una moció de censura en contra del poble de 
Canet. No els havien votat per dirigir el municipi, però amb una moció de censura que 
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mai no van saber explicar van entrar a l’Ajuntament l’únic que han fet en tots aquests 
anys és endeutar la població. Per fer el que han fet s’haurien pogut estalviar la moció i 
segur que l’Ajuntament estaria sanejat. En definitiva hi votarà en contra, ja que no 
saben administrar els diners d’aquest Ajuntament. L’única nota positiva que hi ha en 
tot aquest assumpte és el rumor que circula que tots els membres de l’equip de govern 
segurament plegaran. Això, si es confirma, és una bona notícia, però marxen deixant 
un poble endeutat. Sens dubte, seran recordats com uns mal administradors. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal de CiU, 
el qual explica que el 2004 fou el primer any en què es va fer un Pla de sanejament 
financer en aquest municipi. El govern, en un acte d’irresponsabilitat política, ha anat 
incomplint, any rere any, amb l’aplicació d’aquest pla i conscientment ha anat 
modificant-lo, fent quadrar els números per poder tirar endavant el pressupost. Malgrat 
que en el Pla de sanejament inicial era prioritari no incrementar la plantilla de personal, 
el govern municipal va aprovar a l’inici d’aquesta legislatura una ampliació de tècnics i 
càrrecs de confiança. Aquest ha estat el cost del pacte del tripartit, cost que han hagut 
de pagar tots els canetencs i que encara no s’ha acabat. Ara es proposa al Ple una 
altra modificació del Pla de sanejament. Una modificació amb els mateixos objectius 
que els anteriors, complir amb l’expedient, fer quadrar les partides i després, ja es 
veurà. Demana a l’equip de govern que sigui rigorós i que plantegi un pla real que 
obeeixi a un projecte determinat de poble, projecte que totes les forces polítiques 
juntes  haurien  de  ser  capaces  de  fer.  Una  de  les  característiques  principals  de 
lideratge és la capacitat d’aconseguir l’entesa i el consens de les diferents ideologies 
socials que conviuen en un municipi. Canet de Mar està des de fa temps mancat 
d’aquest lideratge i, per tant, no és d’estranyar el declivi que s’està produint en la 
societat canetenca. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual comenta que ja ha explicat abans que sí que 
s’ha augmentat el deute, però que és a conseqüència de l’expedient de Halli. Torna a 
explicar que el govern creu que és un acte de responsabilitat acabar amb aquest 
assumpte que no pas deixar aquesta penyora per al futur, la qual cosa podria tenir 
unes conseqüències econòmiques encara més dures que no pas les actuals. Aquesta 
situació canviarà quan l’Ajuntament pugui vendre les pistes d’atletisme, ja que amb 
aquests ingressos es podrà liquidar el deute de Halli. Per altra banda, explica que la 
moció de censura no es va fer contra el poble de Canet de Mar, es va fer per unes 
raons molt concretes. És cert que s’ha anat fent un pla de sanejament rere l’altre i que 
el govern no ha estat capaç de complir-los, però el que també és cert és que la 
situació  econòmica  que  s’està  vivint  hi  ha  tingut  molt  a  veure.  Aquest  Pla  de 
sanejament serà de difícil compliment, però faran un esforç per aconseguir-ho. 

 
3.-   APROVACIÓ   DEL   COMPTE   DE   LIQUIDACIÓ   DEL   SERVEI   D’ESCOLA 
BRESSOL MUNICIPAL, CURSOS 2006-2007 I 2007-2008, COIA ASSOCIATS, SL 

 
La clàusula 4.26.23 del plec de clàusules administratives particulars reguladores de la 
prestació del servei de l’escola bressol municipal preveu que l’Ajuntament de Canet de 
Mar, prèviament a l’aprovació dels comptes del concessionari, podrà acordar la 
realització d’una auditoria d’aquests comptes que en tot cas haurà de ser informada 
per la intervenció, la qual podrà efectuar les comprovacions i sol·licitar els aclariments 
necessaris. 

 
Vist i trobat conforme l’informe d’Intervenció que es transcriu a continuació: 
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INFORME INTERVENCIÓ 
 
 

OBJECTE DE LA FISCALITZACIÓ 
 

Aprovació dels comptes del concessionari del servei de l’escola bressol municipal 
corresponents als exercicis 2006-2007 i 2007-2008 

 
 

LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

Reial Decret legislatiu 2/2002, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la LCPA, 
així com pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions Públiques. 

 
 

SUPÒSIT DE FET 
 

D’acord amb el plec de clàusules administratives particulars la forma de gestió del servei 
de  l’escola bressol és la gestió indirecte mitjançant arrendament. Aquesta forma jurídica 
està regulada en els articles  276 a 281 del Reglament d’obres, activitats i servei aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 
 

El plec de clàusules preveu un cànon que ha de pagar l’ajuntament a l’arrendatari per un 
import màxim de 306.429 €. El pagament és previst que es divideixi en dotze parts amb 
periodicitat mensual. Per la seva part l’arrendatari ha de pagar un import en concepte 
d’arrendament de 6 €. 

 
 

La previsió dels preus s’ha de fer amb caràcter anual i la referència dels mateixos és l’IPC 
estatal. Fins el moment actual no s’han actualitzat les quotes des de l’entrada en 
funcionament del servei escola bressol. 

L’arrendatari assumeix les següents obligacions: 

Assumpció de les obligacions tributàries 
Servei de conservació i manteniment dels béns destinats a l¡explotació d’aquest 

servei. 
Subministrament del material fungible. 
Despesa de telèfon. 
Prestació dels comptes de resultats corresponent a cada exercici. 
Acreditació dins els primers deu dies posteriors al mes a que facin referència dels 

ingressos per la prestació de serveis. 
 

Per la seva part l’ajuntament assumeix les següents obligacions econòmiques: 

Amortització comptable dels béns destinats als béns objectes d’explotació. 
Despeses financeres derivades de les operacions de préstec concertades per a la 

realització de l’obra i d’adquisició del mobiliari en la part proporcional del préstec destinat a 
l’escola bressol. 

Obres i millores que s’hagin de realitzar. 
Despeses d’electricitat, aigua, gas i calefacció. Cal dir que d’acord amb aquestes 

clàusules aquesta despesa té un sostre màxim per al primer any d’explotació del servei de 
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17.221  €  que  s’actualitzarà anualment en  funció  l’PI C.  En  el  cas  que  les  despeses 
d’aquesta naturalesa sobrepassin aquest import màxim, la diferència serà abonada pel 
contractista llevat justificació de la mateixa. 

 
 

RESULTAT DE LA FISCALITZACIÓ 
 
 

S’ha verificat les despeses d’explotació corresponents a l’exercici 2006-2007 per import de 
414.793,72€. En el còmput de la despesa és té en compte: despeses de personal i 
despeses de manteniment i conservació d’edifici, compres de material, consums, serveis 
professionals, despeses financeres i assegurances. 

 
 

Pel que fa a la despesa del personal representa el 87,06% de la totalitat. La fiscalització 
s’ha dut a terme mitjançant els documents de TC1 i TC2 i el model 110, de l’activitat escola 
bressol El Palauet, portat pel la concessionària trimestralment. El resultat de la fiscalització 
és correcte i concorda amb l’import que es reflecteix amb el compte d’explotació. 

 
 

Pel que fa a la resta de despeses d’explotació, aquestes representen el 12,94% de la 
totalitat. Malgrat que no s’ha pogut dur a terme la fiscalització documental de la totalitat de 
la despesa es considera que aquesta és coherent i s’adiu al servei prestat. 

 
 

Pel que fa a les despeses a càrrec de l’ajuntament i segons la clàusula 4.26 Regim 
econòmic de la gestió de l’arrendament, s’ha verificat les despeses següents: manteniment 
i  subministrament, neteja, i amortització. El global de la despesa que inclou l’aportació 
municipal de 120.168,78€. 

 
 

Atès que el conjunt de despeses que descrites anteriorment són la base del càlcul del 
benefici industrial per a cada exercici, s’ha verificat l’import d’aquests 16.069,33€, que ha 
resultat correcte. 

 
 

En relació als ingressos és constata que aquests han estat els següents: 
 

- Ingressos d’explotació............................422.396,16€ 
 

- Prestació de serveis......151.433,15€ 
 

- Aportació ajuntament......38.543,78€ 
 

- Subvenció Generalitat...230.400,00€ 
 

- Ingressos financers...........2.019,23€ 
 
 

Es constata que la diferència entre les despeses i els ingressos dóna un resultat negatiu 
per a l’exercici 2006-2007 de -8.466,89€ 

 
 

S’ha verificat les despeses d’explotació corresponents a l’exercici 2007-2008 per import de 
533.631,95 €. En el còmput de la despesa és té en compte: despeses de personal i 
despeses de manteniment i conservació d’edifici, compres de material, consums, serveis 
professionals, despeses financeres i assegurances. 
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Pel que fa a la despesa del personal representa el 89,73% de la totalitat. La fiscalització 
s’ha dut a terme mitjançant els documents de TC1 i TC2 i el model 110, de l’activitat escola 
bressol El Palauet, portat pel la concessionària trimestralment. El resultat de la fiscalització 
és correcte i concorda amb l’import que es reflecteix amb el compte d’explotació. 

 
 

Pel que fa a la resta de despeses d’explotació, aquestes representen el 10,27% de la 
totalitat. Malgrat que no s’ha pogut dur a terme la fiscalització documental de la totalitat de 
la despesa es considera que aquesta és coherent i s’adiu al servei prestat. 

 
 

Pel que fa a les despeses a càrrec de l’ajuntament i segons la clàusula 4.26 Regim 
econòmic de la gestió de l’arrendament, s’ha verificat les despeses següents: manteniment 
i  subministrament, neteja, i amortització. El global de la despesa que inclou l’aportació 
municipal de 120.168,78€. 

 
 

Atès que el conjunt de despeses que descrites anteriorment són la base del càlcul del 
benefici industrial per a cada exercici, s’ha verificat l’import d’aquests 19.614,02€, que ha 
resultat correcte. 

 
 

En relació als ingressos és constata que aquests han estat els següents: 
 

- Ingressos d’explotació............................547.680,29€ 
 

- Prestació de serveis......195.793,25€ 
 

- Aportació ajuntament......67.487,02€ 
 

- Subvenció Generalitat...284.400,00€ 
 

- Ingressos financers..................0,00€ 
 
 

Es constata que la diferència entre les despeses i els ingressos dóna un resultat negatiu 
per a l’exercici 2007-2008 de -5.565,68€ 

 
 

CONCLUSIONS 
 
 

Consta l’ingrés de 6€ anuals en concepte d’arrendament previst en el plec de clàusules. 
 
 

Respecte al resultat de la fiscalització, considerem acreditada la diferència negativa del 
compte d’explotació del servei per als exercicis 2006-2007 i 2007-2008 per un import 
global de -14.032,57€ 

 
 

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

 
PRIMER.- Aprovar el compte de liquidació del servei d’escola bressol municipal dels 
cursos 2006-2007 i 2007-2008 presentats per l’empresa Coia Associats, SL i informats 
per la Intervenció municipal. 

 
SEGON.- Reconèixer l’obligació de pagament a favor de l’empresa Coia i Associats, 
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SL per import de 14.032,57 € corresponents a les qli uidacions negatives dels comptes 
d’explotació dels cursos 2006-2007 i 2007-2008. 

TERCER.- Notificar aquests acords a l’empresa Coia Associats, SL a l’efecte oportú. 

Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde de Medi Ambient, 
Educació i Infància, la qual explica que es tracta de reconèixer l’obligació d’aquest 
pagament de 14.000 euros després que l’empresa ha aportat la documentació 
necessària. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, 
el qual pregunta si el resultat final d’aquestes liquidacions són fruit d’una auditoria, tal i 
com creu que era preceptiu o l’Ajuntament ha considerat correctes els resultats 
presentats per l’empresa. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, la qual explica que des d’Intervenció 
s’ha fiscalitzat aquesta documentació. Per al curs 2006-2007, l’auditoria es va fer 
internament, ja que en el plec de condicions no era obligatori fer una auditoria externa. 
En el nou plec sí que s’obliga i ho ha de fer l’empresa concessionària. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, el qual explica que vol remarcar que la 
senyora Sílvia Tamayo sempre ha dit que l’escola bressol es pagava a terços entre els 
pares, l’Ajuntament i la Generalitat. Si es miren aquests comptes que els ha fet arribar 
l’equip de govern, sí que els pares paguen una mica més d’un terç, però l’Ajuntament 
paga entre un 9 i 12%, cosa que com a regidor li pot semblar bé i correcte, però que si 
realment és així, tota la propaganda de l’Ajuntament explicant que fa un esforç 
subvencionant aquest servei, sembla pura demagògia. Tot i això, havent-hi acord entre 
les parts, el seu vot serà a favor. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, la qual explica que inicialment, la 
subvenció que donava la Generalitat era d’un terç. Després això va canviar, i 
actualment es dóna una quantitat fixa per plaça creada, cosa que fa que la Generalitat 
aporti més diners, sobre un 39 o 40% i la resta es reparteix més o menys a parts iguals 
entre Ajuntament i pares. Comenta que els números que té ella defereixen de les xifres 
que ha dit el senyor Serra, ja que els que té ella indiquen que aquesta participació està 
al voltant d’un 26 o 27%. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, el qual explica que els números que té 
són els que li han fet arribar des d’Intervenció amb la preacta del Ple. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, la qual explica que en l’antiga gestió 
de l’escola bressol, l’Ajuntament pagava unes coses directament que en aquests 
números d’ara no estan contemplades perquè eren aportacions que feia directament el 
consistori com és el manteniment, la neteja i els subministraments del servei. Aquests 
costos també són de l’Ajuntament i en el nou contracte va a càrrec de l’empresa que 
ho gestiona. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, el qual comenta que és bo que ho 
expliqui la regidora perquè sempre s’havia entès que a part del manteniment i la 
neteja, l’Ajuntament subvencionava un terç de la despesa de l’escola bressol. 
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4.- RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL, D’ADHESIÓ DE 
L’AJUNTAMENT  DE  CANET  DE  MAR  A  L’ACORD  RELATIU  A  LA 
CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES INSCRITES COM A DEMANDANTS 
D’OCUPACIÓ EN EL MARC DELS PLANS D’OCUPACIÓ LOCALS 

 
Atès que la Junta de Govern Local de data 8 d’abril de 2010, va prendre  l’acord el 
contingut literal del qual es transcriu a continuació: 

 
11.2 ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR A L’ACORD RELATIU A 
LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES INSCRITES COM A 
DEMANDANTS D’OCUPACIÓ EN EL MARC DELS PLANS D’OCUPACIÓ LOCALS. 

 
 

La Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, el passat 
dia 16 de febrer varen arribar a un acord amb la Comissió Obrera Nacional de 
Catalunya i la Unió General de Treballadors de Catalunya per a la contractació de 
persones aturades inscrites com a demandants d’ocupació en el marc dels plans 
d’ocupació locals. 

 
Atès que un dels objectius de l’Acord és establir la retribució de les persones 
beneficiàries d’un pla d’ocupació local, desenvolupat en l’àmbit territorial de Catalunya i 
en el marc dels programes de polítiques actives d’ocupació que gestiona el Servei 
d’Ocupació de Catalunya, que siguin contractades per les entitats locals de Catalunya 
d’àmbit municipal i supramunicipal, i les seves entitats dependents o vinculades, amb la 
doble finalitat d’incentivar llur contractació així com de millorar-ne la qualitat mitjançant 
la garantia de suficiència retributiva. 

 
Atès que aquest Acord estableix tres nivells retributius que es corresponen amb la 
següent divisió funcional: 

 
Nivell 1: personal que desenvolupa tasques de direcció de projectes: 16.800 € de 
retribució anual bruta. 
Nivell2: personal que desenvolupa funcions de coordinació de tasques i/o d’equips: 
15.400 € de retribució anual bruta. 
Nivell 3: personal que desenvolupa tasques d’execució: 14.000 € de retribució anual 
bruta. 

 
Aquests nivells corresponen a una jornada màxima de 40 hores setmanals, adaptable a 
les administracions locals, empreses i organismes públics. 

 
Atès que les entitats locals de Catalunya i les seves entitats dependents o vinculades 
podran adherir-se a l’Acord subscrit, mitjançant acord plenari. 

 
Atès que la retribució dels treballadors es pot fer segons el conveni propi de l’entitat, el 
conveni del sector o bé segons l’acord retributiu dels plans extraordinaris d’ocupació 
local, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Adherir-se a l’acord signat per La Federació de Municipis de Catalunya i 
l’Associació Catalana de Municipis amb la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la 
Unió General de Treballadors de Catalunya, el passat dia 16 de febrer,  per a la 
contractació de persones aturades inscrites com a demandants d’ocupació en el marc 
dels plans d’ocupació locals. 

 
SEGON.-  Retribuir el personal que es contractarà en virtut de la subvenció que pugui 
atorgar el Servei d’Ocupació de Catalunya, en el marc de la Resolució TRE/84/2010, 
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TERCER.- Ratificar aquest acord a la propera sessió que celebri el Ple Municipal. 
 

Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, Per tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat dels disset membres presents dels disset que integren el nombre de dret 
del Ple municipal: 

 
ÚNIC.- Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 8 d’abril de 2010, pel qual 
s’acorda l’adhesió  de l’Ajuntament de Canet de Mar, a l’acord relatiu a la contractació 
de persones aturades inscrits com a demandants d’ocupació en el marc dels Plans 
d’Ocupació. 

 
Pren la paraula la senyora Marisol Pacheco Martos, regidora delegada de Règim 
Intern,  la qual  explica  que  es tracta que  l’Ajuntament  s’adhereixi  a  aquest  acord 
perquè, en el cas que s’atorguin plans d’ocupació, els treballadors que es contractin 
rebran les retribucions segons el que s’hi estableix. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, 
el qual explica que el seu vot serà favorable, ja que és evident que s’han d’aprofitar els 
plans ocupacionals i demana fer un suggeriment relacionat amb el contracte de 
manteniment de parcs i jardins. Comenta que l’equip de govern té previst cancel·lar el 
contracte de manteniment de parcs i jardins amb l’empresa CESPA, manteniment que 
es porta a terme amb vuit o nou treballadors. Si l’Ajuntament se n’ha de tornar a fer 
càrrec,  només  ho  podrà  fer  amb  quatre  treballadors  i,  per  tant,  la  qualitat  se’n 
ressentirà. Es recuperaran dos treballadors de l’Ajuntament que s’havien cedit a 
l’empresa i es contractaran dos treballadors més. Vol suggerir que no contractin 
aquestes persones, sinó que agafin dos o més treballadors d’aquest pla d’ocupació 
que són gratuïts per a la vila. Només duren sis mesos, però potser d’aquí a sis mesos 
es renovin aquests plans i en el pitjor dels casos sempre s’és a temps de contractar 
dues persones. 

 
Pren la paraula la senyora Marisol Pacheco Martos, la qual vol aclarir que no està 
previst en el perfil de personal d’aquests plans d’ocupació. Aquests plans s’han tret en 
la línia de rehabilitació d’edificis municipals o d’implantació d’energies renovables, per 
exemple. En aquest cas no hi ha el perfil de jardiner. Si es demana un projecte que no 
s’ajusta a la convocatòria els plans ocupacionals no es concediran. 

 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 22.10 hores de 
tot el que jo com a secretària certifico. 

 
La secretària,                                                                      L’alcalde, 

 
 
 
 
 
 

Núria Mompel Tusell                                                           Joaquim Mas Rius 
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