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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL  DE DATA 12 DE 

MAIG DE 2010 
 

Caràcter: extraordinari 
Hora que comença: 13.35 hores 
Hora que acaba: 13.50 hores 
Lloc: Sala de plens 

 
PRESIDEIX 

 
Joaquim Mas Rius, alcalde 

 
HI ASSISTEIXEN 

 
Primera tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 
Coia Galceran Artigas 
Francesc Martín Casares 
Marisol Pacheco Martos 
Laureà Gregori Fraxedas 
Maria Asunción Sánchez Salbañà 
Josep Alboquers Petitbó 
Mercè Pallarolas Fabré 
Àngel López Solà 
Pere Serra Colomer 

 
EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 

 
Antoni Isarn Flores 
Jesús Marín Hernández 

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

 
Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació. 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1)  Desestimació al·legacions i aprovació definitiva del pressupost general per a 

l’exercici 2010 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

Pren la paraula el senyor alcalde, el qual obre aquesta sessió extraordinària del Ple 
municipal i excusa l’assistència del senyor Antoni Isarn Flores que no ha pogut venir 
per motius laborals. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal de CiU, 
el qual també vol excusar l’assistència del senyor Jesús Marín Hernàndez, el qual 



Ref: S/iu 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 
a/e:  canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

 

tampoc ha pogut assistir per motius laborals, ja que no és massa normal fer un ple a 
aquestes hores, quan la gent normalment treballa. 

 
A continuació, el senyor alcalde explica el contingut de la proposta que es posa a 
consideració del Ple. 

 
1.- RESOLUCIÓ DE DESESTIMACIÓ DE LES AL·LEGACIONS I APROVACIÓ 
DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 2010 

 
El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar en sessió duta a terme el dia 15 d’abril de 
2010 va aprovar inicialment el pressupost general de la Corporació per a l’any 2010. 

 
En el Butlletí Oficial de la Província número 93 del dia 19 d’abril de 2010 es va publicar 
l’anunci de l’aprovació inicial del pressupost i l’exposició pública del mateix durant 
quinze dies hàbils per tal que els interessats el poguessin examinar i, si fos el cas, 
presentar reclamacions davant el Ple. 

 
El termini per a l’examen del pressupost i presentació de reclamacions ha finalitzat el 
dia 7 de maig de 2010. Durant el termini d’informació pública s’ha presentat una única 
al·legació. 

 
Concretament, en data 27 d’abril de 2010, el Grup Municipal de Convergència i Unió 
ha prestat, en el Registre General de l’Ajuntament (assentament núm.2013/2010), un 
escrit d’al·legacions a l’aprovació inicial del pressupost en el qual sol·liciten que: 

 
Primera al·legació 

 
Es deixi sense efecte l’increment de l’IPC en les retribucions dels càrrecs electes. 

 
Segona al·legació 

 
Es suprimeixen els càrrecs de confiança inclosos en la plantilla de personal. És a dir, 
el Tècnic per a la innovació i modernització i el Tècnic per a l’oficina d’habitatge i 
accessibilitat. Així com també el Tècnic d’Esports i el Tècnic de Participació Ciutadana, 
places creades en aquesta legislatura. 

 
Tercera al·legació 

 
Es destini l’estalvi generat amb la disminució de costos de personal a augmentar els 
recursos de les àrees Social i Promoció Econòmica. 

 
Vist l’informe emès per la Interventora accidental de l’Ajuntament, el dia 7 de maig de 
2010, el contingut del qual es transcriu a continuació: 

 
INFORME 

 
Assumpte: Resolució de les al·legacions presentades pel Grup Municipal de 
Convergència i Unió a l’aprovació del pressupost general de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, per l’exercici 2010. 

 
 

1.   SUPÒSIT DE FET 
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El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar en sessió duta a terme el dia 15 d’abril de 
2010 va aprovar inicialment el pressupost general de la Corporació per a l’any 
2010. 

 
En el Butlletí Oficial de la Província número 93 del dia 19 d’abril de 2010 es va 
publicar  l’anunci  de  l’aprovació inicial  del  pressupost i  l’exposició pública  del 
mateix durant quinze dies hàbils per tal que els interessats el poguessin examinar 
i, si fos el cas, presentar reclamacions davant el Ple. 

 
El termini per a l’examen del pressupost i presentació de reclamacions ha finalitzat 
el dia 7 de maig de 2010. 

 
En data 27 d’abril de 2010 el Grup Municipal de Convergència i Unió ha prestat, en 
el Registre General de l’Ajuntament (assentament núm.2013/2010), un escrit 
d’al·legacions a l’aprovació inicial del pressupost en el qual sol·liciten que: 

 
Primera al·legació 

 
Es deixi sense efecte l’increment de l’IPC en les retribucions dels càrrecs electes. 

 
Segona al·legació 

 
Es suprimeixen els càrrecs de confiança inclosos en la plantilla de personal. És a 
dir,  el  Tècnic  per  a  la  innovació  i  modernització  i  el  Tècnic  per  a  l’oficina 
d’habitatge i accessibilitat. Així com també el Tècnic d’Esports i el Tècnic de 
Participació Ciutadana, places creades en aquesta legislatura. 

 
Tercera al·legació 

 
Es destini l’estalvi generat amb la disminució de costos de personal a augmentar 
els recursos de les àrees Social i Promoció Econòmica. 

 
 

2.   ABAST 
 

L’abast d’aquest informe es refereix única i exclusivament a la viabilitat jurídica de 
l’al·legació primera, atès que les altres al·legacions no fan referència a qüestions 
de legalitat, sinó d’oportunitat. 

 
 

3.   FONAMENTS JURÍDICS 
 

Cal dir que el Pressupost general municipal per l’exercici 2010 no contempla cap 
augment en les retribucions dels càrrecs electes i de confiança, ans al contrari, les 
seves retribucions dels càrrecs que conformen el govern municipal s’han reduït en 
un import fix i anual de 300 euros cadascú, de conformitat a l’acord signat amb els 
treballadors municipals. 

 
A banda, cal dir que el Ple municipal, en sessió de data 26 de juliol de 2007, va 
aprovar la determinació de les retribucions i dietes dels regidors i del personal 
eventual. En dit acord, es va fer constar que: 

 
“Les retribucions anyals brutes dels corporatius amb dedicació exclusiva, 
parcial i del personal eventual es revisaran anualment d’acord amb el que 
estableixi la corresponent llei de pressupostos generals de l’Estat per a cada 
exercici. En els mateixos termes s’incrementaran les indemnitzacions tant 
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per  a  les  regidories  delegades  com  per  a  l’assistència  als  òrgans 
col·legiats.” 

 
Per tant, l’increment anual que va aprovar el Ple Municipal en les retribucions dels 
membres corporatius no va ser en funció de l’Índex de Preus al Consum, sinó el 
previst en la Llei de Pressuposts anuals de l’Estat. 

 
Doncs  bé,  cal  dir  que  el  Pressupost  Municipal  per  l’exercici  2010  tampoc 
contempla l’aplicació del tipus del 0,3% que és aplicable durant el present exercici, 
de conformitat a la Llei de Pressupostos actual. 

 
 

4.   CONCLUSIONS 
 

Per tot el què s’ha exposat cal dir que procedeix desestimar l’al·legació primera, 
presentada pel senyor Laureà Gregori Fraxedas, en nom i representació del grup 
municipal de Convergència i Unió, doncs no es pot deixar sense efecte l’aplicació 
de l’augment de l’IPC en les retribucions dels càrrecs electes, atès que aquest 
augment no s’ha contemplat. 

 
De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia,  s’acorda per nou vots a favor dels 
regidors Joaquim Mas Rius, Cati Forcano Isern, Òscar Figuerola Bernal, Sílvia Tamayo 
Mata, Albert Lamana Grau, Rafel Dulsat Ortiz, Coia Galceran Artigas, Francesc Martín 
Casares i Marisol Pacheco Martos i sis vots en contra dels regidors Laureà Gregori 
Fraxedas,  M.  Assumpció  Sánchez  Salbanyà,  Josep  Alboquers  Petitbó,  Mercè 
Pallarolas Fabré, Àngel López Solà i Pere Serra Colomer: 

 
PRIMER.-  Desestimar  les  al·legacions  presentades  pel  Grup  Municipal  de 
Convergència i Unió a l’aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament de 
Canet de Mar per a l’any 2010, pels motius que tot seguit s’exposen: 

 
Primera al·legació 

Es deixi sense efecte l’increment de l’IPC en les retribucions dels càrrecs electes. 

Desestimar aquesta al·legació perquè no es pot deixar sense efecte l’aplicació de 
l’augment  de  l’IPC  en  les  retribucions  dels  càrrecs  electes,  atès  que  no  s’ha 
contemplat des d’un inici ni aquest ni cap altre increment, ans al contrari, el Pressupost 
General  per  l’exercici  2010  preveu  una  reducció  de  les  retribucions  dels  càrrecs 
electes i de confiança que conformen el govern municipal, en els termes exposats en 
l’informe emès per la Intervenció municipal. 

 
Segona al·legació 

 
Es suprimeixen els càrrecs de confiança inclosos en la plantilla de personal. És a dir, 
el Tècnic per a la innovació i modernització i el Tècnic per a l’oficina d’habitatge i 
accessibilitat. Així com també el Tècnic d’Esports i el Tècnic de Participació Ciutadana, 
places creades en aquesta legislatura. 

 
Desestimar l'al·legació atès que és una decisió adoptada per l’equip de govern. 

 
Tercera al·legació 
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Es destini l’estalvi generat amb la disminució de costos de personal a augmentar els 
recursos de les àrees Social i Promoció Econòmica. 

 
Desestimar l'al·legació per dos motius: 

 
a) El Pressupost 2010 contempla el mateix import per a despeses relacionades amb 
ajuts puntuals de l’àrea de Serveis socials que l’any 2009 i cal tenir en compte que 
l’exercici passat ja es va incrementar l’import respecte el 2008. 

 
b) Està previst reforçar l’àrea de Promoció econòmica durant l’exercici 2010 però anirà 
en funció de les subvencions que es rebin per aquest concepte, que ja s’han sol·licitat. 

 
SEGON.- Aprovar definitivament el pressupost general de l’Ajuntament de Canet de 
Mar per a l’exercici 2010 i publicar la seva aprovació definitiva, així com un resum per 
capítols del mateix, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler 
d’edictes municipal. 

 
TERCER.- Comunicar aquests acords al grup municipal de Convergència i Unió. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal de CiU, 
el qual explica que en el Ple extraordinari del mes passat el govern municipal va 
aprovar el pressupost per a l’any 2010 amb els vots en contra dels membres del grup 
municipal de CiU. El seu grup municipal va decidir presentar unes al·legacions  a 
aquest pressupost amb la intenció de fer reflexionar a l’equip de govern en el sentit de 
la responsabilitat i el rigor que ha de tenir qualsevol govern per a l’administració dels 
recursos econòmics provinents dels ciutadans. I es refereix al rigor i el sentit de la 
responsabilitat, no d’una manera lleugera i oportunista, sinó amb l’experiència real dels 
pressupostos dels exercicis 2008 i 2009, pressupostos que han sofert importants 
desviacions negatives en la seva realització que han portat el nostre municipi a tenir, a 
finals de l’exercici 2009, un romanent de tresoreria negatiu de 3,3 milions d’euros. 
Recorda que el seu grup municipal no va aprovar els pressupostos d’aquests dos 
exercicis. Van manifestar que no eren creïbles, ja que, en un acte irresponsable 
d’autoengany, s’havien adaptat els ingressos a les despeses, quan s’ha de fer tot el 
contrari.  En  el  Ple  passat  van  manifestar  que  entenien  que  la  línia  bàsica  del 
pressupost havia de ser l’aspecte social i que s’hauria de dedicar a aquest aspecte 
més recursos econòmics. I aquests recursos es podrien obtenir si se suprimissin els 
càrrecs de confiança i determinades places de tècnics prescindibles creades en 
aquesta legislatura. Les seves al·legacions s’han basat en aquests punts. Explica que 
no consideren democràtic el motiu pel qual s’ha desestimat l’al·legació, argumentant 
que era una decisió adoptada per l’equip de govern. És evident que un equip de 
govern  hi  és  per  adoptar  decisions,  però  també  per  rectificar-les  si  s’aporten 
alternatives millors, ja sigui per iniciativa pròpia o per altres formacions polítiques. Una 
premissa de la democràcia és l’argumentació dels motius pels quals un creu que la 
seva idea és la millor, el que no és pot dir és que aquesta idea és la millor perquè és la 
que ha pres un mateix. Amb aquesta resposta de desestimació de l’al·legació, l’equip 
de govern està donant la seva particular visió de què és la democràcia, o bé no té 
suficients arguments per defensar aquesta decisió presa. Les dues conclusions són 
igual de preocupants, ja que vénen de qui està gestionant i administrant el municipi. 
No s’ha d’oblidar, però, que aquest pressupost també és l’inici d’un nou pla financer a 
causa del reiterat incompliment dels altres plans de sanejament. Normalment, l’abast 
dels plans de sanejament ha de ser d’una legislatura, per deixar la gestió econòmica 
més o menys consolidada per al pròxim govern municipal i no començar el mandat 
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amb una càrrega afegida. En el seu moment, ja va dir que aquest pla de sanejament 
no era creïble i que estava fet per complir amb l’expedient. Però l’equip de govern ha 
de ser conscient i responsable de l’herència econòmica que deixarà al pròxim govern 
municipal. Per acabar, explica que creu que el govern municipal ha deixat passar una 
gran oportunitat per aconseguir la col·laboració i el consens per al pressupost d’aquest 
exercici, malgrat el reiterat oferiment en aquest sentit per part del grup municipal de 
CiU. Creu que s’està en una situació, tant econòmica com social, difícil i el més 
convenient per al municipi seria no rebutjar les ajudes i aportacions que puguin venir 
d’altres maneres de veure o sentir Canet de Mar. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, 
el qual explica que està d’acord almenys en la part formal de la primera al·legació en el 
sentit de donar exemple a la població d’estrènyer-se el cinturó que és el que ara cal, i 
més en el cas que avui els ocupa, on els únics culpables de la situació financera són 
els integrants de l’equip de govern. Ara bé, aquesta al·legació del grup municipal de 
CiU ell no l’hauria feta mai, ja que és inútil. Pel que fa a la segona, prescindir dels 
càrrecs de confiança, considera que és realment necessari. Considera que és 
d’escàndol que un Ajuntament endeutat fitxi i pagui tècnics perquè facin la feina dels 
regidors que, a l’hora, continuen cobrant. El més preocupant, però, és la resposta que 
es dóna a aquestes al·legacions, que és una decisió adoptada per l’equip de govern. 
Això és com la llei de l’embut que s’aplicava a l’època franquista. Canet no es mereix 
un govern així, on tots els grups que governen són culpables, per molt que un o altre 
vulgui fer de Pons Pilat. Pel que fa a la tercera al·legació, considera que és vergonyós 
que en època de crisi, on hi ha moltes més famílies que ho estan passant molt 
malament que l’any anterior, el pressupost de Benestar Social no s’incrementi, ni 
tampoc s’incrementi l’assignació a Promoció Econòmica en un poble que cada dia que 
passa l’economia productiva desapareix i es converteix en un poble dormitori, amb un 
índex d’aturats per sobre de la mitjana del Maresme. També és inadmissible que 
l’equip de govern sigui capaç de col·locar gent del seu partit abans d’ajudar als que 
veritablement ho necessiten. No sap si això és caritat cristiana o ser progressista, en 
tot  cas  no  és  el  que  Canet  necessita.  Per  descomptat  no  pot  aprovar  les 
desestimacions que l’equip de govern proposa i demana que ells tampoc no ho facin, 
deixant de banda els interessos personals i pensant en Canet. 

 
Pren la paraula el senyor Òscar Figuerola Bernal, portaveu del grup municipal dERC, 
el qual explica que el seu grup municipal vol fer un seguit de consideracions respecte 
al pressupost municipal i respecte a les al·legacions que s’hi han presentat. En primer 
lloc, i com és lògic, el seu grup municipal continua defensant el pressupost municipal 
que van acordar amb els socis de govern, malgrat les discrepàncies en aspectes 
importants. Per això votaran en contra de les al·legacions presentades pel grup 
municipal de CiU. Són unes al·legacions polítiques que, si mai governen, els obligaran 
a aplicar aquestes mateixes receptes que ara proposen. En segon lloc, vol deixar clar 
les seves desavinences en el temps en què es van desenvolupar les negociacions del 
pressupost i en concret amb la tardança en què es va posar a consideració del Ple. 
Creu que el poble de Canet es mereixia tenir el pressupost per al 2010 aprovat molt 
abans i la manca de seriositat a l’hora de tirar-lo endavant ha provocat aquest 
endarreriment. I finalment, i veient el tarannà d’algun soci de govern, vol avançar que 
el proper Ple ordinari del dia 27 de maig, el grup municipal d’ERC presentarà una 
moció per reduir un 10 % el sou de tots els càrrecs polítics com a mesura excepcional 
per aquest any 2010. Són conscients que aquesta retallada no solucionarà el problema 
de les arques municipals, però demostrarà amb fets el seu suport a la política 
d’austeritat que han demanat als treballadors municipals, a les entitats i als canetencs. 
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Aquesta  proposta  no  és  diferent  d’una  altra que  ja  van  proposar  en  una  de  les 
sessions de negociació del pressupost. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que valdria la pena que expliqués una 
mica les al·legacions, més enllà del fet de si són o no de cara a la galeria. Les 
al·legacions es poden fer per dos motius, per qüestions de legalitat o d’oportunitat. 
Aquestes al·legacions no s’han pogut fer per qüestions de legalitat perquè no hi ha res 
d’il·legal en la proposta de pressupost; per tant, aquetes al·legacions són d’oportunitat. 
Comenta que tot i que sempre es poden repetir les coses, el debat del pressupost ja hi 
va ser al ple passat i tothom va poder donar la seva opinió aleshores. Per tant, no cal 
treure les coses de context i veure decisions antidemocràtiques; senzillament, s’han 
pres, per part de l’equip de govern, unes decisions totalment legitimades, que es 
poden compartir o no, però completament legitimades. Comenta que aquestes 
discussions ja es van donar i que va quedar palès que les solucions del finançament 
municipal no passa per les solucions que dóna el grup municipal de CiU. Aquesta és 
una discussió feta per part de tothom i el dia que hi hagi un altre equip de govern 
aquest equip tindrà l’oportunitat de fer les coses d’una manera diferent. Comenta que 
les coses no són tan fàcils com semblen i que lamenten que no s’hagi aprofitat 
l’oportunitat d’acceptar l’ajut d’altres forces polítiques, però no està segur que es pugui 
acceptar l’ajut d’aquestes forces, que veuen la situació tan apocalíptica. La situació és 
greu, però no és apocalíptica. Comenta que tampoc no ha sentit massa alternatives a 
la situació, potser perquè no n’hi ha o perquè són massa gregàries. En diferents 
fòrums que s’estan organitzant, no es troben solucions vàlides, almenys a curt termini. 
Dit això, passa a la votació de l’aprovació definitiva del pressupost, no sense comentar 
que si no s’haguessin fet aquestes al·legacions  el dia 7 d’aquest mes ja s’hauria 
aprovat definitivament el pressupost i s’haurien pogut estalviar de fer aquest ple 
extraordinari, que també suposa una despesa addicional per a l’ajuntament. 

 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 13.50 hores de 
tot el que jo com a secretària certifico. 

 
La secretària,                                                                      L’alcalde, 

 
 
 
 
 
 

Núria Mompel Tusell                                                           Joaquim Mas Rius 


