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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 29 DE JULIOL 

DE 2010 
 

Caràcter: ordinari 
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 
Segona tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Tercer tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Quart tinent d’alcalde: Francesc Martín Casares 
Cinquena tinenta d’alcalde: Coia Galceran Artigas 
Antoni Isarn Flores 
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. 

 
EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 

 
Òscar Figuerola Bernal 
Rafel Dulsat Ortiz 

 
ORDRE DEL DIA 

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

data 27.05.2010 
2)  Assabentat dels comptes de l’Hospital residència Guillem Mas de l’exercici 

2009 
3)  Donar  compte  del  Decret  de  l’Alcaldia  453/2010,  de  3  de  juny,  de 

cessament de dos regidors 
4)  Donar compte del Decret de l’Alcaldia 470/2010, de 8 de juny, de delegació 

de competències als tinents d’alcalde 
5)  Aprovació canvi d’horari de les reunions de la Junta de Govern Local 
6)  Aprovació canvis de representants municipals en diferents associacions, 

consorcis i consells 
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7)  Aprovació inicial modificació puntual Normes subsidiàries de planejament 
“Residència Miramar” 

8)  Aprovació liquidació compte explotació escola bressol curs 2008-2009 
9)  Aprovació modificació tarifes escola bressol curs 2010-2011 
10) Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits 2010 
11) Aprovació refinançament préstec amb la Caixa de Pensions 
12) Aprovació refinançament préstec amb la Caixa Catalunya 
13) Aprovació inicial Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Canet de 

Mar 
14) Aprovació determinació dues festes locals per a l’any 2011 
15) Aprovació  conveni  de  col·laboració  amb  el   Servei  Meteorològic  de 

Catalunya per a la instal·lació de l’estació meteorològica 
16) Moció presentada pel grup municipal del PSC en defensa de l’Estatut de 

Catalunya 
17) Moció presentada pel grup municipal de CiU sobre la sentència del Tribunal 

Constitucional, sobre l’Estatut d’autonomia i l’exercici del dret a decidir 
18) Moció de suport al Correllengua 2010 
19) Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
El senyor alcalde obre la sessió i excusa l’assistència dels regidors del grup municipal 
d’ERC, els quals ja van excusar-se en l’última sessió del Ple, tot i que no tenen cap 
comunicació escrita de la seva absència. 

 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
MUNICIPAL DE DATA 27.05.10 

 
El senyor alcalde pregunta si hi ha alguna observació a fer a aquesta acta. Cap regidor 
en fa i, per tant s’aprova per unanimitat dels quinze membres presents dels disset que 
integren el nombre de dret del Ple municipal. 

 
2.- ASSABENTAT DELS COMPTES DE L’HOSPITAL RESIDÈNCIA GUILLEM MAS 
DE L’EXERCICI 2009 

 
Vistos els comptes presentats pel Patronat de la Residència Guillem Mas de Canet de 
Mar, aprovats pel Ple d’aquest Patronat en data 13 de juliol d’enguany, han estat 
formalment fiscalitzats per la Intervenció municipal. 

 
El senyor alcalde explica que, d’acord amb els estatuts del patronal, aquests comptes 
han de passar pel Ple de l’Ajuntament. Això no vol dir que l’Ajuntament fiscalitzi 
aquests comptes, ja que això ho fa el mateix Patronat. L’Ajuntament només es dóna 
per assabentat que aquest procediment d’aprovació per part del Patronat s’ha dut a 
terme. 
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3.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 453/2010, DE 3 DE JUNY, DE 
CESSAMENT DE DOS REGIDORS 

 
DECRET NÚM. 453 /2010, de 3 de juny, de l’Alcaldia 

 
La Corporació actual es constituí després de les eleccions municipals del 27.05.2007, 
en sessió extraordinària que va tenir lloc el dia 16.06.2007. 

 
Mitjançant Decret de l’Alcaldia 632/2007, de 3 de juliol, es nodrí la Junta de Govern 
Local d’una sèrie d’atribucions que aquesta Alcaldia ostenta per ministeri de la llei i 
que tenen naturalesa de delegables. En el mateix decret també es delegà en els 
tinents d’alcalde i alguns regidors l’exercici de les competències legalment atribuïdes a 
aquesta Alcaldia, amb la finalitat que la distribució funcional o per grans àrees de la 
funció de govern s’organitzés sota el criteri de major proximitat a la gestió per part dels 
òrgans delegats. 

 
Atès  que  amb  l’esmentat  Decret  632/2007  es  designà  al  regidor  senyor  Óscar 
Figuerola i Bernal 2on Tinent d’Alcalde, membre de la Junta de Govern Local i efectuà, 
al seu favor, la delegació de funcions corresponents a la direcció i gestió genèrica dels 
serveis relatius a l’àrea d’urbanisme, cultura i comunicació, circumscrivint-se l’abast de 
les mateixes a l’estudi, proposta, i execució de la totalitats dels assumptes que 
guardessin relació amb cada àmbit genèric d’atribucions amb la facultat de resolució, 
mitjançant actes administratius, que afectin a tercers. 

 
Atès que mitjançant l’al·ludit Decret 632/2007 es designà al regidor senyor Rafael 
Dulsat i Ortiz 5è Tinent d’Alcalde, membre de la Junta de Govern Local i efectuà, al 
seu favor, la delegació de funcions corresponents a la direcció i gestió genèrica dels 
serveis relatius a l’àrea de joventut i oficina d’habitatge i accessibilitat, sense facultat 
de resoldre, mitjançant actes administratius, que afectin a tercers. 

 
Atès que aquesta Alcaldia és l’òrgan competent per efectuar les delegacions de 
competències i que aquestes s’efectuen per criteris discrecionals i tenint en compte la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), el Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya (TRLMC), el ROM i el ROF. 

 
Per tot això, 

 
RESOLC: 

 
PRIMER.- Cessar com a 2on Tinent d’Alcalde i regidor de l’àrea d’urbanisme, cultura i 
comunicació, al senyor Óscar Figuerola i Bernal i, per tant, de les seves funcions 
d’organització, direcció i gestió genèrica d’aquests serveis, amb efectes a partir del dia 
3 de juny de 2010. 

 
SEGON.- Cessar com a 5è Tinent d’Alcalde i regidor de l’àrea de joventut i oficina 
d’habitatge i accessibilitat, al senyor Rafael Dulsat i Ortiz i, per tant, de les seves 
funcions d’organització, direcció i gestió genèrica d’aquests serveis, amb efectes a 
partir del dia 3 de juny de 2010. 
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TERCER.- Notificar aquesta resolució a les persones afectades i donar-ne compte al 
ple en la primera sessió ordinària que celebri. 

 
Ho mana i signa el senyor alcalde, Joaquim Mas i Rius, a la vila de Canet de Mar, a 
tres de juny de dos mil deu. 

 
4.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 470/2010, DE 8 DE JUNY, DE 
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES ALS TINENTS D’ALCALDE 

 
DECRET NÚM. 470/2010, de 8 de juny, de l’Alcaldia 

 

 
La Corporació actual es constituí després de les eleccions municipals del 27.05.2007, 
en sessió extraordinària del Ple, que va tenir lloc el dia 16.06.2007. 

 
Mitjançant Decret de l’Alcaldia 632/2007, de 3 de juliol, es nodrí la Junta de Govern 
Local d’una sèrie d’atribucions que aquesta Alcaldia ostenta per ministeri de la llei i 
que tenen naturalesa de delegables. En el mateix decret també es delegà en els 
tinents d’alcalde i alguns regidors l’exercici de les competències legalment atribuïdes a 
aquesta Alcaldia, amb la finalitat que la distribució funcional o per grans àrees de la 
funció de govern s’organitzés sota el criteri de major proximitat a la gestió per part dels 
òrgans delegats. 

 
Atès que aquesta Alcaldia és l’òrgan competent per efectuar les delegacions de 
competències i que  aquestes s’efectuen per criteris discrecionals, en data 3 de juny 
de 2010 es dictà el Decret 453/2010, pel qual es va resoldre el següent: 

 
“Primer.- Cessar com a 2on Tinent d’Alcalde i regidor de l’àrea d’urbanisme, 
cultura i comunicació, al senyor Óscar Figuerola i Bernal i, per tant, de les seves 
funcions d’organització, direcció i gestió genèrica d’aquests serveis, amb efectes a 
partir del dia 3 de juny de 2010. 

 
 

Segon.- Cessar com a 5è Tinent d’Alcalde i regidor de l’àrea de joventut i oficina 
d’habitatge i accessibilitat, al senyor Rafael Dulsat i Ortiz i, per tant, de les seves 
funcions d’organització, direcció i gestió genèrica d’aquests serveis, amb efectes a 
partir del dia 3 de juny de 2010.” 

 
 

Atesa la necessitat de fer una redistribució d’atribucions delegables entre els diferents 
regidors d’aquest Corporació a partir dels efectes de l’anterior resolució i tenint en 
compte que l'alcalde és l'òrgan competent per nomenar i cessar lliurement als Tinents 
d’Alcalde d'entre els membres de la junta de govern local i assenyalar l'ordre de 
prelació en la substitució de l'Alcaldia. 

 
Atès que s'estima oportú delegar en els tinents d'alcalde i en els regidors delegats 
l'exercici   de   les   competències   legalment   atribuïdes   a   aquesta   Alcaldia   que 
seguidament s'expressen, amb la finalitat que la distribució funcional o per grans àrees 
de la funció de govern s'organitzi sota el criteri de major proximitat a la gestió, per part 
dels òrgans delegats. 

 
Vistos els articles 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local (LRBRL); 35, 52 i 53 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre (ROF) i 54, 55 i 
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56 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC). 

 
RESOLC 

 
PRIMER.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat presidit 
per l’Alcalde, els regidors i les regidores següents 

 
1. Senyora Cati Forcano i Isern 
2. Senyora Sívila Tamayo i Mata 
3. Senyor Albert Lamana i Grau 
4. Senyor Francesc Martín i Casares 
5. Senyora Misericòrdia Galceran i Artigas 

 
SEGON.- Designar tinents d'alcalde els regidors membres de la Junta de Govern Local 
que a continuació es relacionen, que substituiran aquesta Alcaldia en els supòsits 
legalment previstos, segons l'ordre de nomenament que s'indica: 

 
1ra. tinent d'alcalde:  Cati Forcano i Isern 
2n. tinent d'alcalde:   Sílvia Tamayo i Mata 
3a. tinent d'alcalde:   Albert Lamana i Grau 
4t. tinent d’alcalde:    Francesc Martín Casares 
5è. tinent d’alcalde:   Misericòrdia Galceran i Artigas 

 
 

TERCER.- Efectuar en favor dels membres de la Junta de Govern Local i en la resta 
de regidors de l’equip de govern que s’esmenten una delegació general d'atribucions 
per a la gestió dels assumptes de llurs respectives àrees d'actuació, d'acord amb la 
definició funcional de cada àrea que s'efectua en aquest mateix decret: 

 
Àrea 0: Alcaldia. Aquesta àrea comprendrà les funcions polítiques i administratives, 
de gestió i d’impulsió en les matèries següents: hisenda, règim intern, seguretat 
ciutadana, esports, comunicació i joventut. Aquesta Alcaldia efectua les delegacions 
específiques de les atribucions que es diran en favor dels regidors no integrants de la 
junta de govern local per tal que, dins dels seus respectius àmbits funcionals, puguin 
organitzar  la  direcció  interna  i  la  gestió  dels  serveis  corresponents  als  que  es 
concreten aquestes delegacions, sense facultat de resoldre mitjançant actes 
administratius que afectin a tercers: 

 
Regidor delegat d’esports:                                      Antoni Isarn i Flores. 

 

Regidora delegada de seguretat ciutadana: Misericòrdia Galceran i Artigas. 
Regidora delegada de règim intern i joventut: Marisol Pacheco i Martos. 

 
L'abast de les funcions d'aquestes delegacions es circumscriu a l'estudi, la proposta i 
l’execució referides a la totalitat dels assumptes que guardin relació amb cada àmbit 
d'atribucions concret, no incloent cap facultat resolutòria, en correspondre aquestes a 
l'Alcaldia o a la junta de govern local. 

 
Àrea 1. Tinència d’Alcaldia d’Urbanisme, Sanitat, Benestar Social i Festes 
Populars. Titular: Cati Forcano i Isern. Aquesta Alcaldia delega en la Tinència 
d’Alcaldia la direcció i gestió genèrica dels serveis corresponents a l'àrea d’urbanisme, 
sanitat,  benestar  social  i  festes  populars.  L'abast  de  les  funcions  d'aquestes 
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delegacions es circumscriu a l'estudi, la proposta i l’execució, referides a la totalitat 
dels assumptes que guardin relació amb cada àmbit genèric d'atribucions, i també la 
resolució mitjançant actes administratius que afectin a tercers, si bé en aquest darrer 
cas limitada a les actuacions que es ressenyen tot seguit, amb exclusió de la 
contractació i de l’atorgament de subvencions: 

 
- concessió de totes les llicències d’obres, requereixin o no la presentació de 

projecte, així com la resta d’autoritzacions i llicències a les que es refereix 
l’ordenança d’usos urbanístics, fins i tot l’ocupació de la via pública amb 
aquestes finalitats. 

- incoació, impuls i resolució dels expedients de protecció de la legalitat 
urbanística, tant sancionadors com de restauració. 

- formalització dels contractes, convenis de col·laboració i protocols de l’àrea 
que prèviament hagin estat aprovats o adjudicats per l’òrgan competent. No 
són objecte de delegació, en cap cas, la resta de competències relatives a 
la contractació. 

- acceptació de subvencions atorgades per altres Administracions públiques. 
- autorització d’ocupacions de la via pública per a la celebració de festes 

populars. 
- ocupació de l’envelat i altres dependències municipals per a la realització 

de festes populars. 
- atorgament de beques i ajuts socials. 
- concessió de sepultures, canvis de nom i altres actes relacionats amb els 

serveis funeraris. 
- atorgament de llicències i autoritzacions relatives a la tinença d’animals. 
- expedició de targes d’aparcament per a minusvàlids. 
- formalització de contractes, convenis de col·laboració i protocols de l’àrea 

que prèviament hagin estat aprovats o adjudicats per l’òrgan competent. No 
són objecte de delegació, en cap cas, la resta de competències relatives a 
la contractació. 

- incoació, impuls i resolució dels expedients sancionadors en matèria de 
tinença d’animals. 

- acceptació de subvencions atorgades per altres Administracions públiques. 
 

Les atribucions delegades s'exerciran per la tinent d’alcalde en els termes i dins dels 
límits d'aquesta delegació, no sent susceptibles d'ésser delegades en cap altre òrgan. 
En el text dels decrets adoptats per la tinent d’alcalde en virtut d'aquesta delegació, 
s'haurà  de  fer  constar  aquesta  circumstància  mitjançant  la  inclusió,  en  la  part 
expositiva, del text següent: 

 
Considerant que l'adopció d'aquesta resolució és competència 

d'aquesta tinència d’alcaldia en virtut de les delegacions efectuades per 
l'Alcaldia mitjançant Decret núm.470 /2010, de 8 de juny 

 
 

Tota resolució que afecti a tercers es suportarà en el corresponent Decret de la Tinent 
d’Alcalde, el qual es numerarà correlativament amb la resta de decrets de l’Alcaldia o 
d’altres tinents d’alcalde, i s’inscriurà en un únic llibre de resolucions. 

 
Per tal de donar compliment a l’article 115. a) ROF, en relació a la potestat de l’òrgan 
delegant de rebre informació detallada de la gestió de la competència delegada, en 
cada sessió de la junta de govern local hi haurà un punt de l’ordre del dia denominat 
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assabentats, en el que es donarà coneixement de la totalitat dels decrets dictats des 
de la darrera sessió, els quals es llistaran en l’acta. D’aquests decrets se’n facilitarà 
còpia a tots els corporatius en la mateixa periodicitat que l’establerta per als decrets de 
l’Alcaldia. 

 
Finalment, en els termes de l’article 115. c) ROF, els actes dictats per l’òrgan delegat 
en l’exercici de les funcions delegades s’entenen dictats per l’òrgan delegant, per bé 
que es confereix expressament al delegat la resolució dels recursos de reposició 
contra els actes per ell dictats. 

 
Àrea 2. Tinència d’Alcaldia de Medi Ambient, Educació i Cultura. Titular: Sílvia 
Tamayo Mata. Aquesta Alcaldia delega en la Tinència d’Alcaldia la direcció i gestió 
genèrica dels serveis corresponents a l'àrea de medi ambient, educació i cultura. 
L'abast de les funcions d'aquestes delegacions es circumscriu a l'estudi, la proposta i 
l’execució referides a la totalitat dels assumptes que guardin relació amb cada àmbit 
genèric d'atribucions, i també la resolució mitjançant actes administratius que afectin a 
tercers, si bé en aquest darrer cas limitada a les actuacions que es ressenyen tot 
seguit, amb exclusió de la contractació i de l’atorgament de subvencions: 

 
- concessió  de  totes  les  llicències,  permisos  i  autoritzacions  municipals 

ambientals i llur revisió periòdica. 
- atorgament de beques de menjador. 
- incoació, impuls i resolució dels expedients de protecció de la legalitat 

ambiental i els relacionats amb les normes relatives al servei de recollida 
selectiva  d’escombraries,  tant   sancionadors,  com  de   clausura,  com 
d’imposició de mesures correctores. 

- formalització dels contractes, convenis de col·laboració i protocols de l’àrea 
que prèviament hagin estat aprovats o adjudicats per l’òrgan competent. No 
són objecte de delegació, en cap cas, la resta de competències relatives a 
la contractació. 

- acceptació de subvencions atorgades per altres Administracions públiques. 
 

Les atribucions delegades s'exerciran per la tinent d’alcalde en els termes i dins dels 
límits d'aquesta delegació, no sent susceptibles d'ésser delegades en cap altre òrgan. 
En el text dels decrets adoptats per la tinent d’alcalde en virtut d'aquesta delegació, 
s'haurà  de  fer  constar  aquesta  circumstància  mitjançant  la  inclusió,  en  la  part 
expositiva, del text següent: 

 
Considerant que l'adopció d'aquesta resolució és competència 

d'aquesta tinència d’alcaldia en virtut de les delegacions efectuades per 
l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 470/2010, de 8 de juny. 

 
 

Tota resolució que afecti a tercers es suportarà en el corresponent Decret de la Tinent 
d’Alcalde, el qual es numerarà correlativament amb la resta de Decrets de l’Alcaldia o 
d’altres tinents d’alcalde, i s’inscriurà en un únic llibre de resolucions. 

 
Per tal de donar compliment a l’article 115. a) ROF, en relació a la potestat de l’òrgan 
delegant de rebre informació detallada de la gestió de la competència delegada, en 
cada sessió de la junta de govern local hi haurà un punt de l’ordre del dia denominat 
assabentats, en el que es donarà coneixement de la totalitat dels decrets dictats des 
de la darrera sessió, els quals es llistaran en l’acta. D’aquests decrets se’n facilitarà 
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còpia a tots els corporatius en la mateixa periodicitat que l’establerta per als decrets de 
l’Alcaldia. 

 
Finalment, en els termes de l’article 115. c) ROF, els actes dictats per l’òrgan delegat 
en l’exercici de les funcions delegades s’entenen dictats per l’òrgan delegant, per bé 
que es confereix expressament al delegat la resolució dels recursos de reposició 
contra els actes per ell dictats. 

 
Àrea 3. Tinència d’Alcaldia d’Obres, Serveis i Vies Públiques, Promoció 
Econòmica, Comerç i  Turisme. Titular: Albert Lamana i  Grau. Aquesta Alcaldia 
delega en la Tinència d’Alcaldia la direcció i gestió genèrica dels serveis corresponents 
a l'àrea d’obres, serveis i vies públiques, promoció econòmica, comerç i turisme, sense 
facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers. L'abast de les 
funcions d'aquestes delegacions es circumscriu a l'estudi, la proposta i l’execució 
referides a la totalitat dels assumptes que guardin relació amb cada àmbit genèric 
d'atribucions. 

 
Àrea 4. Tinència d’Alcaldia de Participació Ciutadana i Oficina d’Habitatge i 
Accessibilitat. Titular: Francesc Martín Casares. Aquesta Alcaldia delega en la 
Tinència d’Alcaldia la direcció i la gestió genèrica dels serveis corresponents a l'àrea 
participació ciutadana i oficina d’habitatge i accessibilitat, sense facultat de resoldre 
mitjançant  actes  administratius  que  afectin  a  tercers.    L'abast  de  les  funcions 
d'aquestes delegacions es circumscriu a l'estudi, la proposta i l’execució referides a la 
totalitat dels assumptes que guardin relació amb cada àmbit genèric d'atribucions. 

 
QUART.- Delegar de forma indistinta en tots els tinents d’alcalde d'aquest Ajuntament, 
senyors Cati Forcano i Isern, Sílvia Tamayo i Mata, Albert Lamana i Grau, Francesc 
Martín i Casares i Misericòrdia Galceran i Artigas, les competències que a aquesta 
Alcaldia li atorga l'article 51.1 del Codi Civil, en la redacció que li dóna la Llei 35/1994, 
de 23 de desembre, per autoritzar els matrimonis civils que es celebrin en aquest 
terme municipal. Aquesta delegació faculta tots els regidors per autoritzar matrimonis 
civils, si bé en cada cerimònia no podrà intervenir més d'un d'ells, a elecció dels 
contraents. 

 
CINQUÈ.- De conformitat amb l'article 44 del ROF, aquestes delegacions tindran 
efecte  des  del  dia  següent  a  la  data  de  notificació d'aquest Decret  als  regidors 
afectats, i seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d'avocació 
d'aquesta Alcaldia. En cas d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment 
dels regidors delegats i dels tinents d'alcalde, aquesta Alcaldia assumirà, directament i 
automàticament, les competències delegades, com a titular de la competència 
originària, i s’entén a aquests efectes exercitada la potestat d'avocació en base a la 
present resolució, sense necessitat de cap altra resolució expressa en aquest sentit. 

 
SISÈ.- Notificar aquesta resolució als regidors afectats, la qual s’entén acceptada la 
competència delegada, de forma tàcita, si dins del termini dels tres dies següents no 
es manifesta res en contra o es fa ús de la delegació. 

 
SETÈ.- Publicar aquesta resolució en el BOP conforme disposa l'article 44.2 del ROF i 
donar-ne compte al Ple en la sessió extraordinària que es convoqui per a donar 
compliment a l'article 38.d) del mateix ROF. 
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Ho mana i signa el senyor alcalde, Joaquim Mas i Rius, a vila de Canet de Mar, el dia 
vuit de juny de dos mil deu. 

 
5.-  APROVACIÓ  CANVI  D’HORARI  DE  LES  REUNIONS  DE  LA  JUNTA  DE 
GOVERN LOCAL 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 8 de maig de 2008, va 
prendre entre d’altres, l’acord següent: 

 
 

PRIMER.- La Junta de Govern Local celebrarà les seves sessions ordinàries els dijous 
no festius de cada mes de l’any a les 20.30 hores, a les dependències d’aquest 
Ajuntament, prèvia convocatòria que farà aquesta Alcaldia a l’efecte. 

 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde per suspendre la celebració de les sessions 
ordinàries de la Junta de Govern Local i per posposar o avançar la seva celebració dins 
de la mateixa setmana, sense menystenir la gestió dels assumptes municipals, en els 
casos següents: 

 
a) quan coincideixi amb la celebració del Ple, que es fa l’últim dijous dels 
mesos imparells a la 20.30 hores. 
b) durant el mes d’agost i els altres períodes de vacances. 
c) quan el dia fixat fos festiu. 
d) quan no hi haguessin assumptes a tractar. 

 
TERCER.- De conformitat amb allò previst per l’article 99.1 del text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril (TRLMC), aquest acord caldrà que sigui ratificat pel ple de l’Ajuntament, en la 
propera sessió que faci. 

 
Atès que el Ple municipal, en sessió ordinària del dia 29 de maig de 2008, va ratificar 
aquest acord i va aprovar el següent: 

 
SEGON.- Atès que aquesta nova periodicitat farà coincidir en dia i l’hora la celebració de 
les sessions dels plens ordinaris i les de la Junta de Govern Local, ampliar les facultats 
de l’Alcaldia establertes a l’apartat 2 de l’acord pres per la Junta de Govern Local en data 
8 de maig de 2008, en dos supòsits més, que són els següents: 

 
a) quan coincideixi amb la celebració del Ple 
b) quan es produeixi qualsevol altra circumstància que impedeixi celebrar la 
sessió de la Junta de Govern Local amb normalitat 

 
Atès que els membres que formen part de la Junta de Govern Local consideren més 
adequat celebrar les reunions d’aquest òrgan col·legiat en un altre horari, més adaptat 
a les seves necessitats, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per vuit 
vots a favor dels regidors Joaquim Mas Rius, Cati Forcano Isern, Sílvia Tamayo Mata, 
Albert Lamana Grau, Antoni Isarn Flores, Coia Galceran Artigas, Francesc Martín 
Casares i Marisol Pacheco Martos i set abstencions dels regidors Laureà Gregori 
Fraxedas,  M.   Assumpció  Sánchez  Salbanyà,  Jesús  Marín  Hernàndez,  Josep 
Alboquers Petitbó, Mercè Pallarolas Fabré, Àngel López Solà i Pere Serra Colomer: 

 
PRIMER.- La Junta de Govern Local celebrarà les seves sessions ordinàries els dijous 
no festius de cada mes de l’any a les 9.00 hores, a les dependències d’aquest 
Ajuntament, prèvia convocatòria que farà aquesta Alcaldia a l’efecte. 
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SEGON.- Facultar el senyor alcalde per suspendre la celebració de les sessions 
ordinàries de la Junta de Govern Local i per posposar o avançar la seva celebració 
dins la mateixa setmana, sense menystenir la gestió dels assumptes municipals, en els 
casos següents: 

 
a)  durant el mes d’agost i els altres períodes de vacances 
b)  quan el dia fixat fos festiu 
c)  quan no hi haguessin assumptes a tractar 
d)  quan coincideixi amb la celebració d’un ple extraordinari 
e)  quan  es  produeixi  qualsevol  altra  circumstància que  impedeixi  celebrar  la 

sessió de la Junta de Govern Local amb normalitat 
 

6.- APROVACIÓ CANVIS DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN DIFERENTS 
ASSOCIACIONS, CONSORCIS I CONSELLS 

 
Atès que un cop constituïda la corporació en sessió plenària de data 16.06.07, es va 
nomenar  els  representants  municipals  en  els  òrgans  col·legiats  de  les  entitats 
supramunicipals de què forma part aquest municipi, en compliment d’allò que dispos 
l’article 38.c) del ROF, nomenaments que van tenir lloc en sessió plenària de data 
26.07.07. 

 
Atès que per Decret de l’Alcaldia número 453/2010, de data 3 de juny, es va cessar 
com a 2n tinent d’alcalde i regidor de l’Àrea d’Urbanisme, Cultura i Comunicació, al 
senyor Òscar Figuerola i Bernal i com a 5è tinent d’alcalde i regidor de l’Àrea de 
Joventut i Oficina d’Habitatge i Accessibilitat, al senyor Rafael Dulsat i Ortiz i, per tant, 
de les seves funcions d’organització, direcció i gestió genèrica d’aquests serveis, amb 
efectes a partir del dia 3 de juny de 2010. 

 
Atès que tant el senyor Figuerola com el senyor Dulsat ostentaven representacions en 
alguns òrgans col·legiats de les entitats supramunicipals de què forma part aquest 
municipi, per raó del càrrec que ocupaven i en el moment del seu cessament han 
deixat que automàticament de ser cessats han deixat d’ostentar aquestes 
representacions, cal substituir-los per qui formi part del govern del consistori. 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per vuit vots a favor 
dels regidors Joaquim Mas Rius, Cati Forcano Isern, Sílvia Tamayo Mata, Albert 
Lamana Grau, Antoni Isarn Flores, Coia Galceran Artigas, Francesc Martín Casares i 
Marisol Pacheco Martos i set abstencions dels regidors Laureà Gregori Fraxedas, M. 
Assumpció Sánchez Salbanyà, Jesús Marín Hernàndez, Josep Alboquers Petitbó, 
Mercè Pallarolas Fabré, Àngel López Solà i Pere Serra Colomer: 

 
PRIMER.- Designar com a representant d’aquest municipi al Consorci de Comunicació 
Local, la regidora delegada senyora Coia Galceran Artigas. 

 
SEGON.- Designar com a representant d’aquest municipi al TDT Maresme Nord, la 
tinenta d’alcalde senyora Sílvia Tamayo Mata. 

 
TERCER.- Designar com a representant d’aquest municipi a l’Organisme Autònom 
Ràdio Canet, el senyor alcalde, Joaquim Mas Rius. 
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QUART.-  Designar  com  a  representant  d’aquest  municipi  a  l’Hospital  residència 
Guillem Mas, la regidora delegada senyora Coia Galceran Artigas. 

 
CINQUÈ.- Designar com a representant d’aquest municipi al Consell Municipal de 
Cultura, la tinenta d’alcalde senyora Sílvia Tamayo Mata. 

 
SISÈ.- Designar com a representant suplent d’aquest municipi al Consorci per al 
Tractament de Residus Sòlids Urbans, el tinent d’alcalde senyor Albert Lamana Grau. 

 
SETÈ.- Designar com a representant titular d’aquest municipi a Localret, la tinenta 
d’alcalde senyora Sílvia Tamayo Mata. 

 
VUITÈ.- Designar com a representant titular a la Mesa Consultiva de Joventut, la 
regidora delegada senyora Marisol Pacheco Martos i com a representant suplent, el 
regidor delegat senyor Antoni Isarn Flores. 

 
NOVÈ.- Designar com a interlocutor polític del Conveni amb la Diputació de suport a la 
continuïtat de l’Oficina Local d’Habitatge, el regidor delegat senyor Francesc Martín 
Casares i com a interlocutor tècnic, el tècnic de Participació i Ciutadania, senyor 
Eduard Elosegui Mancisidor. 

 
7.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES 
SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT – RESIDÈNCIA MIRAMAR. 

 
Atès que el 31 de gener de 1992, al DOGC núm. 1549, pàgina 687, es van publicar els 
acords de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, de 13 de febrer i 16 d’octubre de 
1991, aprovant definitivament i donant conformitat al text refós de les Normes 
Subsidiàries de Planejament de Canet de Mar. 

 
 

Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme, en sessió de 21 de gener de 2003, va 
aprovar definitivament la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de 
Planejament  als articles 14, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 67, 70, 76 i 78 de regulació dels 
equipaments de caràcter privat de Canet de Mar, promoguda i tramesa per 
l’Ajuntament. 

 
Atès que el solar ocupat per la Residència Miramar de Canet va quedar afectat per 
aquesta modificació, per estar classificat de sòl urbà i qualificat de zona 3 “blocs 
aïllats” subzona 3b “d’ordenació conjunta”. Amb l’aprovació definitiva de la modificació 
de les Normes Urbanístiques l’activitat que s’està duent a terme va passar a no 
ajustar-se al règim d’usos previstos per a aquesta zona i l’ampliació del nombre de 
places de la residència geriàtrica va quedar limitada a 56 (les existents en el moment 
d’aprovació). 

 
Atès que la Sra. Eva Borrell Gil, en nom i representació de la Residència Miramar de 
Canet, SL, ha presentat, en data 16 de març de 2010 (registre d’entrada núm. 1269), 
una proposta de modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament, 
elaborada per l’arquitecte Sr. Jordi Goula Goula, documentació que ha estat informada 
per l’arquitecta municipal en data 31 de març de 2010. 

 
Vista la nova documentació aportada en data 16 d’abril de 2010 per la Sra. Eva Borrell 
Gil, en nom i representació de la Residència Miramar de Canet, SL, que correspon a 
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una segona proposta corregida en base a l’informe emès pels serveis tècnics 
municipals en data 31 de març. 

 
Atès que, segons consta a la memòria presentada i d’acord amb l’informe de 
l’arquitecta  municipal,  la  modificació  puntual  proposada  planteja  un  canvi  de 
qualificació del solar corresponent al núm. 29 de l’Av. Maresme on actualment s’ubica 
la Residència Miramar. Concretament, es proposa modificar l’actual qualificació de 
zona 3b, incorporant el solar dins el sistema d’equipaments privats amb un caràcter 
assistencial clau B7. 

 
Atès que la finalitat principal de la modificació és la d’adaptar el planejament a l’ús 
actual de residència geriàtrica, limitant qualsevol altre ús possible d’aquesta edificació. 

 
Vist l’informe jurídic de l’arquitecta municipal, de data 19 de maig de 2010, que es 
transcriu a continuació: 

 
Alba Farré Nàcher, arquitecta municipal de l’Ajuntament de Canet de Mar, comarca del 
Maresme, en relació amb la proposta de modificació de les Normes Subsidiàries 
“Residència Miramar” presentada per Joaquim Borrell i Bosch i Mª Lluïsa Gil Jimenez, 
emet informe en base als següents 

 
ANTECEDENTS 

 
En sessió de 21 de gener del 2003 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va 
aprovar definitivament la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de 
Planejament als articles 14, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 67, 70, 76 i 78 de regulació dels 
equipaments  de  caràcter  privat  de  Canet  de  Mar,  promoguda  i  tramesa  per 
l’ajuntament. 

 
El solar ocupat per la residència Miramar de Canet va quedar afectat per aquesta 
modificació, per estar classificat de sòl urbà i qualificat de zona 3 “blocs aïllats” subzona 
3b “d’ordenació conjunta”. Amb l’aprovació definitiva de la modificació de les Normes 
Urbanístiques l’activitat que s’està duent a terme va passar a no ajustar-se al règim 
d’usos previstos per a aquesta zona i l’ampliació del nombre de places de la residència 
geriàtrica va quedar limitada a 56 (les existents en el moment d’aprovació). 

 
Consta als arxius d’aquest ajuntament, la voluntat reiterada d’ampliar la Residència 
Geriàtirca Miramar fins a 71 places. Amb registre d’entrada 3505/2009 de data 11 de 
juny del 2009 i dirigit a l’alcalde d’aquest ajuntament, Eva Borrell, i en nom de la 
Residència Miramar de Canet SL, exposa que estan promovent una modificació puntual 
de les NNSS per poder ampliar la residència fins a 70 places. Amb aquesta mateixa 
intenció es va presentar una proposta inicial en data 1 d’octubre de 2009 que va ser 
retirada en data 8 de febrer de 2010. 

 
La documentació aportada correspon a una segona proposta corregida en base a 
l’informe emès per aquests servis tècnics el mes de març de 2010. 

 
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

 
La modificació puntual proposada planteja un canvi de qualificació del solar 
corresponent al núm. 29 de l’Avinguda Maresme on actualment s’ubica el Centre 
Gerontològic Miramar. Concretament, es proposa modificar l’actual qualificació de zona 
3b, incorporant el solar dins el sistema d’equipaments privats amb un caràcter 
assistencial clau B7. Seguint allò que estableixen les Normes Subsidiàries de 
Planejament per a aquest sistema. 
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La finalitat principal de la modificació és la d’adaptar el planejament a l’ús actual de 
residència geriàtrica, limitant qualsevol altre ús possible d’aquesta edificació. 
S’incorporen les modificacions proposades a l’informe anteriorment emès per aquests 
Serveis Tècnics. 

 
OBJECTIU DE L’INFORME 

 
El present informe s’emet en referència als aspectes tècnics relatius als efectes de la 
modificació a nivell municipal i en relació al planejament urbanístic general vigent. 
DOCUMENTACIÓ CONSULTADA 

 
El present informe s’emet a partir de la següent documentació tramesa: 

 
- En format paper: 1. Memòria de la informació 

2. Memòria de la ordenació 
3. Normes urbanístiques 

4. Plànols 
 

La documentació rebuda data de 15 d’abril de 2010 i ha estat redactada per Jordi Goula 
Goula, arquitecte col·legiat núm 8327/5 

 
NORMATIVA D’APLICACIÓ 

 
El marc jurídic urbanístic de la modificació puntual és l’establert pels següents textos legals: 

 
- Normes Subsidiàries de Planejament de Canet de Mar. 
-  El Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de 

la Llei d’urbanisme. 
-  El Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’urbanisme. 
- La Llei 8/2007, de 28 de maig de sòl. 
-  El Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria 

urbanística. 
- La Llei 18/2007, del 28 de desembre , del dret a l’habitatge. 
-  El Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, del Text Refós de la Llei del 

sòl. 
-  La  Llei  26/2009,  del  23  de  desembre,  de  mesures  fiscals,  financeres  i 

administratives. 
 

Les  circumstàncies  específiques  en  el  municipi  de  Canet  de  Mar  són  les  de  la 
modificació  puntual  d’un  planejament  urbanístic  que  no  està  adaptat  a  la  Llei 
d’urbanisme amb un nombre d’habitants major a 10.000. 

 
INFORME 

 
Revisat el document aportat, es detecten les següents correccions respecte al document 
aportat en data 16 de març de 2010: 

 
1.  S’inclou a l’apartat 2.3 “Propostes urbanístiques específiques” la modificació 

de la part escrita de les Normes Subsidiàries de Planejament per tal d’afegir a 
l’article 14 apartat 5 la innecessarietat de redactar un Pla Especial i, per altra 
banda, determinar els paràmetres d’edificació que corresponen als aplicables 
a la zona amb clau 3b, és a dir, als paràmetres aplicables amb la qualificació 
vigent. 

2. Es modifica el punt 1.2.2 “Normativa de les NSP afectada per la proposta”. 
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3.  S’inclou a l’apartat 1.1.13 “Delimitació de l’àmbit d’actuació” la superfície de 

l’àmbit així com la descripció dels límits. 
 

Conseqüentment,  la  proposta  de  modificació  puntual  respon  a  la  necessitat  de 
regularitzar l’ús actual del solar ocupat per la residència Miramar i, amb les correccions 
introduïdes, respon a les esmenes realitzades anteriorment per aquests Serveis Tècnics. 

 
Finalment s’informa favorablement el document per a la seva aprovació inicial. 

 
Vist l’informe jurídic de la tècnica d’administració general, de data 12 de juliol de 2010, 
que es transcriu a continuació: 

 
Na Dolors Puig i Gómez, llicenciada en dret i tècnica d’administració general de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, comarca del Maresme, en relació amb la proposta 
d’aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament 
de Canet de Mar pel que fa la Residència Miramar: 

 
INFORMA 

 
Primer.- Pel que fa als antecedents i a la bondat tècnica de l’instrument, hom es remet a 
l’informe elaborat per l’arquitecta municipal, de data 19 de maig de 2010, i que consta a 
l’expedient administratiu. El present informe, doncs, es limita exclusivament als aspectes 
adjectius o procedimentals. 

 
Segon.- Pel que fa el procediment, de conformitat amb l’article 94 del Decret legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’Urbanisme de Catalunya 
(TRLUC),  la  modificació  de  qualsevol  dels  elements  d’una  figura  del  planejament 
urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació. D’acord 
amb l’apartat 5 del mateix article, les propostes de modificació han de raonar i justificar la 
necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb relació als interessos 
públics i privats concurrents i l’òrgan competent per a tramitar la modificació ha de valorar 
adequadament la justificació de la proposta i, en el cas de fer-ne una valoració negativa, 
ha de denegar-la. 

 
Segons consta a l’informe favorable elaborat per l’arquitecta municipal, de data 19 de 
maig de 2010, aquestes obligacions legals queden degudament justificades a la memòria 
presentada. 

 
Tercer.- D’acord amb l’article 83 TRLUC, els acords d’aprovació inicial i d’aprovació 
provisional de la modificació de les NNSS correspon a l’Ajuntament de Canet de Mar i, 
més  en  concret,  al  ple,  conforme  a  l’article  22.2.c)  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril, 
reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i requereixen el quòrum de la majoria 
absoluta legal, conforme a l’article 47.2. ll) LRBRL. L’aprovació definitiva correspon a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme. 

 
Quart.-  Una  vegada  aprovat  inicialment,  l’instrument  es  sotmet  a  informació  pública 
durant el termini d’un mes, mitjançant edictes que es publicaran en el BOP i en un dels 
diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal, conforme determinen 
l’article 83.4 TRLUC i 23.1.b) del seu reglament aprovat per Decret 305/2006, de 18 de 
juliol (RLUC). A més, d’acord amb l’apartat 2 del mateix article, s’haurà de donar a 
conèixer per mitjans telemàtics la convocatòria d’informació pública i garantir la consulta 
del projecte per aquests mitjans. 

 
Cinquè.- Conforme a l’article 83.5 TRLUC, simultàniament al tràmit d’informació pública 
cal sol·licitar informe als organismes afectats per raó de les competències sectorials, els 
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quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més 
llarg, així com als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confini amb el del municipi. 

 
Cas de no presentar-se al·legacions en el termini d’informació pública podrà entendre’s 
automàticament  elevada  a  provisional,  circumstància  que  s’acreditarà  amb  la 
corresponent certificació del secretari de la Corporació. 

 
Sisè.- Cal dir, encara, que l’article 71 TRLUC estableix la suspensió preceptiva de 
llicències, que s’ha d’acordar obligatòriament amb l’aprovació inicial, en els àmbits en què 
les noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic. 

 
En  els  termes  precedents,  i  en  els  de  l’informe  favorable  elaborat  per  l’arquitecta 
municipal, de data 19 de maig de 2010, s’informa favorablement l’aprovació inicial de la 
modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament en relació a la Residència 
Miramar. 

 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple, es proposa al Ple 
de la corporació l’adopció dels següents acords: 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment la proposta de modificació puntual de les Normes 
subsidiàries de planejament de Canet de Mar (NNSS) promoguda per la Sra. Eva 
Borrell Gil, en nom i representació de la Residència Miramar de Canet, SL, i redactada 
per l’arquitecte Sr. Jordi Goula Goula. 

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

 
TERCER.- Concedir audiència als ajuntaments següents, l’àmbit dels quals confina 
amb el municipi de Canet de Mar: 

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

 
QUART.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini d’un mes, 
mitjançant edicte que es publicarà al BOP, al diari AVUI, al tauler d’anuncis de la casa 
consistorial i al web municipal, i deixar l’expedient a disposició de qualsevol que el 
vulgui examinar, per tal de deduir-ne al·legacions. 

 
CINQUÈ.- Una vegada aprovada provisionalment la present modificació, disposar la 
remissió de tota la documentació tècnica i administrativa a la Direcció General 
d’Urbanisme de Barcelona, per a la seva aprovació definitiva. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que aquest punt d’aprovació inicial de 
la  modificació  puntual  de  les  Normes  subsidiàries  de  planejament  “Residència 
Miramar” es retira de l’ordre del dia, tal com van quedar a la Comissió Assessora 
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perquè es pugui completar l’expedient amb informació addicional i així s’aconsegueixi 
el consens necessari per a la seva aprovació. 

 
8.- APROVACIÓ DEL COMPTE D’EXPLOTACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI 
D’ESCOLA BRESSOL EL PALAUET, CURS 2008-2009 

 
Vist el compte d’explotació del servei públic d’Escola Bressol Municipal, corresponent 
al curs escolar 2008-2009, presentat per l’empresa concessionària Suara Serveis 
SCCL, en data 23 de desembre de 2009, de conformitat a allò establert en la clàusula 
7 del plec regulador de la concessió. 

 
Atès  que  aquest  Ajuntament  va  encarregar,  per  compte  del  concessionari,  una 
auditoria externa per a la fiscalització dels comptes segons allò que disposa la clàusula 
7.2 del plec, mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 90/2010, de 4 de febrer, a l’empresa 
Gassó Auditores, SLP. 

 
A la vista de l’informe de procediments elaborat pel Censor Jurat de Comptes Sr. Jordi 
Valldepérez i Castillo, relatiu al Compte de Pèrdues i Guanys de l’Escola Bressol de 
Canet de Mar, durant el període comprès entre els dies ú d’agost de 2008 i 31 d’agost 
de 2009, les conclusions del qual impliquen els següents ajustos en els comptes de la 
concessionària: 

 
- No  es  considera  justificada  la  previsió  de  despeses  de  40.151,97.-€  en 

concepte  d’indemnització  dels  treballadors  atès  que  no  és  una  despesa 
efectiva sinó que el seu pagament està sotmès a una possible rescissió de 
contracte. En aquest cas, n’ajusta l’excés. 

- Considera que no s’han de comptabilitzar despeses per import de 7.426.-€, de 
primer establiment, en tant que no són despeses efectivament realitzades. En 
aquest cas, n’ajusta l’excés. 

- Les despeses en “Serveis bancaris” per import de 2.164.-€ no es consideren 
despeses imputables al servei. En aquest cas, n’ajusta l’excés. 

- Ajusta els comptes en el defecte de despesa que ha tingut l’auditoria, en el 
sentit d’incrementar-la en 1.212.-€, tenint en compte el cost real i efectiu de la 
mateixa. 

- Considera que l’import en concepte de “Despeses Generals i benefici industrial” 
ha de ser de 39.155,85.-€ i no de 43.112.-€. 

 
Atès que, davant l’anterior informe, l’empresa Suara Serveis, SCCL ha presentat, en 
data 6 de juliol de 2010, un escrit d’al·legacions en el que fa constar el següent: 

 
- Entén que  preveure com  a  despesa l’import de  40.151,97.-€ és  totalment 

justificable en tant que el contracte inicial de la concessió no preveia l’obligació 
del contractista de subrogar personal adscrit a aquest servei. Per aquesta raó, 
l’empresa concessionària entén que és una obligació que haurà d’assumir. 

- Admet que no s’ha justificat adequadament la despesa total de 7.426.-€ però 
considera que cal admetre justificada la despesa de 3.594.-€. 

- Demana que s’admeti com a justificada la despesa per a “Serveis bancaris” 
d’import 2.164.-€ per tractar-se d’una despesa inherent a la pròpia explotació 
(comissions bancàries). 

- Admet l’ajust en els comptes per major despesa de l’auditoria en 1.212.-€. 
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- Entén que, l’import de l’exercici corresponent a despeses generals i benefici 
industrial ha de ser de 44.874,36.-€ en tant que el criteri tingut en compte en la 
seva oferta econòmica era aplicar un 4% en els ingressos de l’exercici. 

 
Atès que  l’Ajuntament ha sol·licitat a l’empresa auditoria un segon informe per tal de 
pronunciar-se sobre les anteriors al·legacions en el qual es fa constar literalment el 
següent: 

 
“  a)  No  es  pot  considerar  una  despesa  justificable  a  efectes  de  la 
concessió, atès que es una despesa que no s’ha fet efectiva i que el seu 
pagament estarà sotmès a la rescissió del contracte dels treballadors 
afectats. 

 
b) Tanmateix, s’hauria de considerar que seria una despesa justificable en el cas de 
que es rescindís el contracte de l’Ajuntament amb l’empresa concessionària, i el 
personal contractat no fos subrogat a la seva vegada, a la nova empresa 
concessionària.” 

 
 

Vist que la clàusula 7.3 del plec regulador de la concessió estableix de forma clara, 
sense donar lloc a interpretacions, quin ha de ser l’import màxim del concepte de 
“Despeses generals i Benefici industrial” i estableix el següent: 

 
“3. Les despeses generals del concessionari, fins i tot les financeres i 
d’administració, en el seu cas, incloent el benefici industrial i despeses 
extraordinàries d’entreteniment i conservació que no tinguin el caràcter de nova 
inversió, no poden superar en conjunt el 10% de l’aportació anyal del Departament 
d’Educació i Universitats per cada usuari, multiplicat pel nombre real i efectiu 
d’usuaris.” 

 
 

Atès que segons l’establert en la clàusula anterior cal concloure; en primer lloc, que els 
“serveis  bancaris”, entesos  com  a  despeses financeres i  d’administració, han  de 
quedar incloses en la partida de “despeses generals i benefici industrial”; i que, l’import 
màxim del concepte “Despeses generals i benefici industrial” no pot superar, en 
l’exercici 2008-2009, la xifra de 37.548.-€, com a resultat de multiplicar l’aportació 
anual de la Generalitat per infant (1.800.-€), pel nombre real i efectiu dels infants 
assistents a  l’Escola Bressol que, tal  i  com indica l’informe d’auditoria, durant el 
període subjecte a revisió ha estat de 208,6 nens de mitjana. 

 
Vist que l’informe d’auditoria ja es pronuncia, en la pàgina 7, sobre el motiu pel qual no 
considera justificable la despesa comptabilitzada de 7.426.-€, en concepte de primer 
establiment, argumentant que no es pot comptabilitzar una despesa abans de rebre les 
factures corresponents a aquestes, i que malgrat s’hagin presentat pressupostos de 
l’any 2010 per a justificar 3.594.-€, tampoc pot considerar-se adequadament justificat 
en tant que, ni són documents del període objecte de revisió, ni es tracta de factures 
del servei, sinó de simples pressupostos. 

 
Per tot el què s’ha exposat és pel que, de conformitat amb la proposta de la Tinència 
de l’Alcaldia d’Educació i Infància, s’acorda per vuit vots a favor dels regidors Joaquim 
Mas Rius, Cati Forcano Isern, Sílvia Tamayo Mata, Albert Lamana Grau, 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 
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Salbanyà, Jesús Marín Hernàndez, Josep Alboquers Petitbó, Mercè Pallarolas Fabré, 
Àngel López Solà i Pere Serra Colomer: 

 
PRIMER.- ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions presentades, en data 6 de juliol 
de  2010,  per  l’empresa  concessionària  del  servei  d’Escola  Bressol  Municipal  El 
Palauet, Suara Serveis SCCL, davant l’auditoria dels comptes d’explotació del servei 
del curs 2008-2009, en el sentit de considerar la “Provisió de despeses” d’import 
40.151,97.-€, per indemnització de personal, una despesa justificable únicament en 
cas de finalització del contracte sense subrogació del personal al servei, i considerant 
desestimades la resta d’al·legacions pels motius que consten en la part expositiva 
d’aquest acord. 

 
Conseqüentment, considerar que  l’anterior “provisió d’indemnització” només podrà 
tenir la finalitat abans indicada en el benentès que, si no s’arribés a fer efectiu l’anterior 
import, o el que existís en el seu moment actualitzat, aquest hauria de revertir en 
benefici de l’Ajuntament. 

 
SEGON.- APROVAR els comptes d’explotació del servei públic d’Escola Bressol 
Municipal El Palauet, corresponent al curs escolar 2008-2009, presentat per l’empresa 
concessionària Suara Serveis SCCL, bo i introduint les rectificacions resultants dels 
diferents informes de l’auditoria  i tenint en compte allò establert en la clàusula 7.3 del 
plec regulador de la concessió quant a despeses d’administració i quantia màxima del 
concepte “Despeses Generals i benefici industrial”. 

 
TERCER.- NOTIFICAR aquests acords a l’empresa Suara Serveis, SCCL, 
concessionària del servei. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde de Medi Ambient, 
Educació i Infància i Cultura, la qual explica que l’empresa va presentar els seus 
comptes i es va demanar a una auditoria externa que en fes la fiscalització. L’auditor 
va fer una sèrie de consideracions, l’empresa va presentar les al·legacions pertinents 
dins de termini i, finalment, l’auditor va fer un informe final, en el qual acceptava 
algunes de les al·legacions de l’empresa. Comenta que la principal diferència que hi ha 
hagut ha estat la provisió de despeses de 40.151 euros, en concepte d’indemnització 
del personal. Quan es va fer el canvi de concessió, no es va preveure la subrogació 
del personal i quan es va arribar a un acord, no es va fer cap modificació del contracte i 
l’empresa va assumir unes despeses que inicialment no havia previst. Ara es preveu 
aquesta provisió de despeses, que serà una actualització d’aquesta despesa que no 
és acumulativa. Així i tot, el compte d’explotació és positiu, hi ha hagut un cost inferior 
del que en el seu moment el contracte havia previst, al voltant de 60.000 euros. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, 
el qual explica que veient l’estat d’ingressos i despeses i un cop tret el benefici 
industrial de l’empresa que ho gestiona, els comptes són positius amb un benefici de 
143.000 euros. Com que El Palauet no té afany de lucre, s’hauria d’estudiar com es 
pot repartir aquest guany i proposa que vagi repartit a parts iguals entre l’Ajuntament i 
els usuaris del curs 2008-2009. El més significatiu és una partida de 40.000 euros que 
l’empresa entén com una provisió per un possible acomiadament del personal. Però 
aquest punt, l’auditor no el veu clar. El punt de vista del senyor Serra és que aquesta 
provisió  comptable  havia  d’estar  prorratejada  durant  els  cinc  anys  que  dura  el 
contracte i no en un sol any, com fa l’empresa, ja que això malmet el balanç. Si es 
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comptabilitza d’altra manera, el superàvit seria escandalós per un servei sense ànim 
de  lucre,  resultat  que  aniria  molt  bé  perquè  es  podria  retornar  més  diners  a 
l’Ajuntament i als usuaris. Tot plegat fa que els comptes no es vegin amb la claredat 
que seria desitjable. Són els comptes d’una empresa que ja va entrar en un concurs 
que alguns van entendre com fet a mida. El seu vot serà contrari. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal de CiU, 
el qual explica que l’auditor fa una sèrie d’advertiments a aquests comptes. Davant les 
al·legacions presentades per la concessionària, l’equip de govern municipal proposa al 
Ple l’estimació de considerar despesa justificable la indemnització del personal en cas 
d’acabament del contracte sense subrogació del personal al servei. La seva opinió és 
que la comptabilització d’aquesta despesa a l’exercici 2008-2009 presenta uns 
defectes. En primer lloc, hi ha un defecte de càlcul, en el sentit d’imputar a l’exercici 
l’import de la indemnització calculada en base a la rescissió del contracte en data 
2009, quan s’hauria de calcular en base a la rescissió a l’acabament del contracte i 
prorratejar en cinc anys. L’efecte d’aquesta diferència de càlcul és que el primer any es 
comptabilitza una despesa més alta que a la resta d’exercicis. Encara que quan acabi 
el contracte s’iguali, els primers anys, l’empresa concessionària gaudirà d’un excedent 
en efectiu que per contracte li correspon a l’Ajuntament i, com a conseqüència, als 
usuaris del servei, en forma de rebaixa de quota. En segon lloc, creuen que no 
s’hauria de comptabilitzar aquesta despesa, perquè creuen que no és una despesa 
certa, sinó que està condicionada a la rescissió del contracte i al fet que el personal no 
sigui subrogat a la nova empresa concessionària, però l’Ajuntament disposa de mitjans 
perquè sigui així. No entén la decisió de l’equip de govern, ja que el que sí que és cert 
és que acceptant els comptes, que l’auditoria per altra banda no accepta, l’Ajuntament 
deixarà d’ingressar uns 40.000 euros en aquest exercici, en un moment en què les 
finances municipals passen per una delicada situació. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, la qual torna a explicar que aquesta 
provisió anual de 40.000 euros, si cal, retornarà al servei. Acaba la seva intervenció 
comentant que cada cop que hi ha algun assumpte de la llar d’infants que passa pel 
Ple, el senyor Serra diu la seva frase de “Concurs fet a mida” i no vol tornar a entrar 
altre cop en aquesta qüestió. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que l’auditoria ha estat feta per una 
empresa externa que ha tingut tota llibertat per fer l’informe. Així, doncs, es paga per 
un servei totalment independent, sense interferències polítiques. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, el qual explica que l’auditoria no 
rectifica el seu informe inicial en desacord amb aquest compte d’explotació. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, la qual apunta que sí que rectifica el 
primer informe, ja que després conclou que es farà aquesta previsió amb la condició 
que si al final de la concessió no s’ha fet efectiu, aquesta previsió es retornarà i només 
en el cas que no es faci la subrogació es farà efectiu. Torna a repetir que l’Ajuntament 
va fer arribar les al·legacions de l’empresa a l’auditoria perquè les informés i en aquest 
cas l’auditoria accepta aquesta al·legació, amb la condició que si no es fa efectiva en 
l’acabament del contracte es retorni aquesta previsió. 
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Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, el qual demana a la senyora Sílvia 
Tamayo Mata que llegeixi l’informe de l’auditoria, perquè el públic pugui jutjar per si 
mateix. 

 
El senyor alcalde demana a la senyora secretària que llegeixi el dictamen en la part 
corresponent al que s’està debatent, la qual llegeix que aquesta despesa de 40.000 
euros seria justificable en el cas que es rescindís el contracte de l’Ajuntament amb 
l’empresa concessionària i el personal contractat no fos subrogat a la seva vegada a la 
nova empresa concessionària. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, el qual demana a la senyora 
secretària que llegeixi el punt a) de l’auditoria. 

 
El senyor alcalde demana a la senyora secretària que ho faci i aquesta llegeix que no 
es pot considerar una despesa justificable a efectes de la concessió, atès que és una 
despesa que no s’ha fet efectiva i que el seu pagament estarà sotmès a la rescissió 
del contracte dels treballadors afectats. Tanmateix, s’hauria de considerar que seria 
una despesa justificable en cas que es rescindís el contracte entre l’Ajuntament i 
l’empresa concessionària i el personal contractat no fos subrogat a la seva vegada a 
una nova empresa concessionària. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual comenta que s’haurien d’acostumar al fet que 
tenir una opinió diferent, a la qual tothom té dret, no vol dir que es tingui 
automàticament la raó. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, el qual repeteix que un cop llegit 
aquest informe que cadascú jutgi el que ha escoltat. 

 
Pren la  paraula el  senyor Pere Serra Colomer, el  qual explica que hi  pot haver 
diferents opinions, però l’informe de l’auditoria diu que aquesta despesa no és pot 
considerar justificable. 

 
9.- APROVACIÓ DE LES TARIFES DE LA LLAR D’INFANTS EL PALAUET PER AL 
CURS 2010-2011 

 
Atesa la necessitat de procedir a la modificació del quadre de tarifes a aplicar als 
diferents serveis de l’escola bressol municipal, envers al curs 2010-2011. 

 
Vist l’informe emès per la Secretària el dia 19 de juliol de 2010 que es transcriu 
íntegrament a continuació: 

 
Núria Mompel i Tusell, Secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació amb la 
modificació de les tarifes que recapta el  contractista del servei públic de l’escola 
bressol municipal, emeten el següent 

 
INFORME 

 
L’entrada en vigor de la nova Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària 
(LGT),  el  passat  1.7.04,  ha  significat  un  canvi  important  en  la  concepció  de  la 
naturalesa jurídica (tarifes o preus privats, preus públics i taxes) que constitueixen la 
contraprestació dels serveis públics en els que existeixen uns usuaris que, amb llurs 
aportacions, contribueixen totalment o parcial al seu finançament. Estableix, en efecte, 
l’article 2.2.a) LGT: 
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Taxes són els tributs el fet imposable dels quals consisteix en la utilització privativa o 
l’aprofitament especial del domini públic, la prestació de serveis o la realització 
d’activitats en règim de dret públic que es refereixin, afectin o beneficiïn de manera 
particular a l’obligat tributari, quan els serveis o activitats no siguin de sol·licitud o 
recepció voluntària per als obligats tributaris o no es prestin o realitzin pel sector privat. 

 
La  problemàtica  que  suscita  aquesta  norma  ve  de  lluny;  i  és  que  quan  la 
contraprestació es gestiona per un empresari privat la lògica contractual xoca amb la 
tributària i obliga a qualificar (la contraprestació) com a preu privat i no com a taxa. 
Tanmateix, abans de la LHL de 1988 i de la LTPP de 1989, el RSCL de 1955 no havia 
tingut dificultat en conciliar taxa i concessió; pot consultar-se el seu article 155. 

 
La LGT dóna un nou redactat a l’article 6 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i 
Preus Públics (LTPP), per tal d’adaptar el concepte de taxa a la LGT; tanmateix, no 
modifica l’article 20 del TRLHL. Ara bé, a la vista de l’article 1.1. LGT no hi ha dubte 
que aquesta llei serà aplicable en primer lloc a totes les AA.PP. L’únic dubte vindria 
donat pel fet que el TRLHL de 5.3.04 és posterior a la LGT, ara bé: 

 
a)   l’article 20 del TRLHL de 2004 no suposa cap novum respecte de la de 1988 

en la redacció donada per la Llei 25/1998, de 25 de juliol. 
 

b)   el TRLHL entrà en vigor el 10.3.04 (D.F. Única) mentre que la LGT ho feu 
l’1.7.04, tenint, doncs, la consideració de lex posterior. 

 
Veiem, doncs, que en la nova definició de taxa s’inclouen tots els elements que la STC 
185/1995, de 14 de desembre (que es pronuncià sobre la constitucionalitat de la LTPP) 
i la ulterior STC 233/1999, de 16 de desembre (que emetia el seu judici respecte de la 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals -LHL) definiren 
com a consubstancials a les prestacions patrimonials de caràcter públic, donant lloc a 
la modificació de la LHL de 1988 que operà a través de la Llei 25/1998, de 13 de juliol. 

 
Recordem,  encara,  que  l'article  31.3  de  la  Constitució  (CE)  estableix  que  només 
podran establir-se prestacions personals o patrimonials de caràcter públic d'acord amb 
la llei. Recordem, també, que l'article 133.1 CE declara que la potestat originària per 
establir tributs correspon exclusivament a l'Estat, mitjançant llei. 

 
No  oblidem,  tampoc,  que  la  STC  233/1999  aplicà  la  doctrina  de  l'anterior  STC 
185/1995 al text original de la LHL i no al modificat per la Llei 25/1998.   Aquesta 
doctrina pot resumir-se així: 

 
a)        el concepte constitucional de prestació patrimonial de caràcter públic és 

més ampli que el de tribut -la prestació patrimonial seria el gènere i el tribut 
l'espècie. La nota que atribueix a un ingrès la qualitat de prestació patrimonial de 
caràcter públic és la seva coactivitat, en els termes que serà definida pel propi TC. 

 
b)        és coactiva l'obligació quan s'imposa al particular per un ens públic o quan 

no neix d'una activitat voluntària de l'obligat. En aquest darrer supòsit s'enquadra el 
que s'ha denominat recepció i sol.licitud obligatòria. Pel demés, el propi TC declara 
que l'obligació no sorgeix d'una activitat voluntària de l'obligat i, per tant, és 
coactiva: 

 
-si  el  bé  o  el  servei  és  objectivament  indispensable  per  a  satisfer 

necessitats bàsiques de la vida personal o social de l'obligat al pagament. 
 

-si el bé, el servei o l'activitat es presten per l'ens públic en posició de 
monopoli de iure o de facto. 
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La concurrència de qualsevulla de les notes precedents comporta la presència de 
l'element coactivitat en l'obligació i, amb ell, el fet que ens trobem davant d'una 
prestació patrimonial de caràcter públic, amb independència que hagi estat dissenyada 
pel legislador com a tribut o com a preu públic. 

 
Quan l'obligació no sigui coactiva, això és, quan el servei o activitat, a més de ser de 
recepció voluntària tingui alternatives efectives en el sector privat, seran exigibles 
preus públics, en els termes de l'article 41.1 TRLHL. A diferència de les taxes, la 
quantia de les quals constitueix un sostre, l’import dels preus públics constitueix un 
terra, ja que l’article 44.1 TRLHL només es preocupa d'assegurar que el seu import 
cobreixi el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada. Aquesta absència de límit 
màxim o per dalt, no és possible en les prestacions patrimonials de caràcter públic, per 
quant comportaria una renúncia plena del legislador en favor dels ens locals, 
desapoderament que la 
reserva legal del 31.3 CE proscriu. És en aquest marc jurídic que hem d'entendre 
l'abast de la STC 233/1999. 

 
Fins ara dèiem que quan les tarifes no eren percebudes per una Corporació local o per 
una entitat de dret públic, és a dir, quan eren percebudes per persones o societats de 
dret  privat,  ja  es  tracti  de  societats  d’ens  públic  (gestió  directa),  de  societats 
d’economia mixta (gestió indirecta) o més simplement de gestors indirectes en 
qualsevulla de les modalitats que admeten que el gestor recapti directament de l’usuari 
el preu del servei prestat (concessió, arrendament en la modalitat de l’article 262 del 
TRLMC1  i, en el seu cas,   gestió interessada) ja no podrem qualificar les tarifes de 
taxes. 

 
Al marge de l’àrida discussió doctrinal suscitada al respecte, val a dir que quan 
aquestes eventuals tarifes no participin en absolut de cap dels elements que el TC ha 
qualificat com a coactius, i a més, siguin recaptades i patrimonialitzades per empreses 
privades, val a dir que no existirà cap problema per qualificar-les de preus privats, com 
és el cas que ara ens ocupa. 

 
En  efecte,  en  el  nostre  cas  les  tarifes  de  l’escola  bressol  neixen  d’una  activitat 
voluntària de l’usuari, puix que no són de sol·licitud ni recepció obligatòria; no es tracta 
d’un servei objectivament indispensable per a satisfer necessitats bàsiques de la vida 
personal o social i, a més, el servei es presta en el propi municipi per l’empresa 
privada, no existint, per tant, monopoli. Si a això s’hi afegeix que les tarifes les recapta 
i les patrimonialitza el contractista, hem de concloure: 

 
a)   que la contraprestació que paga l’usuari no és una taxa ni un preu públic sinó una 

tarifa o preu privat, circumstància que fa que ens moguem en l’àmbit de la potestat 
tarifària i no de la tributària. 

 
 

b) que  la  modalitat  de  gestió  indirecta  és,  forçosament,  un  arrendament 
d’instal·lacions, puix que l’element essencial de l’arrendament de mitjans és que 
les tarifes no les recapti l’arrendatari. 

 
 

c) la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de Catalunya té declarat que 
l’arrendament continua sent una forma de gestió indirecta dels serveis públics, si 
més no a Catalunya. 

 
 

1  Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
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La STS de 2-7-99 -Az. 7094- declara que és precís distinguir según que la tarifa de 
suministro de agua potable corresponda a la prestación del servicio por un 
concesionario, o según se preste directamente por el Ayuntamiento. En el primer caso, 
nos hallamos ante un precio privado, pues ésta es la relación entre el concesionario y 
los consumidores, y en este supuesto la potestad tarifaria le corresponde al 
Ayuntamiento, ente concedente (...) que elabora la correspondiente propuesta que 
eleva  a  la  Comunidad  Autónoma.  En  el  segundo  caso,  al  prestar  el  propio 
Ayuntamiento directamente el servicio de suministro de agua potable, las tarifas tienen 
la naturaleza jurídico-tributaria de tasas, y por tanto, su modificación debe seguir la 
tramitación propia de las ordenanzas fiscales. 

 
Una altra sentència en aquest sentit és la STS de 30.4.2001 -Az. 4719- segons la qual 
la más reciente jurisprudencia de este Tribunal Supremo, en cuanto resuelve que las 
prestaciones que los usuarios abonan al concesionario de un servicio, no son tasas ni 
prestaciones patrimoniales de carácter público en el sentido del artículo 31.3 de la 
Constitución, sino contraprestaciones al servicio prestado por el concesionario que 
éste hace suyas por título de derecho privado, sin perjuicio de la intervención que la 
Administración concedente puede tener en su fijación en ejercicio de la potestad 
tarifaria que le corresponde, distinto de la potestad tributaria. 

 
Així les coses, podem concloure que tenen la naturalesa de tarifes o preus privats les 
contraprestacions per serveis de titularitat pública prestats indirectament per gestors 
privats, sempre i quan siguin satisfetes directament pels usuaris al gestor del servei, en 
el marc d’una relació contractual de dret privat entre l’usuari i el gestor, i no s’ingressin 
en el pressupost de cap Administració, més encara quan el servei públic de què es 
tracti, com és el cas, no participi de cap dels elements que el tribunal constitucional 
vincula al concepte coactivitat. 

 
Per acabar, tan sols cal dir que la modificació d’unes tarifes com les presents, que no 
es sotmeten a prèvia autorització de la Comissió de Preus de Catalunya, n’hi ha prou 
amb la seva aprovació plenària, no havent-se de seguir cap altre tràmit.” 

 
És per això que, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Educació i 
Infància, s’acorda per vuit vots a favor dels regidors Joaquim Mas Rius, Cati Forcano 
Isern, Sílvia Tamayo Mata, Albert Lamana Grau, 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: 

 
ÚNIC.- Aprovar les noves tarifes referides a la totalitat dels serveis de l’escola bressol 
municipal, a aplicar durant el curs 2010-2011, en els termes següents: 

 
Servei Import 

Mensualitat 132,29€ 
Mensualitat dos germans o bessons 198,44€ 
Mensualitat tres germans o trigèmins 398,85€ 
Mensualitat família nombrosa 119,06€ 
1 hora acollida tot el mes 25,96€ 
½ hora acollida tot el mes 12,98€ 
1 hora extra esporàdica 3,55€ 
½ hora extra esporàdica 1,77€ 
Menú diari menjador i monitoratge. Usuari fix 6,14€ 
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Berenar. Usuari fix 0,54€ 
Menú diari i monitoratge. Usuari esporàdic 6,68€ 
Berenar. Usuari esporàdic 0,67€ 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde de Medi Ambient, 
Educació i Infància i Cultura, la qual explica que hi ha un increment en el preu de 
l’escolaritat a la llar d’infants, però els serveis complementaris es mantenen i el servei 
de menjador puja al voltant d’un 1%. A més a més, encara que l’aportació de la 
Generalitat és fixa des de fa uns anys, de 1.800 euros, sí que en els últims dos anys hi 
ha hagut un increment en els ajuts a l’escolaritat per part del Departament d’Educació. 
Són ajuts que es donen a les famílies amb problemes econòmics. Aquest curs passat 
s’han tingut 32 sol·licituds admeses i s’han atorgat 35.541 euros, és a dir, s’ha cobert 
un 77% de les quotes de les famílies. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, 
el qual explica que atès que, tal com s’ha vist en el punt anterior, l’escola bressol dóna 
molts  beneficis,  considerant  a  més  a  més  que  s’està  immers  en  una  crisi  molt 
profunda, que els pares que són funcionaris se’ls ja rebaixat el sou un 5%, que els avis 
pensionistes se’ls ha congelat la pensió, que els pares i les mares d’alumnes viuen el 
neguit constant de la precarietat del mercat laboral, així com la taxa d’atur que a Canet 
se situa per sobre de la mitjana del Maresme, que aquesta empresa que porta El 
Palauet va apujar, d’entrada, un 20% el preu del servei, atesos tots aquests factors, no 
s’entén com proposen apujar la mensualitat quatre vegades per sobre de l’IPC. 
Evidentment, per les raons expressades hi votarà en contra. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal de CiU, 
el qual explica que no creuen que en aquests moments que s’estan vivint de crisi 
financera siguin els més adients per incrementar el preu d’un servei municipal i menys 
encara en un 4,1% i sense cap mena de justificació. En diverses ocasions, s’ha 
comentat que el preu de l’escola bressol municipal és elevat si es compara amb altres 
escoles  municipals,  i  amb  poca  diferència  respecte  de  les  privades.  Des  de  la 
Regidoria d’Educació s’han donat tot tipus d’explicacions, algunes de creïbles i d’altres 
que la manca de convicció en la seva exposició no les feia tan creïbles. Però el cert és 
que si es repassen els resultats econòmics d’explotació del servei, es veu que s’ha 
produït un marge net positiu de 143.053 euros. Creu que l’objectiu hauria de ser de 
benefici zero, per tant, es dedueix que els usuaris del servei podrien haver pagat 
menys del preu que s’havia fixat. Si es divideix aquest benefici entre les 164 places 
ofertes, surt un import per alumne de 872 euros, que són 79,29 euros mensuals que 
els usuaris podrien pagar de menys. La quota mensual, doncs, seria de 53 euros. 
Pregunta per què l’empresa concessionària ha de tenir beneficis superiors al benefici 
industrial que li correspon per contracte. Creuen que el més just i coherent és que les 
quotes es rebaixin fins a assolir un marge net del servei que sigui neutre, o sigui zero. 
Així, doncs, el preu del servei amb aquests condicionants hauria de ser de 53 euros 
per alumne, no de 132,29, una diferència com per fer reflexionar l’equip de govern a 
l’hora de fixar els preus del servei. Creu que el que cal fer és una revisió del sistema 
de fixació de preus. Això seria el més responsable per part d’aquest govern municipal. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, la qual convida el senyor Laureà 
Gregori que li doni la seva opinió sobre els documents reals. Explica que el curs 2008- 
2009 va ser el primer de concessió de l’empresa Suara. Va ser, a més a més, un any 
en què es van afegir unes noves places després de signar el contracte i això va fer 
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incrementar el cost del curs, cost que va assumir íntegrament l’Ajuntament. Aquell any, 
l’Ajuntament va aportar més del que corresponia i no es pot comparar aquest curs 
extraordinari amb el següent. També deixa clar que l’empresa no té més beneficis dels 
que li corresponen. La resta reverteix a l’Ajuntament, menys una part que es dedica a 
fer inversions a la llar d’infants. Si l’empresa cobrés més del que li correspon, s’estaria 
fent una il·legalitat; l’empresa cobra el que està pactat, un 4% dels ingressos del 
servei. Continua la seva intervenció, explicant que l’empresa Suara fa una proposta de 
tarifes, però és l’Ajuntament qui decideix quines tarifes s’apliquen. L’any passat 
l’empresa va fer una proposta de 130 euros i es va considerar que en aquell moment 
no era oportú ni necessari augmentar l’aportació de les famílies i es va mantenir el 
preu. Per acabar, recorda que El Palauet va obrir l’any 2003, amb una quota de 118,99 
euros. Del 2003 al 2011 hi ha hagut un increment de 14 euros. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, el qual explica que hi ha diferents 
maneres de calcular l’increment del servei des que va entrar la nova empresa. Si 
l’empresa anterior cobrava uns diners per un servei de sis hores i aquesta empresa 
cobra els mateixos per cinc hores, la divisió és clara. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual convida el senyor Laureà Gregori Fraxedas 
perquè expliqui al concessionari de quina manera es podria arribar a fer pagar una 
quota de 53 euros. El convida a una reunió amb la regidora, el concessionari i els 
auditors, perquè ho expliqui. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, el qual explica que accepta la 
invitació. Per acabar, demana que la regidora justifiqui aquest increment de 4,1% de 
les quotes. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, la qual explica que es justifica amb el 
cost presentat per l’empresa per aquest any i perquè l’aportació municipal no pot 
absorbir més del 30% del que li correspon. Altres anys, l’Ajuntament podia assumir 
més del que li corresponia, però aquest any no pot. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que aquesta discussió està donant 
voltes sobre allà mateix, que ja es farà una reunió en la qual es podrà discutir tots els 
assumptes i dóna per acabat el torn de paraules d’aquest punt, no abans que el senyor 
Pere Serra Colomer intervingui altre cop per manifestar el seu interès per assistir a la 
reunió. 

 
10.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDITS 2010 

 
SUPÒSIT DE FET 

 
Per provisió d’alcaldia s’ha incoat l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 
2010  per  regularitzar  despeses  realitzades  per  aquest  ajuntament  en  exercicis 
anteriors  sense  consignació  pressupostària  adequada  i  suficient  per  a  la  seva 
imputació al pressupost de l’exercici corresponent. L’import total de les operacions 
pendents  d’aplicar  al  pressupost  és  de  764.515,17  euros.  El  detall  d’aquestes 
despeses és el que tot seguit s’especifica: 
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Els  pagaments  realitzats  pendents  d’aplicar  al  pressupost  tenen  un  import  de 
681.913.63 € distribuïts per anualitats segons el quadre següent: 

 
Exercicis 2002 i anteriors 

 

Import Nom terc. Text lliure 
45,29 COMERCIAL ILUR0 S.A. PAG. FRA. 92151 
26,43 MUTUA UNIVERSAL, MUGENAT PAG. FRA. 23409 

84.359,76 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA PENDENT EXERCICI 1998 
11.550,41 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA PENDENT EXERCICI 1999 
5.964,09 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA PENDENT EXERCICI 1999 
1.787,04 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA RETRIB. RECAP. MULTES NOVBRE. 2001 
3.636,72 ORG AUTONOM LOCAL GESTIÓ TRIBUTÀRIA Interessos bestreta exercici 2002 
7.284,66 ORG AUTONOM LOCAL GESTIÓ TRIBUTÀRIA Devolució ingressos indeguts exercici 2001 

114.654,40 
Exercici 2003 
Import Nom terc. Text lliure 
 

9.195,16 
 
ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA 

ORGT, retribució recapt. multes de gener a 
desbre. 

1.515,05 ORG AUTONOM LOCAL GESTIÓ TRIBUTÀRIA Despeses recaptació desembre 
4.938,92 ORG AUTONOM LOCAL GESTIÓ TRIBUTÀRIA Interessos bestreta exercici 2003 

15.649,13 
Exercici 2004 
Import Nom terc. Text lliure 
 

23.101,46 
 
ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA 

ORGT, RETRIBUCION RECAPTACION 
NOVEMBRE 

 
2.079,05 

 
ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA 

ORGT, REMUNERACIÓ RECAPTACIÓ 
DESEMBRE 

27.360,10 ORG AUTONOM LOCAL GESTIÓ TRIBUTÀRIA Despeses recaptació juliol 2004 
15.078,39 ORG AUTONOM LOCAL GESTIÓ TRIBUTÀRIA Despeses recaptació agost 2004 
11.861,24 ORG AUTONOM LOCAL GESTIÓ TRIBUTÀRIA Despeses recaptació setembre 2004 
11.269,60 ORG AUTONOM LOCAL GESTIÓ TRIBUTÀRIA Despeses recaptació multes 
90.749,84 

 
Exercici 2005 

 

Import Nom terc. Text lliure 
9.839,24 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA ORGT, remuneració recaptació juliol 
8.674,67 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA  
2.601,57 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA ORGT, remuneració recaptació octubre 

23.716,44 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA ORGT, remuneració recaptació novbre. 
1.568,69 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA Traspas retribució ORGT desembre 

27.370,94 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA ORGT, taxa gestio multes 2005 
6.267,89 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA ANUL.LACIO APUNT ANTERIOR 
6.267,89 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA ORGT, interessos compte bestretes 2006 

86.307,33 
Exercici 2006 
Import Nom terc. Text lliure 

736,13 REGISTRE DE LA PROPIETAT-LUIS A.SUAREZ PAG. MINUTES POL.IND. SECTOR U7 
736,13 

 
Exercici 2007 

 

Import Nom terc. Text lliure 
2.184,00 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA ORGT, resta retribució recaptació junyl 
5.071,90 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA Orgt, retribució recaptació multes juliol 
5.788,10 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA ORGT, retribució recaptació multes agost 
9.214,16 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA ORGT, retribució recaptació agost pendent de 
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  formalitzar 

0,56ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA Dif. per omissio ap. 3200470002888 
2.107,09 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA ORGT, retribucio recaptació multes setembre 
2.402,20 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA ORGT, retribució recaptació setembre 
2.626,96 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA ORGT, retribució recaptació ocbre. 07 
5.671,14 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA ORGT, EMUNERACIÓ MULTES OCTUBRE 

29.086,18 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA ORGT, remuneració rescaptacio novembre. 
4.091,13 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA ORGT, remuneració recaptació multes novbre. 
2.977,13 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA Orgt, retribució recaptación multes desembre 
1.972,10 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA ORGT, despesa recaptacio desembre 
5.802,69 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA Orgt.interessos brestretes mensuals 2007 

78.995,34 
 

Exercici 2008 
 

Import Nom terc. Text lliure 
3.803,34 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA ORGT, taxa gestio multes octubre 

28.505,89 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA ORGT, compensació gestio tributs novembre 
6.533,06 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA ORGT, taxa gestió multes novembre 

 
244,92 

 
ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA 

ORGT, devol. ingrés indegut costes expt. Euro 
Agence 

20.594,94 SEGUROS CATALANA OCCIDENTS S.A. PAG. POLI. VIDA COL.LETIU FINS 1-7-09 
59.682,15 

 
 

Exercici 2009 

Import Nom terc. Text lliure 

1,20SAN JAVIER PLANCHISTERIA Y PINTURA PAG. FRES. VARIES 

136,42 WURT ESPANA SA PAG. FRA. 0571027 

197,37 RICOH ESPAÑA SLU PAG. FRA.011753 

190,85 RICOH ESPAÑA SLU PAG. FRA.011755 

186,20 RICOH ESPAÑA SLU PAG. FRA.011754 

4.433,49 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA LIQ.MULTES JULIOL 2009 

188,08 RICOH ESPAÑA SLU PAG. FRES. 6179, 6180 I 6181 

183,16 RICOH ESPAÑA SLU PAG. FRES. 6179, 6180 I 6181 

147,18 RICOH ESPAÑA SLU PAG. FRES. 6179, 6180 I 6181 

12.137,44 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA SERVEI DE RECAPT. AGOST 2009 

3.439,14 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA SERV.RECAPT. MULTES AGOST 2009 

6.095,17 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA SERV. RECAPT.MULTES SETEM.09 

2.206,48 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA RESTA SERV. RECAPT. SETEM.09 

1.257,20 CAIXA DE CATALUNYA AMORTIT.PRESTEC 3ER.TRIM.09- 7421 

425,63 CAJA MADRID AMORTIT.PRESTEC 292/91 OCTUBRE 09 

1.555,90 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA AMORTIT.PRESTEC 9473-3erTRIM.09 

2.978,17 BANC DE SABADELL AMORT.PRESTEC SETEM.09 

6.916,24 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA SERV.RECATP.MULTES OCTUBRE 09 

509,67 CAJA MADRID AMORTIT. OCTUBRE 2009 

8.267,87 BANC DE SABADELL COMISSIO AVAL FINS 26-1-2010 

2.958,91 BANC DE SABADELL AMORTIT.PRESTEC OCTUBRE 2009 

1.599,39 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A. AMORT. 4T. TRIMESTRE PRESTEC 9921 

255,53 CAJA MADRID AMORT.PRESTEC 9670292/91 

995,12 CAJA MADRID AMORT.PRESTEC 9547735/16 

101,22 ENDESA ENERGIA XXI S.L. PAG. REBUT LLUM 40001362496 

32.404,63 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA SERV.RECAPT. NOVEMBRE 2009 
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5.484,79 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA SERV.RECAP. NOVEMBRE 2009 

4.429,15 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A. PAG. INTERESSOS 

4.895,66 CAJA MADRID INTERESSOS OP.TRES. DEL 21-8 AL 21-11-09 

1.753,40 BANC DE SABADELL INTERESSOS PRESTEC NOVEMBRE 09 

13.844,42 CAJA MADRID AMORTIT. NOVEMBRE 09-PRESTEC 825/66 

491,13 CAJA MADRID AMORTIT. NOVEMBRE 09-PRESTEC 825/66 

262,94 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A. AMORTIT. PRESTEC 4RT.TRIM2009 

6.250,00 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A. AMORTIT. PRESTEC 4RT.TRIM2009 

3.068,34 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA SERV.RECAP. MULTES DESEMBRE 2009 

27.590,97 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA AMORTIT. 4RT.TRIM.2009 PRESTEC 40744 

24,50 FERRETERIES CATALONIA S.A. RESTA PAG. FRES. VARIES 

1.073,95 ENDESA ENERGIA XXI S.L. PAG. REBUT LLUM REF. 40026550113 

187,32 ENDESA ENERGIA XXI S.L. PAG. REBUT LLUM REF. 40001362496 

3.784,48 BANC DE SABADELL AMORTIT.PRESTEC DESEMBRE 2009 

1.740,05 BANC DE SABADELL AMORTIT.PRESTEC DESEMBRE 2009 

13.863,00 CAJA MADRID AMORTIT.PRESTEC 825/66 DESEMBRE 09 

472,55 CAJA MADRID AMORTIT.PRESTEC 825/66 DESEMBRE 09 

36.947,62 CAJA MADRID AMORTIT. PRESTEC 292/91 DESEMBRE 09 

227,22 CAJA MADRID AMORTIT. PRESTEC 292/91 DESEMBRE 09 

4.727,11 CAJA MADRID AMORTIT.PRESTEC 735/16 DESEMBRE 09 

531,82 CAJA MADRID AMORTIT.PRESTEC 735/16 DESEMBRE 09 
 

3.107,86 
 
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A. 

PAG. DANYS VEHICLE RENTING POLICIA 
3193-DSW 

 
10,87 

 
VODAFONES ESPAÑA S.A. 

RESTA PAG. FRA.CL0363667015 MÒVIL 
AGOST/09 

1.531,11 VODAFONES ESPAÑA S.A. PAG. FRA.CL0369788898 MÒVIL SET/09 

5.821,36 ENDESA ENERGIA XXI S.L. PAG.FRA. LLUM 0064857 BIBLIOTECA 

3.250,00 CAIXA PENEDES INTERESSOS OP.TRESOR. 

235.139,28   
 

La classificació d’aquests pagaments realitzats segons la naturalesa de la despesa és 
el següent: 

 

30.575,73 € Creditors 

105.466,57 € Càrregues financeres 

308.096,83 € Orgt,serv.recapt.2006 i anteriors 

78.995,37 € Orgt,serv.recapt.2007 

39.087,21 € Orgt,serv.recapt.2008 

119.691,92 € Orgt,serv.recapt.2009 

681.913,63 €  
 

D’altra banda, al marge dels pagaments pendents d’aplicació, hi ha factures pendents 
d’imputar al pressupost 2009 per import de 82.601,54 € no pagades segons el detall 
que tot seguit s’especifica: 

 
 

Partida Import Nom tercer Concepte 

    
62.15200.22100 36.129,93 € Endesa Fra. 11/09 consum 10/09 

62.15200.22100 111,64 € Endesa Fra. 11/09 

20.01100.91300 1.108,60 € Cespa S.A. Amortit.deixalleria 11/09 
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20.01100.31000 309,45 € Cespa S.A. interessos amort. 11/09 

70.34000.22602 347,01 € Imprenta Anfruns Cartells varis esports 

50.32100.48916 999,94 € Uned Resta quota 12/09 

Pendent Conveni 43.594,97 € Consell Comarcal del Maresme Manteniment gossera 2007 i 2008 

    
Total 82.601,54 €   

 
LEGISLACIÓ APLICABLE 

 
L’article 176 del Text refós 2/2004, de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
disposa: 

 
1. Amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses de cada pressupost només es 
podran contraure obligacions derivades d’adquisicions, obres, serveis i altres 
prestacions o despeses en general que es realitzin en l’any natural del propi 
exercici pressupostari. 

 
2.  No  obstant  el  que  disposa  l’apartat  anterior,  s’aplicaran  als  crèdits  del 
pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement, les obligacions següents: 

 
a) Les que resultin de la liquidació d’endarreriments a favor del personal que 
percebi les seves retribucions amb càrrec als pressupostos generals de l’ens 
local. 

 
b) Les derivades dels compromisos de despeses degudament adquirits en 
exercicis anteriors, prèvia incorporació dels crèdits en el supòsit establert en 
l’article 182.3. “ 

 
L’article 26 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el TRLRHL 
en matèria pressupostària es pronuncia en el mateix sentit que l’article 176, si bé 
en el seu apartat segon preveu a més dels supòsits previstos en els apartats a) i b) 
de l’article 176 TRLRHL la imputació al pressupost actual d’obligacions procedents 
d’exercicis anteriors a que es refereix l’article 60.2 del Reial decret, el qual 
estableix: 

 
“....Correspon al Ple de l’entitat el reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre 
que no existeixi consignació pressupostària ...” 

 
Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per vuit 
vots a favor dels regidors Joaquim Mas Rius, Cati Forcano Isern, Sílvia Tamayo 
Mata, Albert Lamana Grau, Antoni Isarn Flores, Coia Galceran Artigas, Francesc 
Martín Casares i Marisol Pacheco Martos i set abstencions dels regidors Laureà 
Gregori Fraxedas, M. Assumpció Sánchez Salbanyà, Jesús Marín Hernàndez, 
Josep Alboquers Petitbó, Mercè Pallarolas Fabré, Àngel López Solà i Pere Serra 
Colomer: 

 
PRIMER.- Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits de les 
operacions pagades i pendents d’aplicar al pressupost per import 681.913,63 euros. 

 
SEGON.- Aprovació de les factures per import de 82.601,54 euros, sense consignació i 
pendents d’aplicar amb el detall que tot seguit especifica: 
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Partida Import Nom tercer Concepte 

    
62.15200.22100 36.129,93 € Endesa Fra. 11/09 consum 10/09 

62.15200.22100 111,64 € Endesa Fra. 11/09 

20.01100.91300 1.108,60 € Cespa S.A. Amortit.deixalleria 11/09 

20.01100.31000 309,45 € Cespa S.A. interessos amort. 11/09 

70.34000.22602 347,01 € Imprenta Anfruns Cartells varis esports 

50.32100.48916 999,94 € Uned Resta quota 12/09 

Pendent Conveni 43.594,97 € Consell Comarcal del Maresme Manteniment gossera 2007 i 2008 

    
Total 82.601,54 €   

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que en aquest punt es porta a 
aprovació les liquidacions de l’ORGT que no es van aplicar comptablement quan 
s’havia de fer. Ara es van aprovant i aplicant mica en mica. El gruix més important són 
aquests 82.601,54 euros que no estan pagats. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, 
el qual explica que aquest punt sempre surt cada any i que cada any té el seu vot en 
contra. Però aquest sembla una mica diferent, ja que es tracta de diversos supòsits. El 
primer cas, es tracta d’un import de 545.871 euros, que correspon a un greu error 
comptable per part de la Intervenció municipal, bàsicament dels darrers vuit anys ençà i  
que sembla que no afecta ni al pressupost ni a les arques municipals. Al segon 
apartat hi ha 136.042 euros, que es tracten de càrregues financeres que no tenen 
cabuda en el pressupost del 2009. I en el tercer apartat, de 82.601,54 euros, són 
pagaments pendents d’imputar en el pressupost del 2009 i no pagats. Són factures 
diverses, la llum, impremtes, l’empresa de recollida d’escombraries, etc. El seu vot 
sempre és desfavorable en aquest apartat, però avui s’abstindrà. És un vot a mig 
camí, perquè si bé entén que cal solucionar-ho, sobretot l’apartat primer, no està 
d’acord per criteri econòmic amb l’apartat segon. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal de CiU, 
el qual explica que es tracta d’un expedient per regularitzar unes despeses no 
comptabilitzades corresponents a exercicis anteriors i que tenen el seu origen en una 
qüestió tècnica i comptable, però que han estat pagades, per import de 681.913 euros. 
Com que la desviació negativa dels pressupostos anuals és reiterativa, no es poden 
regularitzar i van passant d’un any a l’altre. El que sí que s’ha de fer és corregir 
aquesta ineficiència comptable per no augmentar aquest import. Una altra qüestió són 
els 82.601 euros que corresponen a factures no comptabilitzades, però tampoc 
pagades. Hi ha una factura que crida l’atenció: la factura de la llum corresponent al 
mes d’octubre de 2009 i uns deutes amb el Consell Comarcal del Maresme referents al 
manteniment de la gossera, deute que no contribueix al bon prestigi del municipi i que 
poden fer real el risc que tallin la llum a les dependències municipals. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que hi ha una part important, que fa 
referència a l’ORGT, que no es va comptabilitzar. Evidentment, no es pot assumir en 
un sol exercici i s’haurà d’anar fent amb diversos anys. El segon punt correspon a un 
refinançament que s’havia de fer l’any anterior, però que no es va fer i això va produir 
una distorsió en l’exercici. El senyor alcalde assumeix la responsabilitat de l’assumpte, 
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però portant aquest punt a aprovació es mostra la voluntat del govern d’anar acotant 
aquest tipus de qüestions perquè els pressupostos es puguin liquidar correctament. 

 
11.- APROVACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE REFINANÇAMENT DEL PRÉSTEC A 
LLARG TERMINI CONCERTAT AMB CAIXA PENSIONS EN EL MARC DE LES 
PREVISIONS DEL PLA DE SANEJAMENT FINANCER, PERÍODE 2010-2013. 

 
ANTECEDENTS 

 
El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar va aprovar en sessió duta a terme el dia 12 de 
maig de 2010 el Pressupost General Municipal pel vigent exercici. 

 
En la mateixa sessió es va aprovar un Pla de Sanejament financer (2010-2013) que té 
un doble objectiu, eliminar el romanent de tresoreria negatiu i possibilitar l’aprovació i 
execució de dues expropiacions. 

 
Una de les mesures que es preveuen en aquest Pla de Sanejament es refinançar els 
préstecs a llarg termini concertats per aquesta Corporació, concretament aquells que 
vencen a partir del 2013. 

 
Actualment aquest Ajuntament te concertat varis préstecs a llarg termini amb Caixa 
Pensions, les condicions dels quals calen refinançar que tot seguit detallem: 

 
 Capital Capital 

Préstec núm. préstec viu 01/04/2010  Fi vigència 
 

305.205494-73 841.416,95 € 412.379,00 € 30/06/2016 

305.302227-87 38.259,40 € 18.674,00 € 30/06/2014 
 

Analitzada l’oferta presentada per l’entitat Caixa Pensions, les condicions financeres 
de les quals son les següents: 

 
Capital pendent 408.000 € 

Tipus d’interès EURIBOR 3 mesos 

Diferencial + 1,25 % 

Termini de carència 24 mesos 

Comissió d’obertura i estudi 0.10 % 

Comissió d’amortit. anticipada 0 % 

Fedatari Secretari municipal 
 

La interventora acctal. ha emès els informes corresponents i s’ha sotmès a dictamen 
de la Comissió Assessora. 

 
FONAMENTS JURÍDICS 
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• L’Ajuntament  té  aprovat  el  pressupost  de  l’exercici  en  curs  i  el  pla  de 

sanejament financer que preveu la concertació d’aquesta operació de 
refinançament de crèdit. 

• A   fi   de   corregir   el   desequilibri   pressupostari   s’ha   elaborat   un   pla 
econòmicfinancer d’acord amb l’article 22 del TRLGEP i 19 del Reial decret 
1463/2007 que desenvolupa a Llei general d’estabilitat pressupostària. Aquest 
pla va ser sotmès a aprovació del Ple el dia 15 d’abril de 2010 i es va lliurar a la 
Direcció de Política Financera el dia 6 de maig 2010 . 

• De conformitat amb l’article 53 de l TRLRHL quan les mesures contingudes en 
el pla   econòmicfinancer permetin que en tres exercicis pressupostaris 
desaparegui la situació de desequilibri, l’òrgan de contractació en matèria de 
tutela financera podrà concedir l’autorització corresponent. 

 
Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per vuit vots a 
favor dels regidors Joaquim Mas Rius, Cati Forcano Isern, Sílvia Tamayo Mata, Albert 
Lamana Grau, Antoni Isarn Flores, Coia Galceran Artigas, Francesc Martín Casares i 
Marisol Pacheco Martos, sis abstencions dels regidors Laureà Gregori Fraxedas, M. 
Assumpció Sánchez Salbanyà, Jesús Marín Hernàndez, Josep Alboquers Petitbó, 
Mercè Pallarolas Fabré i Àngel López Solà i un vot en contra del regidor Pere Serra 
Colomer: 

 
PRIMER.- Aprovar i  Concertar una operació de refinançament de  crèdit a llarg termini 
que aquest Ajuntament té concertat amb l’entitat Caixa Pensions en les condicions que 
tot seguit es detallen: 

 
Capital pendent 408.000 € 
Tipus d’interès EURIBOR 3 mesos 
Diferencial + 1,25 % 
Termini de carència 24 mesos 
Comissió d’obertura i estudi 0.10 % 
Comissió d’amortit. anticipada 0 % 
Fedatari Secretari municipal 

 
SEGON.-  Sol.licitar  l’autorització  preceptiva  de  l’operació  de  crèdit  a  la  Direcció 
General  de  política  Financera  del  Departament  d’Economia  i  Finances  de  la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’Ordre ECF/138/2007, 27 d’abril. 

 
TERCER.- Facultat a l’alcalde per formalitzar l’operació de préstec en les condicions 
financeres assenyalades en el punt segon, amb l’entitat financera Caixa Pensions. 

 
QUART.- Notificar aquest acord a l’entitat financera Caixa Pensions. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que estava contemplat en el 
pressupost d’aquest any fer  aquest refinançament. Es  van fent a  mesura que la 
Direcció General de Política Financera les va aprovant. Aquests refinançaments són 
absolutament necessaris en molts ajuntaments, per poder equilibrar la davallada dels 
ingressos que s’ha produït, fruit de la situació econòmica i de l’activitat immobiliària. No 
són operacions barates, però és l’única sortida que hi ha per poder donar el pas 
necessari fins que la situació es normalitzi. És una operació que ara és més habitual 
que abans, però sempre ha estat una forma habitual de reconducció de la situació 
econòmica de les administracions municipals. 
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Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, 
el qual explica que aquest assumpte tracta d’agafar dos préstecs que vencien l’any 
2016 amb un tipus d’interès molt baix, l’euríbor més el 0,50, i fer un préstec igual, amb 
el mateix venciment i el mateix import, però amb un interès més alt, d’un 1,25. El 
senyor Serra es pregunta com es pot refinançar tan malament i per què l’equip de 
govern proposa endeutar-se encara més. La resposta és que durant dos anys només 
es pagaran interessos, la part menys feixuga del préstec i els altres tres restants caldrà 
pagar  tot  el  capital.  Aquest  procediment no  és  el  més  recomanable segons  els 
economistes, però l’equip de govern ho duu a terme d’aquesta manera perquè el 
proper any hauran de tornar molt pocs diners als bancs i les caixes i podran quadrar el 
pressupost, pagant a la munió de tècnics de tota mena que hi ha a l’Ajuntament. El 
problema, però, el tindran els que entrin a les pròximes eleccions. El seu vot serà 
contrari a aquest assumpte, per la manca de rigor demostrada, un cop més, per l’equip 
de govern. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal de CiU, 
el  qual  explica  que  aquesta  operació  és  una  fugida  endavant.  L’exposició  de 
l’assumpte explica que es fa com a mesura en el marc del pla de sanejament financer 
2010-2013, un pla de sanejament que des del 2004 s’està incomplint. El seu grup 
municipal són tan escèptics que ni tan sols creuen que es compleixi el 2010, perquè no 
és real i s’ha fet tan sols per complir l’expedient, sense tenir el govern municipal cap 
voluntat de dur-lo a terme. Creu que l’alcalde i el govern municipal que li dóna suport 
no són del tot conscients del que estan fent, però no per això estan exempts de 
responsabilitat. En no atrevir-se a dur a terme les reformes estructurals necessàries, el 
govern municipal només té dues opcions, el refinançament de préstecs, que és per la 
que ha optat, amb el conseqüent encariment per les arques municipals, o un concurs 
de creditors, que potser seria una mesura més adequada, ja que el fons de maniobra 
és negatiu en 3,8 milions d’euros, és a dir, que el que l’Ajuntament ha de pagar a curt 
termini és superior als ingressos que tindrà en el mateix període i això tenint en 
compte el refinançament. És a dir, l’Ajuntament es troba en una situació molt delicada i 
produïda per la mala gestió del govern municipal. De totes maneres, el seu grup 
municipal s’abstindrà en aquest assumpte, ja que no es vota pas la mala gestió del 
govern, sinó una conseqüència d’aquesta mala gestió. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que una administració no pot entrar 
en una fase de concurs de creditors, la Llei no ho permet. Torna a comentar que 
l’Ajuntament de Canet de Mar no és l’únic que ha de recórrer al refinançament per tirar 
endavant  i  aquesta  operació  està  avalada  per  la  Direcció  General  de  Política 
Financera. Acaba la seva intervenció explicant que aquestes operacions surten cares, 
però que són inevitables. 

 
12.- APROVACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE REFINANÇAMENT DEL PRÉSTEC A 
LLARG TERMINI CONCERTAT AMB CAIXA CATALUNYA EN EL MARC DE LES 
PREVISIONS DEL PLA DE SANEJAMENT FINANCER, PERÍODE 2010-2013. 

 
ANTECEDENTS 

 
El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar va aprovar en sessió duta a terme el dia 12 de 
maig de 2010 el Pressupost General Municipal pel vigent exercici. 
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 Capital Capital 
Préstec núm. préstec viu 01/04/2010 Fi vigència 
 

 

En la mateixa sessió es va aprovar un Pla de Sanejament financer (2010-2013) que té 
un doble objectiu, eliminar el romanent de tresoreria negatiu i possibilitar l’aprovació i 
execució de dues expropiacions. 

 
Una de les mesures que es preveuen en aquest Pla de Sanejament es refinançar els 
préstecs a llarg termini concertats per aquesta Corporació, concretament aquells que 
vencen a partir del 2013. 

 
Actualment aquest Ajuntament te concertat varis préstecs a llarg termini amb Caixa 
Catalunya, les condicions dels quals calen refinançar que tot seguit detallem: 

 
 
 
 

2013 0097 94 9615987421 686.993,90€ 360.671,75 € 30/06/2015 
2013 0093 90 9615992572 708.938,00€ 470.309,69 € 30/09/2019 
2013 0097 95 9616001148 440.000,00€ 369.911,96 € 31/03/2020 
2013 0097 91 961599916 726.514,04€ 588.196,60 € 27/03/2019 

 
Analitzada l’oferta presentada per l’entitat Caixa Catalunya, les condicions financeres 
de les quals son les següents: 

 
Capital pendent 1.806.000-€ 
Tipus d’interès EURIBOR 3mesos 
Diferencial + 2,50 % 
Termini de carència 24 mesos 
Comissió d’obertura i estudi 0,75% 
Comissió d’amortit. anticipada  

Fedatari Secretari municipal 
 

La interventora acctal. ha emès els informes corresponents i s’ha sotmès a dictamen 
de la Comissió Assessora. 

 
FONAMENTS JURÍDICS 

 
• L’Ajuntament  té  aprovat  el  pressupost  de  l’exercici  en  curs  i  el  pla  de 

sanejament financer que preveu la concertació d’aquesta operació de 
refinançament de crèdit. 

• A   fi   de   corregir   el   desequilibri   pressupostari   s’ha   elaborat   un   pla 
econòmicfinancer d’acord amb l’article 22 del TRLGEP i 19 del Reial decret 
1463/2007 que desenvolupa a Llei general d’estabilitat pressupostària. Aquest 
pla va ser sotmès a aprovació del Ple el dia 15 d’abril de 2010i es va lliurar a la 
Direcció de Política Financera el dia 6 de maig 2010 . 

• De conformitat amb l’article 53 de l TRLRHL quan les mesures contingudes en 
el pla   econòmicfinancer permetin que en tres exercicis pressupostaris 
desaparegui la situació de desequilibri, l’òrgan de contractació en matèria de 
tutela financera podrà concedir l’autorització corresponent. 

 
Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per vuit vots a 
favor dels regidors Joaquim Mas Rius, Cati Forcano Isern, Sílvia Tamayo Mata, Albert 
Lamana Grau, Antoni Isarn Flores, Coia Galceran Artigas, Francesc Martín Casares i 
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Marisol Pacheco Martos, sis abstencions dels regidors Laureà Gregori Fraxedas, M. 
Assumpció Sánchez Salbanyà, Jesús Marín Hernàndez, Josep Alboquers Petitbó, 
Mercè Pallarolas Fabré i Àngel López Solà i un vot en contra del regidor Pere Serra 
Colomer: 

 
PRIMER.- Aprovar i  concertar una operació de refinançament de  crèdit a llarg termini 
que aquest Ajuntament té concertat amb l’entitat Caixa Catalunya en les condicions 
que tot seguit es detallen: 

 
Capital pendent 1.806.000-€ 
Tipus d’interès EURIBOR 3mesos 
Diferencial + 2,50 % 
Termini de carència 24 mesos 
Comissió d’obertura i estudi 0,75% 
Comissió d’amortit. anticipada  

Fedatari Secretari municipal 
 

SEGON.-  Sol.licitar  l’autorització  preceptiva  de  l’operació  de  crèdit  a  la  Direcció 
General  de  política  Financera  del  Departament  d’Economia    i  Finances  de  la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’Ordre ECF/138/2007, 27 d’abril. 

 
TERCER.- Facultat a l’alcalde per formalitzar l’operació de  préstec en les condicions 
financeres assenyalades en el punt segon, amb l’entitat financera Caixa Catalunya. 

 
QUART.- Notificar aquest acord a l’entitat financera Caixa Catalunya 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, 
el qual explica que aquest punt encara és més greu, perquè el capital és més gran i el 
tipus d’interès també és més alt. També té dos anys de carència que vol dir pagar poc 
aquests dos anys i que els que vinguin al darrere ja s’ho trobaran. A més a més, la 
comissió d’estudi, que abans era del 0,10, ara és del 0,75. Explica que el seu vot serà 
en contra. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal de CiU, 
el qual explica que repetiria el que ha dit al punt anterior, però el que farà és afegir que 
una administració no pugui presentar un concurs de creditors no el tranquil·litza gens, 
perquè això no vol dir que la situació de l’Ajuntament de Canet de Mar no sigui bastant 
deteriorada i crítica. Tampoc el tranquil·litza que altres ajuntaments estiguin igual o 
pitjor que el de Canet. Recomana que el senyor alcalde es fixi amb els que estan 
millor. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que s’hauria de canviar la llei perquè 
els ajuntaments puguin dur a terme un concurs de creditors. Li demana que faci una 
iniciativa legislativa popular perquè canviïn aquesta llei. Després d’una picabaralla amb 
el senyor Laureà Gregori Fraxedas, el senyor alcalde dóna per tancat el torn 
d’intervencions. 
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13.- APROVACIÓ INICIAL MAPA D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPAL 
(MIEM) 

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, amb la voluntat d’ordenar i planificar el 
sistema esportiu per als propers anys, ha encarregat l’elaboració del Mapa 
d’Instal·lacions i Equipaments Esportius (MIEM), document que ha estat elaborat per 
l’empresa Grup SEAE i pels Serveis Tècnis Municipals i l’Àrea d’esports amb la 
col·laboració dels arquitectes d’Hernando i Sauqué arquitectes, el Consell Català de 
l’Esport i la Diputació de Barcelona. 

 
Atès que l’objectiu d’aquest estudi és la redacció d’un pla global que defineixi de 
manera concreta les necessitats, les possibilitats i les propostes sobre la xarxa 
d’equipaments esportius que hauria de tenir Canet de Mar, però també és necessari 
emmarcar l’estudi dintre del model de poble projectat per l’Ajuntament. 

 
Atès que el MIEM és l’eina que preveu el desplegament del PIEC (Pla Director 
d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya) que ha de permetre als 
municipis determinar les seves necessitats d’instal·lacions esportives en un marc de 15 
anys. 

 
Atès que l’aprovació pel Ple municipal del MIEM suposa l’actualització dels estudis de 
localització del PIEC pel que fa als dèficits i les necessitats d’equipaments esportius i 
té una incidència important en la programació d’inversions de les diferents 
administracions públiques en la construcció i la millora de les instal·lacions esportives 
del municipi. 

 
Atès que aquesta aprovació permetrà a l’Ajuntament de Canet de Mar poder optar de 
manera totalment justificada a les subvencions que més endavant es publiquin, tant 
per als equipaments esportius de la xarxa bàsica com de la complementària. 

 
Atès que el MIEM és un instrument marc de planificació esportiva municipal que ha de 
ser útil al mateix municipi i en el qual hi intervenen i s’hi impliquen diversos 
departaments municipals, principalment la Regidoria d’Esports i també l’Àrea 
d’Urbanisme. 

 
Vist i trobat conforme l’informe favorable del tècnic municipal d’Esports, el qual es 
transcriu a continuació: 

 
El MIEM és un instrument de planificació municipal, que concreta i situa les necessitats 
d’equipaments esportius en l’àmbit municipal. 

 
El MIEM és l’instrument d’anàlisi de l’estat actual i planificació de futur de les 
instal·lacions esportives municipals. Aquest treball, fet per l’equip tècnic de l’empresa 
Grup SEAE, servirà per a determinar les propostes de millora tècnica i constructiva 
dels equipaments esportius Canetencs. 

 
A través d’un estudi exhaustiu dels usos presents i una projecció de les necessitats 
futures (en funció del creixement de població i dels hàbits esportius) es concreten 
quines han de ser les actuacions prioritàries. 

 
L’Ajuntament de Canet de Mar ha fet elaborar el MIEM, en què s’avaluen la situació 
actual i les necessitats de futur pel que fa a instal·lacions esportives. 
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Valorant les noves necessitats a nivell d’instal·lacions esportives de Canet de Mar i vist 
la necessitat d’adequar el PIEC realitzat l’any 2004 per l’empresa SEAE SL a la 
situació actual, l’empresa Grup SEAE SL ha actualitzat el document fent les 
adaptacions  necessàries per poder fer front a totes les possibilitats i necessitats que 
puguin sorgir. 

 
Aquest és el meu informe que signo a Canet de Mar, el 8 de juliol de 2010. 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d’Esports, 
s’acorda per unanimitat dels quinze membres presents dels disset de nombre de dret 
que integren el Ple municipal: 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Mapa d’Instal·lacions i Equipaments   Esportius de 
Canet de Mar elaborat per l’empresa Grup SEAE i pels Serveis Tècnis Municipals i 
l’Àrea d’esports amb la col·laboració dels arquitectes d’Hernando i Sauqué arquitectes, 
el Consell Català de l’Esport i la Diputació de Barcelona. 

 
SEGON.- Sotmetre els documents a exposició pública pel termini de 30 dies hàbils, 
comptats a partir de la publicació al BOP, a l’objecte de presentació de possibles 
al·legacions, observacions o suggeriments mitjançant inserció del corresponent anunci 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler d’edictes de l’Ajuntament i al 
web municipal. 

 
TERCER.- Considerar aquests documents aprovats amb caràcter definitiu, en cas que 
transcorregut el termini anterior no s’haguessin presentat al·legacions. Contràriament, 
establir que caldrà adoptar un nou acord plenari que, amb pronunciament sobre les 
al·legacions, haurà d’aprovar el document definitivament. 

 
QUART.- Comunicar aquests acords al Consell Català de l’Esport i a l’Àrea d’Esports 
de la Diputació de Barcelona. 

 
Pren la paraula el senyor Antoni Isarn Flores, regidor delegat d’Esports, el qual explica 
que es va fer una reunió amb l’empresa, tots els grups polítics i el senyor Serra, en la 
qual es va explicar en què consistia aquest Mapa d’instal·lacions Esportives Municipal. 
Explica que aquesta mapa és la planificació dels equipaments esportius al municipi, 
dels que hi ha, dels que es podran tenir en un futur i dels que potser no caldran. El 
MIEM és una eina obligatòria de tenir perquè si no és així, l’Ajuntament no es pot 
acollir a les possibles subvencions de la Generalitat. Aquest mapa, tot i que està fet 
per un llarg termini, es pot modificar, sobretot per si hi ha variacions en el nombre 
d’habitants de la població. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, 
el qual explica que la Generalitat obliga que els municipis, per tal d’aconseguir 
subvencions de la Direcció General de l’Esport, tingui fet aquest mapa. Explica que 
aquesta empresa és la que fa gairebé tots els estudis que encarrega la Generalitat i 
això fa pensar en la sensació que aquest mapa està fet amb un patró, amb quatre o 
cinc peculiaritats del municipi per distingir-lo del patró. Vist el procediment, es proposa 
un  mapa  esportiu  per  als  propers  anys  amb  cert  interrogants  i  discrepàncies. 
Resumeix que la seva percepció és que a l’hora de fer l’estudi va primar més les 
necessitats que l’empresa creia que tenien els canetencs que no pas les pròpies 
necessitats dels canetencs, li sembla un pla amb cert regust intervencionista. Tot i 
això, si és com assegura el regidor d’Esports, que no és d’obligat compliment, sinó que 
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és una eina de treball que es podrà corregir en un futur, segons les conveniències dels 
canetencs i serveix per poder obtenir subvencions, el seu vot serà favorable. 

 
Pren la paraula el senyor Jesús Marín Hernàndez, regidor del grup municipal de CiU, 
el qual explica que considera una molt bona feina la feta pel senyor Antoni Isarn Flores 
amb el MIEM. Felicita el regidor en aquesta tasca en concret i pràcticament en totes 
les que ha portat a terme durant la legislatura en l’Àrea d’Esports. Dóna les gràcies al 
regidor per informar-los sempre, durant aquests últims tres anys, d’aquells canvis que 
s’han encetat des de l’Àrea. Deu fer uns quinze dies se’ls va informar sobre el MIEM i 
sobre quins equipaments entraven dins d’aquest pla. Consideren que és un bon pla 
que també explica la descatalogació demagògica que ha fet ERC en aquests últims 
mesos sobre el camp de futbol. L’aprovació d’aquest pla permetrà optar, a futurs 
equips de govern, a subvencions per millorar les instal·lacions esportives. Demana que 
altres regidories s’afegeixin a la col·laboració i a la política de mà estesa que el regidor 
d’Esports els brinda. El vot del seu grup municipal serà favorable. 

 
Pren la paraula el senyor Antoni Isarn Flores, el qual explica que aquest MIEM és un 
bé per al futur, per la gent que vingui a partir d’ara. Li sap greu que ERC no hagi 
vingut, perquè volia comentar que el dia anterior el diari El Punt va publicar una notícia 
en  la  qual  s’explicava que  han  sortit  unes  subvencions per  a  centres  esportius, 
sobretot per a centres de tecnificació i amb una nova modalitat per a escoles perquè 
puguin fer-se pavellons. Aquesta notícia indicava que El Masnou, que té una gran 
projecció amb el patinatge artístic, ha aconseguit un centre de tecnificació, la qual cosa 
vol dir que hauran de construir un pavelló que té un cost de 3 milions d’euros, dels 
quals el Consell Català de l’Esport n’aporta 1,5. ERC del Masnou, que es troba a 
l’oposició, va lluitar molt per aconseguir aquesta subvenció, cosa que a Canet no ha 
fet, sinó que s’ha limitat a fer demagògia quan es van demanar subvencions per al 
camp de futbol. 

 
14.- DETERMINACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2011 

 
Vista l’Ordre del conseller de Treball  TRE/309/2010, d’11 de maig, publicada en el 
Diari Oficial de  la  Generalitat núm. 5639, de  31  de  maig de  2010,   per la  qual 
s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2011. 

 
Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes 
laborals, dues seran locals i que per Decret de la Generalitat de Catalunya, s’estableix 
que les dues festes locals seran fixades per Ordre del conseller a proposta dels 
municipis respectius, 

 
Atès que l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de la 
jornada de treball, jornades especials i descans, estableix que la proposta l’ha de 
formular el Ple Municipal, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat dels quinze membres presents dels disset de nombre de dret que integren 
el Ple municipal: 

 
PRIMER.- Fixar pels dies 29 de juny (dimecres) i 8 de setembre (dijous), les dues 
festes locals de Canet de Mar, per a l’any 2011. 
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SEGON.-   Comunicar aquest acord al Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya, als efectes de publicació en l’Ordre de Festes Locals a Catalunya per a 
l’any 2011. 

 
En aquest punt la senyora Cati Forcano Isern, regidora del grup municipal d’UMdC, 
s’absenta de la Sala de Plens. 

 
15.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL SERVEI METEOROLÒGIC DE 
CATALUNYA PER A LA INSTAL·LACIÓ DE L’ESTACIÓ METEOROLÒGICA 
“CANET DE MAR” 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 1 de juliol de 2010, va 
prendre, entre d’altres, els acords següents: 

 
PRIMER.- Autoritzar la instal·lació d’una estació meteorològica al terreny de titularitat 
municipal ubicat als jardins del centre cívic de Vil·la Flora, en la ubicació que consta en el 
plànol adjunt. 

 
SEGON.- Aprovar el conveni de col·laboració a signar amb el Servei Meteorològic de 
Catalunya  per  a  la  instal·lació  de  l’estació  meteorològica  “Canet  de  Mar”,  que 
especificarà els termes de l’autorització. 

 
TERCER.- Facultar el senyor alcalde, Joaquim Mas Rius, per signar tots els documents 
que siguin necessaris per dur a terme aquests acords. 

 
QUART.- Notificar aquests acords a les persones interessades. 

 
Atès que hi ha hagut un canvi en el conveni de col·laboració que es va aprovar per 
signar amb el Servei Meteorològic de Catalunya per a la instal·lació de l’estació 
meteorològica “Canet de Mar”, concretament, en la vigència que ha de tenir. 

 
Vist i trobat conforme el nou conveni de col·laboració a signar, el qual es transcriu a 
continuació: 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI METEOROLÒGIC DE 
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, PER A LA INSTAL·LACIÓ DE 
L’ESTACIÓ METEOROLÒGICA  “CANET DE MAR” 

 
REUNITS 

 
El senyor David Rodriguez Albert, director del Servei Meteorològic de Catalunya, 

 
El senyor Joaquim Mas Rius, alcalde de Canet de Mar, expressament facultat per 
aquest acte per acord del Ple municipal de data 29 de juliol de 2010. 

 
ACTUEN 

 
El primer, en nom i representació del Servei Meteorològic de Catalunya, empresa 
pública, domiciliada a Barcelona, al carrer Berlín, 38-46 i amb NIF Q-0801167-H, de la 
qual n’és el Director nomenat per Acord de Govern de 27 de desembre de 2006. 

 
El segon, en nom i representació de l’Ajuntament de Canet de Mar, com a propietari de 
la finca on s’ubica el centre cívic de Vil·la Flora, segons les facultats que li atribueix 
l’article 51.1 a) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya. 
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EXPOSEN 
 

La Llei 15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia, amb l’objecte de donar resposta 
als  requeriments d’informació meteorològica de qualitat, a la qual la ciutadania té dret, 
crea el Servei Meteorològic de Catalunya (d’ara endavant SMC), com a organisme 
encarregat de gestionar i subministrar la informació meteorològica per al territori català 
i de garantir la disponibilitat d’una informació meteorològica de qualitat que serveixi de 
referència en tots aquells àmbits de competència de la Generalitat que requereixen 
suport, assessorament i informació en matèria de meteorologia. 

 
L’article 2.c de la Llei 15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia, indica que l’SMC 
és l’encarregat de gestionar i mantenir la Xarxa d’Equipaments Meteorològics de la 
Generalitat de Catalunya (d’ara endavant Xemec). 

 
Que per Resolució del director de l’SMC de data 17 de desembre de 2008, (DOGC 
núm.  5283,  de  22  de  desembre  de  2008)  es  crea  la  Xarxa  d’Observadors 
Meteorològics (d’ara endavant XOM) a l’empara de l’article 13.3 de la Llei 15/2001, de 
14 de novembre, de meteorologia, amb la funció d’obtenir la informació meteorològica 
que es consideri necessària per millorar l’exercici de les funcions que l’SMC té 
atribuïdes. 

 
Que les Estacions Meteorològiques (d’ara endavant EM) que instal·la l’SMC passen a 
formar part de la XOM, la qual s’integra a la Xemec. 

 
Que l’Ajuntament de Canet de Mar és propietari de la parcel·la situada als jardins del 
centre cívic de Vil·la Flora, al mateix municipi, on disposa d’un terreny adient per a la 
instal·lació d’una EM, donat que no hi ha obstacles que puguin pertorbar la mesura de 
les variables meteorològiques. 

 
Que en conseqüència, les dues parts acorden formalitzar el present conveni de 
col·laboració d’acord amb l’article 4.1.b) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic, i amb subjecció als següents: 

 
PACTES 

 
Primer. OBJECTE 

 
El present conveni té per objecte la instal·lació de l’EM   “Canet de Mar.”, dins dels 
terrenys propietat de l’Ajuntament del mateix municipi per integrar-la dins la XOM. 

 
Segon. RÈGIM JURÍDIC DE L’ACTUACIÓ DEL SERVEI METEOROLÒGIC DE 
CATALUNYA 

 
El Servei Meteorològic de Catalunya es regeix per la Llei 15/2001, de 14 de novembre, 
de meteorologia, i el Decret Legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el 
Text  refós  de  la  Llei  4/1985,  de  29  de  març,  de  l’Estatut  de  l’Empresa  Pública 
Catalana, pel Decret 172/2002, d’11 de juny, d’aprovació dels estatuts del Servei 
Meteorològic de Catalunya. 

 
Tercer. OBLIGACIONS DEL SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA 

 
1. Adquirir i instal·lar l’EM   “Canet de Mar”, atenent el que estableix la normativa 
existent. 

 
2. Integrar l’EM objecte d’aquest conveni a la XOM, xarxa que gestiona l’SMC. 
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3.  En  el  moment  de  la  instal·lació,  l’EM  Canet  de  Mar  disposarà  de  gàbia 
meteorològica i de sensors de mesura de les següents variables: 

 
- Temperatura màxima. 
- Temperatura mínima. 
- Precipitació. 

 
L’SMC no descarta afegir sensors de mesura d’altres variables en el futur, si ho creu 
necessari. 

 
4. Gestionar el manteniment d'aquesta EMA en les mateixes condicions que per a les 
altres EM integrants de la XOM. 

 
5. Explotar i difondre les dades en les mateixes condicions que per a la resta d’EM de 
la XOM. 

 
6. Sotmetre les dades procedents d'aquesta EM als mateixos controls de qualitat que 
per a les altres estacions integrants de la XOM. 

 
7. Posar a disposició de l’Ajuntament de Canet de Mar les dades de l’EMA objecte 
d’aquest conveni. 

 
8. El pagament de l’assegurança de l’EMA objecte d’aquest conveni. 

Quart. OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

1. Autoritzar la instal·lació de l’EM,Canet de Mar, dins de la finca indicada i que es 
marca en annex adjunt, pel període indicat al pacte cinquè d’aquest document. 

 
2-  Mantenir l'entorn de la ubicació de la EM en unes condicions similars a les que 
existeixen en el moment de la signatura d'aquest conveni, en referència a la instal·lació 
de qualsevol element que representi un obstacle que alteri la mesura de les variables 
meteorològiques, així com a l’estat de la coberta vegetal del sòl. 

 
3. Comunicar per escrit a l'SMC amb una anticipació mínima de 6 mesos qualsevol 
modificació substancial de l'entorn de la ubicació de l'estació que pugui suposar que 
aquesta deixi de complir els requisits esmentats al paràgraf anterior. 

 
4. Autoritzar el pas per accedir a l’EM, per tal de poder efectuar diàriament la presa de 
dades per la persona o persones que s’hagin compromès amb l’SMC a fer-ho. Per això 
l’Ajuntament donarà una clau per accedir al recinte de Vil·la Flora per tal que en disposi 
la persona que el SMC indiqui. No es podrà cedir la clau a tercers sense previ avís a 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
Cinquè. VIGÈNCIA DEL CONVENI 

 
El conveni entrarà en vigor el mateix dia de la seva signatura i la seva durada serà fins 
al 31 de desembre del 2040, llevat que una de les parts volgués desistir del conveni. 
En aquest cas, ho haurà de comunicar per escrit a l’altra part amb sis mesos 
d’antelació, com a mínim, ja sigui dins el període de vigència del conveni o d’alguna de 
les pròrrogues. A partir de la data de finalització, s’haurà de renovar. 

 
Sisè.- RESOLUCIÓ 

 
Aquest conveni pot ser resolt per una de les següents causes: 
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per desistir qualsevol de les parts ja sigui dins el període de vigència del conveni o 
d’alguna de les seves pròrrogues, tal com preveu la clàusula quarta d’aquest conveni 
de comú acord per incompliment greu i reiterat de les obligacions per part de qualsevol 
de les parts per la modificació de l’estatut jurídic de qualsevol de les parts 

 
Setè.- INTERPRETACIÓ 

 
El Director del Servei Meteorològic de Catalunya i el senyor alcalde de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, seran qui, en darrera instància, arribaran a un acord, en el cas que hi 
hagi diferències en la interpretació d’aquest conveni. Si tot i la bona voluntat de dirimir 
diferències entre les parts, aquestes no arribessin a cap acord, ambdues parts, per a la 
decisió de totes les qüestions litigioses derivades del present conveni, es sotmeten a 
l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, tot encomanant-li la 
designació dels àrbitres i l’administració de l’arbitratge, així com obligant-se a complir 
la decisió arbitral. 

 
I en prova de conformitat amb el contingut del conveni, les parts signen per triplicat i a 
un sol efecte, en el lloc i data esmentat a l’encapçalament. 

 
Atès que amb aquest canvi en la durada del conveni la competència per a la seva 
aprovació recau en el Ple municipal, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, 
s’acorda per unanimitat dels catorze membres presents dels disset de nombre de dret 
que integren el Ple municipal: 

 
PRIMER.- Autoritzar la instal·lació d’una estació meteorològica al terreny de titularitat 
municipal ubicat als jardins del centre cívic de Vil·la Flora, en la ubicació que consta en 
el plànol adjunt. 

 
SEGON.- Aprovar el conveni de col·laboració a signar amb el Servei Meteorològic de 
Catalunya per a la instal·lació de l’estació meteorològica “Canet de Mar”, que 
especificarà els termes de l’autorització. 

 
TERCER.-  Facultar  el  senyor  alcalde,  Joaquim  Mas  Rius,  per  signar  tots  els 
documents que siguin necessaris per dur a terme aquests acords. 

 
QUART.- Notificar aquests acords a les persones interessades. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde de Medi Ambient, 
Educació i Infància i Cultura, la qual explica que es tracta d’un conveni de col·laboració 
amb el Servei Meteorològic de Catalunya per instal·lar aquesta estació al recinte de 
Vil·la Flora, molt a prop de l’institut. És una cessió de l’espai per poder tenir aquesta 
estació i permetre a Canet de Mar de formar part de la xarxa d’observadors 
meteorològics. 

 
En  aquest  moment,  la  senyora  Cati  Forcano  Isern,  regidora  del  grup  municipal 
d’UMdC, s’incorpora a la sessió. 

 
16.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC EN DEFENSA DE L’ESTATUT DE 
CATALUNYA 

 
El 28 de juny de 2010, després de 3 anys agònics, el Tribunal Constitucional ha dictat 
sentència sobre el recurs presentat pel Partido Popular contra l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya. 
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Ha estat un procés polèmic, protagonitzat per una Tribunal deslegitimat, que ha 
provocat un desgast polític sense precedents, en veure’s qüestionada la Llei de lleis 
del  Poble  de  Catalunya,  referendada  per  les  Corts  Generals,  el  Parlament  de 
Catalunya i el mateix poble en referèndum. 

 
El recurs interposat pel PP impugnava el preàmbul, 114 dels 223 articles del text i 9 
disposicions addicionals i 3 finals de l’Estatut, però, a més, posava en entredit el nostre 
sistema institucional i d’autogovern, i fins i tot, feia perillar l’encaix de Catalunya amb la 
resta d’Espanya, basada en el pacte i la concòrdia. 

 
El TC finalment ha anul·lat 14 articles, reinterpreta altres 23 i accepta el preàmbul tot i 
negar eficàcia jurídica a l’al·lusió de Catalunya com a “nació”. 

 
Malgrat això, aquells que volien impossibilitar el desenvolupament de l’autogovern de 
Catalunya no han triomfat. Les institucions, des de la responsabilitat, hen anat 
desplegant aquesta norma durant els quatre anys que porta en vigor, i desplegant, per 
tant, l’autogovern i els drets socials dels catalans i les catalanes arreu del territori. 

 
A més, al llarg d’aquests 3 anys des que el PP va presentar el recurs, el món local 
hem  reiterat  de  forma  continuada  el  nostre  suport  a  l’Estatut,  i  la  nostra  ferma 
convicció que es tracta d’una norma constitucional. 

 
El poble de Catalunya ha estat, sempre, un poble de diàleg i enteniment. Com a 
institució  que  som,  acatem  la  sentència,  però  no  la  compartim  i  tenim  el  dret 
d’expressa la nostra indignació amb serenitat i respecte a la legalitat, des de la serenor 
que ha caracteritzat el nostre poble. 

 
El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar acorda no aprovar aquest assumpte de l’ordre 
del dia per cinc vots a favor dels regidors Joaquim Mas Rius, Sílvia Tamayo Mata, 
Antoni Isarn Flores, Francesc Martín Casares i Marisol Pacheco Martos, sis vots en 
contra dels  regidors Laureà Gregori Fraxedas, M.  Assumpció Sánchez Salbanyà, 
Jesús Marín Hernàndez, Josep Alboquers Petitbó, Mercè Pallarolas Fabré i Àngel 
López Solà i quatre abstencions dels regidors Cati Forcano Isern, Albert Lamana Grau, 
Coia Galceran Artigas i Pere Serra Colomer: 

 
PRIMER.- Reiterar el nostre convenciment de la plena constitucionalitat de tot l’Estatut, 
aprovat per les Corts Generals, el Parlament de Catalunya i el poble de Catalunya. 

 
SEGON.- Defensar, més que mai, l’autogovern de Catalunya, del qual l’Estatut n’és la 
seva expressió màxima i al qual els catalans i catalanes no pensem renunciar. 

 
TERCER.- Expressar la nostra decepció i indignació per un procés i una sentència que 
mai no s’hauria d’haver produït. 

 
QUART.-   Reiterar   el   nostre   malestar   envers   un   Tribunal   Constitucional  que 
considerem desacreditat i moralment deslegitimat per haver dictat aquesta sentència. 

 
CINQUÈ.- Destacar el fracàs del Partido Popualr, que va impugnar 129 preceptes que 
afectaven a 201 qüestions del nostre Estatut i, el que és més greu, ha demostrat una 
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nul·la sensibilitat cap al poble de Catalunya intentant limitar el nostre autogovern i 
impulsant campanyes de desprestigi contra el nostre Estatut arreu d’Espanya. 

 
SISÈ.- Reafermar el nostre suport i la nostra col·laboració amb la resta d’institucions 
públiques catalanes perquè, amb voluntat política i determinació, de manera conjunta 
amb les institucions espanyoles, superem aquest entrebanc, comprometent-nos junts a 
desenvolupar tot el que hem pactat, acordat, votat i referendat. 

 
SETÈ.- Aquest Ajuntament es posa al costat i a disposició del president de la 
Generalitat que, com a líder del nostra país, encapçala el posicionament i l’estratègia a 
seguir del conjunt de Catalunya per assolir plenament els objectius fixats a l’Estatut, 
alguns dels quals ara han estat qüestionats. 

 
VUITÈ.- Fer sentir la nostra veu expressant el nostra sentiment d’afirmació nacional i la 
nostra voluntat de governar-nos, responent massivament i animant als nostres 
conciutadans a participar en la manifestació que organitzin les forces polítiques i 
socials de manera conjunta per expressar cívicament i democràticament la nostra 
voluntat d’autoafirmació i d’autogovern, demostrant que som una nació i que formem 
un sol poble. 

 
NOVÈ.- Notificar aquest acord als grups polítics del Parlament de Catalunya, a la 
Presidència de la Generalitat, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques, al Tribunal Constitucional, als grups polítics de les 
Corts General i al Govern d’Espanya. 

 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, llegeix la moció 
presentada pel seu grup. 

 
Pren la paraula el senyor Albert Lamana Grau, regidor del grup municipal d’UMdC, el 
qual explica que el seu grup municipal vol deixar palès que està d’acord en el 80 o el 
90% dels plantejaments d’aquesta moció, però consideren que després de 4 anys, 
potser ha arribat el moment d’escoltar els ciutadans de Catalunya, que expressin la 
seva voluntat, i a partir d’aquí els polítics s’ha de posar a treballar. El seu vot serà 
d’abstenció. 

 
Pren la paraula el senyor Jesús Marín Hernàndez, regidor del grup municipal de CiU, 
el qual explica que estan una mica decebuts que els grups municipals d’aquest 
Ajuntament  no  hagin  pogut  arribar  a  cap  acord  per  poder  presentar  una  moció 
conjunta, crítica a la qual també hi inclou el seu propi grup municipal. Explica que no 
estan d’acord amb aquesta moció del PSC, que no saben si des del carrer Nicaragua o 
des de Madrid els han dit que presentin. No poden donar suport a una moció que no 
s’ajusta a la veritat i que no s’aguanta per enlloc. Entenen que aquest fet ve donat per 
la dificultat que té el PSC d’explicar a Catalunya una cosa i a Madrid una altra. Explica 
que la moció parla d’un sol recurs, el del PP, però s’oblida del recurs del defensor del 
poble. I, a més a més, si el PSC acata la sentència, com a demòcrates que són han 
d’acatar-la i també aplicar-la. Tampoc estan d’acord amb els punts quart a vuitè. El 
punt quart parla de reiterar el seu malestar envers un Tribunal Constitucional que 
consideren desacreditat i moralment deslegitimat. Pregunta si el president Zapatero ha 
fet alguna cosa per canviar aquest Tribunal; ni al PP ni al PSC-PSOE els interessa fer- 
ho. El punt cinquè destaca el fracàs del PP, però diu que el fracàs també és del PSOE, 
encapçalat pel defensor del poble. El punt sisè diu que volen refermar el seu suport i la 
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seva col·laboració amb la resta d’institucions públiques catalanes, perquè amb voluntat 
política i determinació, de manera conjunta amb les institucions espanyoles, se superi 
aquest entrebanc. Comenta que el PSOE amb el suport dels diputats del PSC van 
rebutjar divendres passat les esmenes que van presentar conjuntament CiU, ERC i 
ICV. El setè punt considera que el senyor Montilla és el líder del país i no vol fer cap 
comentari. Explica que el punt vuitè ja admet comentaris, ja que el PSC anima la 
ciutadania a anar a la manifestació. Pregunta a quina manifestació es refereix. 
Demanen que tinguin una mica de rigor a l’hora de presentar mocions. Aquesta és una 
prova més del nul interès del PSC per l’estatut. El seu vot serà en contra d’aquesta 
moció. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual explica que ha quedat clara la posició del PSC. Davant la sentència del 
Tribunal Constitucional hi ha dues opcions. Una és refer el pacte estatutari i reforçar el 
pacte constitucional i l’altra és trencar-lo. El PSC defensa contundentment el pacte. La 
seva opció és refer el pacte polític que va fer possible un estatut que, qui va governar 
fins a l’any 2003 no havia volgut emprendre mai. Des del PSC reafirmen el seu 
compromís federal, català, reclamant més autogovern per a Catalunya a través del ple 
desenvolupament del nou estatut. Volen més federalisme a Espanya i a Europa. Els 
socialistes no aposten ni apostaran per la independència, ni per la separació de 
Catalunya de la resta d’Espanya, sinó per una exigència radical de respecte a 
Catalunya, per la dignitat, per l’estatut, per la voluntat d’autogovern, per la llengua 
catalana, per un finançament just i per la profunda implicació de Catalunya en la 
construcció d’un estat federal. 

 
17.- MOCIÓ SOBRE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, SOBRE 
L’ESTATUT D’AUTONOMIA I L’EXERCICI DEL DRET A DECIDIR 

 
La sentència emesa pel Tribunal Constitucional sobre l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya el 28 de juny de 2010 suposa una retallada molt significativa d’aspectes 
fonamentals d’aquesta norma jurídica ratificada en referèndum per la ciutadania el 18 
de juny de 2006. La declaració d’insconstitucionalitat de la totalitat o part de catorze 
articles i la restricció interpretativa sobre més d’una vintena més, modifica en els 
aspectes  fonamentals  l’Estatut  que  la  ciutadania  de  Catalunya  va  aprovar.  Cal 
recordar, a més, que l’Estatut parovat per les Corts Espanyloes ja incorporava una 
rebaixa respecte del text aprovat al Parlament el 30 de setembre de 2005. 

 
Ara cal sumar-hi els efectes de la sentència sobre la condició de la llengua, la 
descentralització del poder judicial o l’eliminació del blindatge de competències de la 
Generalitat, entre altres. 

 
D’aquesta manera, la sentència del Tribunal Constitucional declara la incompatibilitat 
de la voluntat expressada pel poble de Catalunya amb la Constitució. Amb aquesta 
decisió, s’exclou la voluntat de ser i decidir del poble de Catalunya del marc jurídic i 
constitucional espanyol. Aquest fet situa les institucions catalanes en la necessitat de 
defensar les decisions preses pel poble de Catalunya, de qui n’emana el seu poder i 
representació polítiques, i obliga al conjunt d’institucions, societat i forces polítiques 
catalanes a plantejar un nou horitzó basat en el dret del poble de Catalunya a decidir 
lliurement el seu futur, sense cap altre límit que la seva voluntat expressada de forma 
lliure, democràtica i pacífica. 
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El passat dissabte 10 de juliol, Catalunya va viure la manifestació més important de la 
seva història, amb més d’un milió i mig de catalans que van sortir als carrers de 
Barcelona  en  defensa  de  la  voluntat  del  poble  de  Catalunya  expressada  en 
referèndum i en rebuig a la sentència d’un Tribunal Constitucional que deixa les 
aspiracions d’una part cada vegada més gran del poble de Catalunya fora del marc 
constitucional espanyol. 

 
En relació als antecedents exposats, el Ple municipal acorda per deu vots a favor dels 
regidors Laureà Gregori Fraxedas, M. Assumpció Sánchez Salbanyà, Jesús Marín 
Hernàndez, Josep Alboquers Petitbó, Mercè Pallarolas Fabre, Àngel López Solà, Cati 
Forcano Isern, Albert Lamana Grau, Coia Galceran Artigas i Pere Serra Colomer i cinc 
vots en contra dels regidors Joaquim Mas Rius, Sílvia Tamayo Mata, Antoni Isarn 
Flores, Francesc Martín Casares i Marisol Pacheco Martos: 

 
PRIMER.- Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Canet de Mar a la vulneració de la 
voluntat popular que suposa la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut 
d’Autonomia, i considera que amb aquesta decisió les institucions de l’Estat han exclòs 
la voluntat expressada pel poble de Catalunya del marc constitucional espanyol. 

 
SEGON.- Instar al Parlament de Catalunya a iniciar un procés democràtic per tal que 
Catalunya exerceixi el dret a decidir sense més límit que la pròpia voluntat del poble de 
Catalunya,  mitjançant  la  celebració  d’un  referèndum  on  aquest  nou  horitzó  sigui 
sotmès a la decisió lliure i voluntària del conjunt del poble de Catalunya. 

 
TERCER.- Instar a les institucions, forces polítiques, societat civil i ciutadania catalana 
a implicar-se plenament en la nova etapa històrica que s’obre en el camí del dret a 
decidir del poble de Catalunya. 

 
QUART.- Trametre aquests acords al Parlament de Catalunya i a la presidència de la 
Generalitat. 

 
El senyor Jesús Marín Hernàndez, regidor del grup municipal de CiU, llegeix la moció 
presentada en nom del seu grup. 

 
Pren la paraula el senyor Albert Lamana Grau, regidor del grup municipal de CiU, el 
qual explica que el seu grup la comparteix plenament i donaran suport a aquest moció 
amb relació amb el que comentava en el punt anterior. Ja és hora que el poble de 
Catalunya voti quina és l’estratègia que han de seguir els partits polítics de cara a 
solucionar el problema de l’Estatut. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que convé fer algunes reflexions i 
refrescar una mica la memòria. El senyor Marín ha parlat de si l’anterior moció venia 
de Barcelona o de Madrid. Sí que és cert que el PSC a Madrid, en no tenir un grup 
propi,  de  vegades  ha  tingut  una  situació  complicada.  Pel  que  fa  als  recursos 
presentats contra l’estatut, sí que és cert que hi ha altres recursos presentats pel 
defensor del poble i per la Comunitat d’Aragó, entre d’altres, però eren particularitats 
que no afecten bàsicament el contingut de l’estatut, tal i com diu la sentència del 
Tribunal. Continua la seva intervenció explicant que el model del PSC no és 
l’independentisme i que el seu partit no sol anar amb ambigüitats per aconseguir altres 
vots. El PSC sempre ha defensat l’opció del federalisme. Caldrà veure si el país va de 
cara a aquesta opció o no. Explica que el terme nació figurava en l’articulat de l’estatut, 
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cosa que li donava un contingut jurídic, però en una visita que va fer el senyor Artur 
Mas al president Zapatero van pactar que aquesta paraula sortís de l’articulat i perdés 
aquest contingut jurídic. A més a més, el senyor Mas ha dit i repetit que si governa la 
Generalitat, durant aquests quatre anys no es farà cap consulta sobre el dret a decidir. 
Per tant, no sap què s’està discutint amb aquesta moció. Demana que CiU digui amb 
claredat quin és el seu projecte, igual que ERC ha dit que el seu és la independència i 
el del PSC és el federalisme. CiU va governar 23 anys a Catalunya perquè va ocupar 
l’espai central polític de Catalunya. Pregunta on es troba el partit, ja que no es 
posiciona cap a un projecte clar. 

 
Pren  la  paraula  el  senyor  Jesús  Marín  Hernàndez,  el  qual  celebra  que  s’hagi 
posicionat tan clarament, però el preocupa que en el 80% del míting polític que acaba 
de fer hagi parlat només de CiU. Com a mínim és molt significatiu. Explica que el dret 
a decidir vol dir anar cap a un altre horitzó nacional. Si parla d’ambigüitat, comenta que 
també ho és que el president Montilla anés al darrere d’una pancarta i d’una bandera 
en la manifestació del 10 de juliol. Ambigüitat és que a aquesta manifestació hi anessin 
diputats del PSC, quan majoritàriament el que se sentia eren crits a favor de la 
independència. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que qui feia més soroll eren els que 
cridaven a favor de la independència, però vol puntualitzar que hi havia molta més 
gent, com ell, que es manifestava. 

 
Pren la paraula la senyora Mercè Pallarolas Fabré, regidora del grup municipal de CiU, 
la qual explica que el PSC va tenir un grup parlamentari propi. El senyor Ernest Lluch 
va defensar-lo a capa i espasa, però amb el desgast constant del PSOE es va anar 
minant fins que va desaparèixer. Comenta que quan el senyor Guerra va passar el 
ribot per l’estatut, el senyor Mas i el senyor Zapatero encara no havien parlat, però 
com que encara hi havia una mica d’orgull i dignitat de ser catalans i defensar la terra, 
van voler tirar endavant i que s’aprovés. Si CiU va governar durant 23 anys sense 
canviar l’estatut, ho van fer perquè sabien que es trobarien amb aquesta oposició, però 
el senyor Maragall, tenint tot el poder de Catalunya i del país a les seves mans va 
pensar que aconseguiria aprovar un bon estatut i no ha estat així. Demana que se 
sigui conscient que tots els partits han fallat i l’única cosa que es pot demanar és el 
que ha dit el senyor Albert Lamana Grau, que tots es posin d’acord perquè Catalunya 
torni a ser un estat intel·ligent, cultural i respectat per tota Espanya. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que tothom ha anat pel seu compte i 
sense unió. Torna a repetir que la independència no és el seu projecte polític i demana 
que tots els partits es posicionin de manera clara. 

 
18.- MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2010 

 
L’ús social del català segueix disminuint any rere any arreu dels Països Catalans. Per 
aquest motiu, des de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) 
volem donar un nou impuls a la normalització de la nostra llengua per mitjà de la 
catorzena edició del Correllengua. Una tasca que requereix de l’esforç de tothom. 
Només d’aquesta manera podrem garantir que el català sigui una llengua viva i amb 
futur en un món cada cop més globalitzat. 
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Atesa  la  marginació  que  rep  el  català  per  part  de  les  institucions  estatals  i 
comunitàries. 

 
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalitat del català arreu del territori, convertint- 
la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat, i en l’element d’integració de 
les persones nouvingudes. 

 
Atesa la consolidació que després de tretze anys està assolint la iniciativa cívica del 
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i 
societat civil en general. 

 
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL), 
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots 
els municipis i comarques de parla catalana. 

 
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest 
municipi, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels 
quinze membres presents dels disset de nombre de dret que integren el Ple municipal: 

 
PRIMER.- Donar suport al Correllengua 2010 com a instrument reivindicatiu de la 
societat a favor de la plena normalització de l’ús social de la llengua arreu dels 
territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat. 

 
SEGON.- Donar suport a la necessitat d’un nou marc legislatiu per a la nostra llengua, 
que  es  concreti  en  noves  mesures  d'oficialitat  en  l'àmbit  estatal  i  davant  els 
organismes del Parlament Europeu. 

 
TERCER.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el 
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària pel bon desenvolupament 
de les activitats programades. 

 
QUART.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis 
d’aquesta corporació. 

 
CINQUÈ.-   Fer   arribar   aquest   acord   a   la   seu   nacional   de   la   Coordinadora 
d’Associacions per la Llengua catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos 08014 
de Barcelona, i als organitzadors del pas del Correllengua pel municipi. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que aquesta moció s’aprova cada any 
per donar suport a aquesta iniciativa. 

 
19.- PRECS I PREGUNTES 

 
1.- Aplicació de l’Ordenança de civisme i convivència 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, 
el qual explica que recentment, Canet de Mar va sortir a la premsa, concretament al 
diari El Punt, a primera pàgina i en grans titulars on més o menys es deia que 
l’Ajuntament multaria els que juguessin, a partir de certa hora de la nit, a les places del 
municipi en aplicació de la recent Ordenança de civisme. Tothom va entendre que es 
parlava bàsicament de la nova plaça Universitat. Fins aquí no hi ha res a dir, ja que 
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certs sorolls o pràctiques de lleure o esportives a certes hores molesten o poden 
molestar pel descans dels veïns. El que no s’entén és el rigor en aplicar la norma. Hi 
ha uns quants exemples, però un de recent és el que els va passar a uns ciutadans de 
Canet, a ple mes de juliol, a un quart de dotze de la nit, que estaven asseguts, en un 
banc de la plaça Universitat, xerrant mentre els seus fills jugaven a l’espai infantil. Just 
al cap de deu minuts, van ser amonestats per la Policia, cosa que sobta, ja que 
sempre està molt ocupada, menys aquell dia, que es va presentar ràpidament al lloc 
dels fets, quan potser en altres espais no hi va tan de pressa. El que és més greu és 
que segons la vox populi, sembla que darrere d’aquesta mesura coercitiva i pecuniària 
hi ha la mà d’una tinenta d’alcalde que viu just al costat de l’espai dels jocs de la plaça 
Universitat. Li agradaria escoltar un desmentit ferm i convincent per part d’aquesta 
tinenta d’alcalde segons el qual el fet de viure al costat d’aquest espai no hi ha tingut 
res a veure. També li agradaria que, en aplicar l’Ordenança de civisme, es vagi en 
compte, ja que l’esperit d’aquesta Ordenança no és la part sancionadora, ni tan sols 
l’amenaça de sanció, sinó la convivència entre tots i la convivència cal educar-la des 
dels poders públics, de manera exemplar i tranquil·la, és qüestió de temps, paciència i 
conscienciació. S’ha d’aconseguir millor per la via del convenciment que no pas per la 
de l’estaca que suposa l’aplicació de l’Ordenança. 

 
Pren la paraula la senyora Coia Galceran Artigas, regidora delegada de Seguretat 
Ciutadana, la qual explica que quan s’actua a la plaça Universitat és per requeriment 
dels veïns; en cap cas la senyora Cati Forcano ha trucat mai, cosa que es pot 
demostrar perquè totes les trucades de la comissaria s’enregistren. Comenta que hi ha 
un grup reduït de veïns que sistemàticament, a les deu i cinc cada dia, truquen a la 
comissaria requerint els seus serveis per soroll a la plaça Universitat. Pel que fa a les 
sancions van de 50 euros a 400, però això no vol dir que se sancionarà tots els nens 
que juguin a  pilota amb 400 euros. En  principi, l’Ordenança ja  s’està posant en 
pràctica, però s’ha acordat que s’avisarà a les persones sempre i quan no siguin 
reincidents. Si no són reincidents, fins passat l’estiu no s’aplicaran les sancions. 

 
Pren la paraula la senyora Cati Forcano Isern, tinenta d’alcalde de Benestar Social, 
Sanitat, Festes Populars i Urbanisme, la qual explica que no s’ha de justificar de res. 
Pel que vetlla, igual que tot el consistori, és pel bé de Canet i pel civisme. No ha trucat 
mai a la Policia per a res. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, el qual expressa la seva satisfacció per 
aquest desmentiment de la senyora Forcano, però li demana que no s’ho prengui com 
un atac personal, sinó que com a regidor de l’oposició té l’obligació de traslladar al Ple 
el que la gent del poble li comenta. També és cert que tot i que l’Ordenança no estava 
aprovada, en altres indrets patien o pateixen sorolls i baralles a altes hores de la nit i 
l’actuació de la Policia Local no ha estat mai, a judici dels afectats, de l’excel·lència 
que ara té a la plaça Universitat. Vol ser optimista i pensa que a partir d’ara s’anirà a 
millor. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual vol deixar palès que acusar, sense proves, a 
una persona de fer trucades en virtut del càrrec que ostenta és ofensiu. 

 
Pren la paraula el senyor Francesc Martín Casares, el qual explica que l’Ordenança de 
civisme és una ordenança feta a mida per fer pedagogia, ja que les sancions lleus 
poden arribar a 400 euros, però no tenen per què arribar-hi i, a més a més, les 
persones reincidents es poden acollir a mesures alternatives. No és una Ordenança 
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amb ànim recaptatori. 
 

2.- Canvi de categoria del primer equip de futbol sala de Canet de Mar 
 

Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, 
el qual explica que li han arribat notícies no massa bones sobre el primer equip de 
futbol sala de Canet de Mar. Explica que aquest equip va assolir la segona categoria 
més alta a nivell d’Espanya i està passejant el nom de Canet arreu; ara, però, hi ha 
especulacions que ha fet un canvi amb un altre del Besòs, és a dir, que s’han 
intercanviat les categories, de manera que Canet jugarà tres categories mes avall la 
temporada que ve. Vol saber si la Regidoria d’Esport n’és coneixedora i si ha fet 
alguna cosa perquè això no passés. 

 
Pren la paraula el senyor Antoni Isarn Flores, regidor delegat d’Esports, el qual explica 
que no entén per què ho pregunta en el Ple, però pel que a ell li han explicat, com a 
regidor i com a soci del club, l’equip de Canet cedeix la plaça a un equip de Barcelona, 
del barri del Besòs, perquè no tenen diners per aguantar la categoria. Faran una 
cessió d’un o dos anys d’aquesta categoria i després la recuperaran. No s’ha d’oblidar 
que és una entitat privada i que la decisió és seva. Per l’Ajuntament totes les entitats 
privades del pobles són iguals i el que no pot fer l’Ajuntament és pagar el que aquesta 
entitat no pot pagar. 

 
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 


