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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 25 DE 
NOVEMBRE DE 2010 

 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20.30 hores 
Hora que acaba: 22.11 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 
Òscar Figuerola Bernal 
Rafel Dulsat Ortiz 
Pere Serra Colomer 

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

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

 
ORDRE DEL DIA 

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

data 30.09.2010 i de la sessió extraordinària de data 02.11.2010 
2)  Aprovació inicial modificació Ordenança urbanística 
3)  Aprovació  modificació  puntual  de  les   Normes  subsidiàries  del  límit 

edificable i la zona d’afectació de la carretera N-II al seu pas per Canet de 
Mar 

4)  Aprovació inicial del pressupost municipal per a l’exercici 2011 
5)  Resolució  al·legacions  i  aprovació  definitiva  del  Mapa  d’instal·lacions  i 

equipaments esportius de Canet de Mar (MIEM) 
6)  Modificació estatuts Fundació privada Els Garrofers 
7)  Precs i preguntes 
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1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
MUNICIPAL DE DATA 30.09.2010 I DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 
02.11.2010 

 
El senyor alcalde explica que fa uns moments s’ha repartit una fotocòpia de la pàgina 
27 de l’acta de la sessió de data 30 de setembre, la qual cosa ja es va parlar a la 
Comissió Assessora. A instàncies del portaveu del grup municipal d’ERC, s’hi ha fet 
una rectificació a la línia 5: 

 
On diu: “... no hi ha proves documentals...” 

Ha de dir: “... hi ha proves documentals...” 

A continuació, el senyor alcalde pregunta si hi ha alguna altra observació a fer a 
aquestes actes. Cap regidor en fa i, per tant s’aproven per unanimitat dels disset 
membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal. 

 
2.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA 
DE LA INFORMACIÓ URBANÍSTICA I DE LA INTERVENCIÓ DELS ACTES 
D’EDIFICACIÓ I ÚS DEL SÒL 

 
Atès que el Ple de la corporació, en sessió de data 2 de desembre de 2004, va aprovar 
inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la informació urbanística i de la 
intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl, la qual es va aprovar definitivament el 18 
de febrer de 2005. 

 
Atès que el Ple de la corporació, en sessió de data 29 de novembre de 2007, va 
acordar modificar aquesta ordenança amb la introducció d’una disposició addicional 
quarta sobre l’accessibilitat dels locals comercials. 

 
Atès que és necessària una nova modificació d’aquesta Ordenança, en el cos d’alguns 
articles, modificació que s’adjunta a aquesta proposta com a annex 1, text en el qual 
es poden observar les eliminacions (color vermell) i les insercions (color blau). 

 
Vist i trobat conforme l’informe de la tècnica d’administració general, la senyora Dolors 
Puig Gómez, favorable a una nova modificació de l’Ordenança reguladora de la 
informació urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl, el qual es 
transcriu a continuació: 

 
Na Dolors Puig i Gómez, llicenciada en dret i tècnica d’administració general de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, comarca del Maresme, en relació amb la proposta d’acord 
d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora de la informació 
urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl 

 
INFORMA 

 
Primer.- En data 6 d’agost de 2010 va entrar en vigor el Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (TRLUC). Atès que a la 
disposició  addicional  primera  d’aquest  text  es  disposa  que  totes  les  referències 
realitzades en altres disposicions a les lleis objecte de refosa s’entendran realitzades als 
articles corresponents del Text refós, cal adaptar el redactat de l’Ordenança reguladora 
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de la informació urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl, bo i 
substituint les referències a normativa refosa per la nova legislació. 

 
Segon.- En un altre àmbit, la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les 
activitats de serveis i el seu exercici, ha incorporat, parcialment, al Dret espanyol, la 
Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, 
relativa als serveis en el mercat interior, en endavant la Directiva. 

 
Segons consta al seu Preàmbul, aquesta llei ve a consolidar els principis reguladors 
compatibles amb les llibertats bàsiques d’establiment i de lliure prestació de serveis i al 
mateix temps permet suprimir les barreres i reduir les traves que restringeixen 
injustificadament l’accés a les activitats de serveis i el seu exercici. En particular, la Llei 
17/2009 posa l’accent en el fet que els instruments d’intervenció de les Administracions 
Públiques en aquest sector han de ser analitzats exhaustivament i ser conformes amb els 
principis de no discriminació, de justificació per raons imperioses d’interès general i de 
proporcionalitat per atendre aquestes raons. 

 
Així mateix, exigeix la simplificació dels procediments, evitant dilacions innecessàries i 
reduint les càrregues administratives als prestadors de serveis. Addicionalment, es 
reforcen les garanties dels consumidors i usuaris dels serveis, obligant els prestadors de 
serveis a actuar amb transparència tant pel que fa la informació que han de proveir com 
en matèria de reclamacions. 

 
Per tal d’assolir l’objectiu de reformar significativament el marc regulador no n’hi ha prou 
amb l’establiment dels principis generals que han de regir la regulació actual i futura de 
les activitats de serveis, sinó que és necessari procedir a un exercici d’avaluació de tota 
la normativa reguladora de l’accés a les activitats i serveis i del seu exercici, per a 
adequar-la als principis que estableix aquesta Llei. El resultat d’aquest treball és la Llei 
25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la 
llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici. 

 
Aquesta llei preveu, a la seva disposició final tercera, una autorització al Govern perquè 
dicti les disposicions reglamentàries necessàries per al seu desenvolupament. A més, la 
disposició transitòria tercera, preveu que en el termini màxim de quatre mesos des de la 
seva entrada en vigor, el Govern aprovarà un reial decret que estableixi els visats que 
seran exigibles d’acord amb allò que es preveu a l’article 13 de la Llei 2/1974, de 13 de 
febrer. 

 
Així, i d’acord amb l’habilitació legal prevista a les lleis 25/2009, de 22 de desembre, i 
2/1974, de 13 de febrer, i en compliment d’allò previst a l’article 13 de la llei 2/1974, de 13 
de febrer, s’adopta el Reial Decret 1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat col·legial 
obligatori, en el que es determinen els treballs professionals que, per quedar acreditada 
la seva necessitat i proporcionalitat entre altres alternatives possibles, han d’obtenir 
obligatòriament el visat col·legial, com a excepció a la llibertat d’elecció del client. 

 
En virtut d’aquest reial decret, en vigor des del passat 1 d’octubre, els únics projectes o 
treballs que han de seguir obtenint el visat col·legial obligatori són: 

 
- Projectes d’execució d’edificació (obres que requereixin projecte segons l’art. 2.1 
i 2.2 de la LOE). 
- Certificat final d’obra d’edificació. 
- Projectes d’execució d’edificació i certificat final d’obra quan hagin de ser aportats 
en els procediments administratius de legalització d’obres d’edificació. 
- Projectes de demolició d’edificacions que no requereixin l’ús d’explosius. 

 
Atès que l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels 
actes d’edificació i ús del sòl recull el visat col·legial obligatori dels projectes bàsics, 
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queda justificada, per tot el que s’ha exposat anteriorment, la necessitat de modificar-la 
en el sentit de suprimir l’exigència del visat en els projectes bàsics d’edificació. 

 
Tercer.- En un altre àmbit, i  pel que fa la regulació dels residus de la construcció 
generats en les obres, contemplada a la disposició addicional tercera de l’Ordenança 
reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del 
sòl, ha patit canvis legislatius d’ençà de la publicació del Decret 89/2010, de 29 de juny, 
pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i 
el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

 
Aquest decret ha estat publicat al DOGC el 6 de juliol de 2010 i va entrar en vigor el 
passat 6 d’agost d’enguany. 

 
L’objectiu d’aquest Decret, juntament amb l’aprovació del Programa de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), és la regulació de la producció i la gestió 
dels residus de la construcció i demolició, tot desenvolupant la normativa bàsica estatal 
continguda en el Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i la 
gestió  dels  residus  de  la  construcció  i  demolició.  Així  mateix,  es  regulen  diversos 
aspectes en relació amb el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció, d’acord amb la llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les 
infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels 
residus. 

 
El Decret 89/2010 introdueix un canvi substancial en l’import de la fiança que ha de 
dipositar la persona productora de residus de la construcció i demolició i que, d’acord 
amb l’article 11.c), per a tots els residus de la construcció i demolició, es fixa en 11 €/tona 
de residus previstos en l’estudi de gestió, amb un mínim de 150 euros. 

 
A més el Decret, per motius de sistemàtica i coherència legislativa, deroga el Decret 
201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, i el 
Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, tot adaptant les disposicions 
del Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, a la normativa autonòmica. 

 
Aquests darrers canvis són els que justifiquen la introducció de modificacions a 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl, quant a la fiança que cal dipositar per garantir la correcta gestió 
dels residus generats per les obres i respecte la legilació aplicable vigent. 

 
Quart.- Pel que fa l’accessibilitat dels edificis, el Ple municipal, en sessió ordinària de 
data 29 de novembre de 2007, va aprovar la introducció d’una Disposició addicional 
quarta a l’Ordenança urbanística, per tal de regular l’obligatorietat d’adaptar els accessos 
dels locals comercials a les persones amb mobilitat reduïda. 

 
D’altra banda, el passat 11 de març va ser publicat al BOE el Reial decret 173/2010 que 
modifica el Codi Tècnic de l’Edificació en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les 
persones amb discapacitat. En el mateix BOE i juntament amb aquest reial decret també 
es va publicar mitjançant l’Ordre VIV/561/2010 el “Document Tècnic de condicions 
bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics 
urbanitzats”. Ambdós reials decrets tenen com a denominador comú l’accessibilitat amb 
la finalitat de fixar un referent unificador per a tothom. 

 
Així, amb el reial decret que modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, s’augmenten les 
exigències per a escales i rampes que formen part dels itineraris accessibles. A més, es 
fixen per als edificis i segons sigui el seu ús i/o superfície, les condicions d’accessibilitat, 
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la dotació mínima d’elements accessibles i la senyalització dels mateixos amb un elevat 
grau d’exigència. 

 
D’ençà de la introducció de la disposició addicional quarta a l’ordenança municipal, a 
mesura que s’ha anat aplicant, vista la casuística que s’ha donat fins al dia de la data i 
atesa la introducció de nova legislació sobre aquesta matèria, s’ha vist la necessitat de 
modificar-ne el redactat, per tal que no deixi espai al dubte l’àmbit d’aplicació de 
l’obligatorietat de disposar d’accessos adaptats. Si bé amb la redacció original només 
s’obligava els locals comercials a ser accessibles, amb la que ara es proposa s’amplia 
aquesta exigència a tot tipus d’edificis, introduint, a més, la distinció entre accesibilitat 
dels edificis i accessibilitat a la via pública. 

 
Cinquè.- El capítol 8 de l’Ordenança relatiu a les vicissituds de les llicències, tracta, entre 
d’altres qüestions, sobre els efectes de l’incompliment dels terminis per a l’inici i 
l’acabament de  les  obres  i  la  seva caducitat. No  s’esmenten, tanmateix, quins  són 
aquests terminis, el que pot provocar, al nostre entendre, inseguretat jurídica tant per a 
l’Administració com per a l’administrat. És per això que s’ha considerat necessari 
especificar els terminis tant de les obres menors com de les obres majors, tot i que els 
d’aquestes darreres ja figuren a les Normes Subsidiàries de Planejament. 

 
Sisè.- Per últim, fruit de les consultes efectuades per part de veïns del municipi als 
serveis tècnics municipals, s’ha introduït a l’Ordenança la classificació com a obra menor 
la instal·lació de plaques solars tèrmiques i/o fotovoltaiques, imposant com a únic 
condicionant l’obligatorietat de preveure-les i ubicar-les sempre dins del gàlib màxim de 
l’edificació. 

 
D’altra banda, també com a resposta a consultes i a denúncies rebudes, en altres casos, 
s’ha introduït la prohibició de construir o instal·lar volums de fusta, alumini o altres 
materials en terrasses, terrats, jardins o altres espais oberts de les edificacions, sense 
disposar d’un estudi que en justifiqui el compliment dels paràmetres edificatoris recollits a 
la normativa de planejament. 

 
En els termes precedents s’informa favorablement l’aprovació inicial de la modificació de 
l’Ordenança reguladora de la informació urbanística i de la intervenció dels actes 
d’edificació i ús del sòl. 

 
 

Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Benestar 
Social, Sanitat, Festes Populars i Urbanisme, s’acorda per unanimitat dels disset 
membres assistents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora de la 
informació urbanística i de la intervenció dels actes d’edificació i ús del sòl, el text 
de la qual consta íntegrament com a annex 1 d’aquesta proposta. 

 
SEGON.- Sotmetre l’aprovació d’aquesta modificació a informació pública i audiència 
als interessats per un termini de 30 dies, a efectes de reclamacions i suggeriments, 
mitjançant la inserció del corresponent edicte en el BOP, el DOGC, al Periódico de 
Catalunya i al tauler d’edictes d’aquesta corporació, transcorregut el qual sense haver- 
se presentat cap reclamació ni suggeriment, s’entendrà aprovat definitivament sense 
necessitat de nou acord. El termini d’informació pública començarà a comptar des del 
dia de la publicació en el BOP. 

 
TERCER.- Aprovada definitivament la modificació es publicarà íntegrament en el BOP 
i entrarà en vigor una vegada transcorreguts 15 dies a partir de la recepció del text per 
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part de l’Administració de l’Estat i la Generalitat de Catalunya, sense que hi hagin 
mostrat la seva oposició. Així mateix, s’inserirà un anunci en el DOGC, on es farà 
constar la referència al BOP en el qual s’hagués publicat íntegrament. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que aquest assumpte respon al canvi 
de normativa que es va produir al mes d’agost en la Llei d’urbanisme de Catalunya. 
L’Ordenança municipal, doncs, s’havia d’adaptar a aquesta nova normativa i han 
aprofitat per afegir algunes qüestions més, de caràcter municipal, que amb el temps 
s’ha comprovat que eren necessàries. Aquestes modificacions fan referència a la 
caducitat de les obres menors i majors, l’accessibilitat dels edificis, la servitud de posar 
elements exteriors a les façanes dels edificis, el tancament de balcons exteriors en 
aquells edificis que encara tenen sostre edificable i el fet que la col·locació de les 
plaques fotovoltaiques han d’estar dins del màxim edificable. 

 
Pren la paraula el senyor Òscar Figuerola Bernal, portaveu del grup municipal d’ERC, 
el qual explica que el seu grup hi donarà suport, entre altres qüestions perquè, a 
banda de les modificacions obligatòries per llei, és fruit del treball de Serveis Tècnics i 
d’ell mateix quan era regidor d’Urbanisme, i és una bona eina per evitar problemes que 
es donen quan hi ha elements nous com són les plaques solars. L’única reflexió que 
vol fer és que quan ell era regidor d’Urbanisme, es parlava de com conjuminar aquesta 
Ordenança amb la tendència que hi ha a la Unió europea d’anar cap a la reducció de 
la burocràcia i, fins i tot, de les sol·licituds prèvies d’obres menors. Pregunta si aquesta 
reflexió ha estat present en els debats anteriors a presentar aquest assumpte. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que no sap si està assumida aquesta 
direcció que marca la Unió europea, però comenta que a ell també li semblaria bé 
reduir la burocràcia a l’Administració. Demanarà a Serveis Tècnics que expliquin si 
s’ha recollit aquesta tendència. 

 
3.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES 
SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT - MODIFICACIÓ DEL LÍMIT EDIFICABLE I LA 
ZONA D’AFECTACIÓ DE LA CARRETERA N-II AL SEU PAS PER CANET DE MAR. 

 
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. 

 
El 16 de setembre del 2005, al DOGC núm. 4471 pàgina 28643, es va publicar l’acord 
de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona d’aprovar definitivament un nou text refós de 
les Normes Subsidiàries de Planejament que incorpora totes les modificacions 
aprovades fins al maig del 2005. 

 
Segons consta a la memòria elaborada pels Serveis tècnics municipals, les 
infraestructures de transport des del 1992, any de redacció del planejament general, i 
fins a l’actualitat han evolucionat de manera paral·lela als processos d’ocupació del 
territori, donant suport al procés d’extensió. El principal canvi ha estat la prolongació 
de  l’autopista  del  Maresme  C-32  que  ha  absorbit  la  major  part  del  trànsit  de  la 
carretera Nacional II. 
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El planejament general vigent estableix que els solars corresponents als núm. 2, 4, 6, 
10 i 14 del carrer Castellmar són edificables amb les determinacions establertes per a 
la zona amb clau 4b de cases aïllades amb parcel·la mínima de 400m2. Per altra 
banda,  la  part  gràfica  de  la  normativa  estableix  un  límit  d’edificació  respecte  la 
carretera Nacional-II situat a 25 metres d’una línia teòrica de reserva per a la 
construcció d’un futur lateral. Seguint el que estableixen les Normes Subsidiàries de 
planejament, l’edificació d’aquestes parcel·les s’ha de separar 6m de l’alineació de 
carrer i, respectant l’afectació produïda per la carretera, en resulten unes parcel·les 
inedificables. 

 
D’altra  banda,  en  data  20  d’abril  de  2010,  va  ser  aprovat  definitivament  el  Pla 
Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) el qual defineix la carretera N-II al seu pas 
pel Maresme com una “antiga carretera que ha esdevingut carrer i que, sense 
alternativa, segueix suportant trànsit avui impropi”.  En aquest sentit, el PTMB proposa 
substituir el traçat actual de la carretera per una actuació sobre l’autopista C-32, 
convertint així definitivament l’antiga carretera en un carrer integrat al municipi. 

 
La conveniència d’adaptar el planejament a aquesta nova situació comporta, entre 
altres, la redacció d’aquesta modificació puntual per part dels Serveis tècnics 
municipals, que permetrà edificar els solars que actualment es troben afectats de 
forma innecessària. 

 
Vist l’informe jurídic de la tècnica d’administració general, de data 4 de novembre 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’acord 
d’aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament 
de Canet de Mar -  Modificació del límit edificable i la zona d’afectació de la Carretera N-II 
al seu pas per Canet de Mar 

 
INFORMA 

 
Primer.- De l’anàlisi de la memòria i documentació tècnica redactada pels serveis tècnics 
municipals, es desprèn que es tracta de la introducció d’una modificació puntual en les 
normes urbanístiques que integren les Normes subsidiàries de planejament de Canet de 
Mar, mitjançant l’establiment del límit d’edificació respecte la carretera N-II a 25 metres 
de l’aresta exterior de la calçada seguint el traçat actual de la carretera i sense tenir en 
compte la reserva per a l’ampliació lateral que establien les Normes Subsidiàries de 
Planejament l’any 1992. Així mateix, es proposa modificar la zona d’afectació també 
agafant com a referència el traçat actual de la carretera.. 

 
Segon.- Pel que fa el procediment, de conformitat amb l’article 96 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (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’article 
97.1 TRLUC, 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. Aquestes obligacions legals queden degudament justificades a la memòria justificativa 
elaborada pels serveis tècnics municipals. 
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Tercer.- D’acord amb l’article 85 TRLUC, l’aprovació inicial i l’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). Aquest acord requereix 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 dos dels 
diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal, conforme determinen 
l’article 85.4 TRLUC i 23.1.a) del seu reglament aprovat per Decret 305/2006, de 18 de 
juliol (RLU). 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 als apartats 5 i 7 de l’article 85 TRLUC, simultàniament al tràmit 
d’informació pública cal sol·licitar informe als organismes afectats per raó de les 
competències sectorials, els 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. En aquest cas, l’organisme que haurà d’informar és el Servei 
de Planificació depenent de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat. 

 
Sisè.- 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. 

 
Setè.- L’article 73.2 TRLUC estableix la suspensió de tramitacions i 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. Aquesta suspensió 
preceptiva de tramitacions i de llicències pot tenir una durada màxima de dos anys, 
d’acord amb el que disposa l’article 74.1 TRLUC. 

 
Cal recordar que, d’acord amb l’article 102.4 RLU, mentre estigui suspesa la tramitació 
de procediments i l’atorgament de llicències en aplicació del que estableix l’article 73.2 
TRLUC, es poden tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentats en el 
règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament 
inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en 
risc l’aplicació del nou planejament, una vegada definitivament aprovat. 

 
En els termes precedents, i en els de la memòria justificativa elaborada pels serveis 
tècnics municipals, s’informa favorablement l’aprovació inicial de la modificació puntual 
de les normes urbanístiques que integren les Normes subsidiàries de planejament de 
Canet de Mar - Modificació del límit edificable i la zona d’afectació de la Carretera N-II al 
seu pas per Canet de Mar. 

 
 

Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple, de conformitat amb 
la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Benestar Social, Sanitat, Festes Populars i 
Urbanisme, s’acorda per unanimitat dels disset membres assistents dels disset que 
integren el nombre de dret del Ple municipal: 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment, amb el quòrum de la majoria absoluta legal, la 
modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament – Modificació del límit 
edificable i la zona d’afectació de la carretera NII al seu pas per Canet de Mar, 
elaborada pels serveis tècnics municipals. 
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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.- Sol·licitar informe al Servei de Planificació depenent de la Direcció General 
de Carreteres de la Generalitat i 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, als diaris El Periódico i 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. Cas de no 
presentar-se’n, s’entendrà automàticament elevat a provisional, circumstància que 
s’acreditarà amb la certificació corresponent del secretari de la corporació. 

 
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 assumpte fa referència 
als límits edificables en aquesta zona, produïts per la Nacional II. Estava previst que la 
carretera s’anés eixamplant i, per tant, hi havia tota una sèrie de terrenys que en 
quedaven afectats. En aquest moment, hi ha en marxa el desdoblament de l’autopista 
i, per tant, ja no té sentit que els propietaris d’aquests terrenys continuïn patint aquesta 
afectació. 

 
4.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL INTEGRAT PER A 
L’EXERCICI 2011, AJUNTAMENT I RÀDIO CANET 

 
El Pressupost General per a l’exercici de 2011 ha estat format i elevat a aquesta 
corporació municipal pel senyor alcalde president en la forma prevista en l’article 
168.4. del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, conjuntament amb la plantilla de personal que 
comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral. 

 
L’expedient del Pressupost General de l'Ajuntament de Canet de Mar per a l’exercici 
de 2011 està format pels estats de despeses i ingressos degudament codificats i per 
les bases d’execució del pressupost, així com pels annexos i altra documentació 
complementària d’acord amb l’establert als articles 164 i ss del RDL 02/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
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Vistos els informes de la Intervenció municipal que es transcriuen a continuació: 
 

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

 
1. INTRODUCCIÓ 

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

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

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

 
2. BASES UTILITZADES PER A L’AVALUACIÓ DELS INGRESSOS 

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

 
El pressupost d’ingressos per operacions corrents per a l’exercici 2011 és de 11.710.143,40 
euros. Aquest import suposa un augment respecte al previst per a l’exercici 2010 de 31.162,65 
euros (0.26%). 

 
2.1.1 IMPOSTOS DIRECTES 

 
a) Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana 

 
Els ingressos previstos per aquest concepte corresponents a l’exercici del  2011   no es preveu 
cap modificació respecte al 2010. Durant l’exercici del 2011 està previst fer la revisió cadastral 
en el marc del pla d’inspecció 2011 elaborat per la Gerència Territorial del Cadastre de 
Barcelona. Aquest petit increment afectarà els ingressos del 2012. 

 
b) Impost sobre vehicles de tracció mecànica 

 
Els ingressos per l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica no es  preveu cap augment, 
respecte a l’any 2011. 

 
c) Impost sobre activitats econòmiques 

 
Els ingressos per l’Impost sobre activitats econòmiques s’augmenta en 10.000 € respecte el 
pressupost 2010 de (9.52%) Aquest import s’ha calculat tenintcompte els ingressos recaptats 
per aquest concepte en l’exercici anterior d’acord amb les dades de la liquidació pressupostària 
del 2010. 

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

 
Els ingressos per aquest impost no experimenta cap modificació respecte l’exercici 2010. 

 
2.1.2 IMPOSTOS INDIRECTES 
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El  capítol  2  del  pressupost  d’ingressos  està  integrat  exclusivament  per  l’Impost  sobre 
construccions, instal·lacions i obres. Es mante la mateixa previsió d’ingressos que en l’exercici 
2010. 

 
2.1.3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 

 
El capítol 3 de l’exercici de 2011 es preveu un petit augment respecte a l’exercici 2010 de 
129.175.81 (1.430%). Aquest import s’ha calculat tenint en compte els ingressos recaptats per 
aquest concepte en l’exercici anterior d’acord amb les dades actuals pressupostàries del 2010. 

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

 
Les variacions quantitatives més importants són: 

 
• Taxa per la recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans. Té un 

augment de 26.000 euros (2,50%). Per al seu càlcul s’ha tingut en compte les 
liquidacions efectuades en l’exercici 2010. 

• Taxa per la prestació de serveis urbanístics. Aquest ingrés té una disminució de 
20.000 euros (50%). La raó d’aquesta disminució és que les liquidacions de l’exercici 
2010 han estat per sota les previsions inicials i no hi ha indicis de millora en l’exercici 
2011. 

 
• Taxa  pel  servei  de  deixalleria.  Aquest  ingrés  no  té  cap  modificació respecte  a 

l’exercici 2010. 
 

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

Les variacions quantitatives més importants són: 
 

• Taxa per l’entrada i sortida de vehicles. No experimenta cap modificació respecte a 
l’exercici 2010. 

• Taxa Telefònica. No experimenta cap modificació respecte a l’exercici 2010. 
• Taxa per aprofitaments companyies subministradores. Té el mateix import que 

l’exercici 2010. 
• Taxes venda ambulant. no te cap modificació respecte el pressupost 2010. l’exercici 

2009. 
• Taxes platges. Tenen un augment de  10.000 euros (33%) respecte a l’exercici 2010. 

Aquest augment en fonamenta en els preus de licitació aprovats per a l’exercici. 
 

c) Altres ingressos 
 

Aquests ingressos han tingut un augment respecte a la quantia pressupostada en l’exercici 
2010 de 63.475,81 euros (20,50%). Aquest augment es dona perquè el pressupost d’ingressos 
2011 preveu de forma més especifica els conceptes de cadascun dels ingressos, destaca 
l’augment de la partida del reton del cànon en gestió de residus. 

 
2.1.4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 

 
El capítol 4 per a l’exercici de 2011 té una reducció respecte al mateix capítol per a l’exercici de 
2010 de 93.010,15 euros (2,54%). Les variacions més importants són: 

 
a) Subvenció per a casa d’oficis 

 
La subvenció prevista per a casa d’oficis es de 288.924,90 

 
b) Subvenció per al funcionament de l’Escola Bressol 
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Import pressupost preventiu amortització préstecs 2011 837.927 
Import pressupost preventiu interessos préstecs 2011 340.000 
 

 
 

Aquesta subvenció té un import de 295.200 euros. Es mante el mateix import que l’exercici 
2010. 

 
c)subvencions plans ocupacionals 2011 

 
Aquesta subvenció té un import de 406.701,14 euros, correspon als programes d’ocupació de 
la Generalitat per persones en situació d’atur preferentment empadronats en el municipi de 
Canet de Mar. 

 
e) Altres subvencions 

 
El   conjunt de les altres subvencions s’han pressupostat en relació a les previsions de 
sol·licituds de les àrees de l’ajuntament que s’han reduït en ¡gran mesura tenint en compte que 
la situació econòmica de l’ajuntament no permet assumir la part de cofinançament necessària. 

 
Les corresponents a participació en els tributs de l’Estat i al Fons Català de Cooperació Local 
s’han reduït respecte l’exercici 2010 també es preveu una disminució. 

 
2.1.5 INGRESSOS PATRIMONIALS 

 
El capítol 5 ha tingut una reducció respecte a l’exercici 2010 de 15.000 euros (13,85%). 
Aquest import s’ha calculat tenint en compte els ingressos recaptats per aquest concepte en 
l’exercici anterior d’acord amb les dades pressupostàries de 2010. 

 
2.2 INGRESSOS PER OPERACIONS DE CAPITAL 

 
En el pressupost del 2011 no es preveuen ingressos per operacions de transferències de 
capital, atès que no el Pla de sanejament no permet fer inversions de aquesta naturalesa 
durant la seva vigència (2010-2013) 

 
2.3 OPERACIONS FINANCERES 

 
En l’exercici 2010 hi ha previst concertar un préstec per import de 1.670.879 euros per fer front 
al romanent negatiu d’acord amb al Pla de Sanejament 2010-2013, aprovat en el Ple Municipal 
de 15 d’abril de 2010. 

 
3. OPERACIONS DE CRÈDIT PREVISTES 

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

 
3.2.1 CÀRREGA FINANCERA 

 
 

€ 

€ 
 
 

Total pressupost preventiu càrrega financera 1.177.927 € 
 
 

Drets reconeguts nets segons liquidació exercici 2009 12.1486.413,64 € 
 

Càrrega financera 9,43 % 
 

3.2.3 ENDEUTAMENT VIU 
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Deute viu operacions vigents 9.205.648.62 € 

 
 

Total 9.205.648,62€ 
 
 

Drets reconeguts nets 12.486.413,64 € 
 
 

Ratio deute viu 73,72% 
 
 

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

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

 
4.2 MATÈRIES EN QUE TAMBÉ S’EXERCEIXEN COMPETÈNCIES 

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

 
En el pressupost per a l’exercici 2011 es recullen els crèdits per fer front al conjunt de les 
obligacions assumides per l’ajuntament. Per acreditar aquesta suficiència durant tot l’exercici 
pressupostari serà necessari establir un seguiment de la gestió de la despesa. 

 
5. ANIVELLAMENT DEL PRESSUPOST 

 
D’acord amb el Pla de sanejament 2010-2013 aprovat pel Ple Municipal de data 15 d’abril de 
2010, dona com a resultat un pressupost desequilibrat, preveient més ingressos que despeses 
per fer front al romanent negatiu. 
L’import total del pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar per a l’exercici de 2011 és de 
13.381.022,40 euros, respecte els ingressos. Pel que fa el pressupost de despeses és de 
12.131.309,85. 
En comparació amb el pressupost de l’exercici 2010 referent als ingressos hi ha una reducció 
de 544.315,34 euros (-2,87%) i respecte a les despeses hi ha una diferència de 1.790.027,89 
euros (12,86%) 

 
INFORME ECONÒMIC FINANCER 

 
1. INTRODUCCIÓ 

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

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

 
2. BASES UTILITZADES PER A L’AVALUACIÓ DELS INGRESSOS 

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

 
1.1 INGRESSOS PER OPERACIONS CORRENTS 

 
El pressupost d’ingressos per operacions corrents per a l’exercici 2011 no experimenta cap 
modificació respecte a l’exercici 2010. 

 
1.1.1 TAXES I ALTRES INGRESSOS 

 
En aquest capítol es  pressuposta la  previsió dels ingressos per  publicitat i  els  ingressos 
obtinguts pels treballs de sonorització. La previsió per a 2011 és la mateixa que l’any 2010. 

 
1.1.2 SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES CORRENTS 

 
Els ingressos en aquest capítol són les transferències que l’Ajuntament efectua a Ràdio Canet. 
Per a l’exercici de 2011 no hi ha cap modificació respecte l’exercici 2010. 

 
1.2 INGRESSOS PER OPERACIONS DE CAPITAL 

 
En  l’exercici 2011,  igual  que  en  l’exercici 2010,  no  es  pressuposten ingressos d’aquesta 
naturalesa. 

 
2. PRESSUPOST DE DESPESES 

 
2.1 OPERACIONS CORRENTS 

 
El pressupost de despeses per operacions corrents per a l’exercici 2011 és de 125.970,60 
euros. Aquest import es manté igual que l’exercici 2010. 

 
 

2.1.1 DESPESES DE PERSONAL 
 

Les despeses de personal no ha sofert cap modificació quedant igual que l’exercici 2010. 
 

2.1.2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 
 

Aquesta despesa no té un augment ni disminució respecte a l’exercici de 2011. 
 

2.1.3 DESPESES FINANCERES 
 

El capítol 3 de despeses no te cap modificació respecte l’exercici 2010. 
 

2.2 OPERACIONS DE CAPITAL 
 

La despesa prevista per a inversions reals no té una cap modificació respecte a l’exercici 2010, 
aquestes es financen amb els ingressos previstos per publicitat. 

 
 

3. OPERACIONS DE CRÈDIT PREVISTES 
 

No hi ha previstes operacions de crèdit en aquest exercici. 
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Pressupost Pressupost  Estat 
l'ajuntament Organisme Ajustos Consolidació 

 

 
 

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

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

 
5. ANIVELLAMENT DEL PRESSUPOST 

El pressupost està anivellat. 

FONAMENTS DE DRET: 

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

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

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

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

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

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

Per tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda, en segona votació i 
amb el vot de qualitat del senyor alcalde, 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, vuit 
vots en contra dels regidors Laureà Gregori Fraxedas, M. Assumpció Sánchez 
Salbanyà, Jesús Marín Hernàndez, Josep Alboquers Petitbó, Mercè Pallarolas Fabré, 
Àngel López Solà, Òscar Figuerola Bernal i Rafel Dulsat Ortiz i una abstenció del 
regidor Pere Serra Colomer: 

 
PRIMER.-   Aprovar inicialment l’expedient del Pressupost General Consolidat de 
l'Ajuntament  de Canet de Mar per l’exercici de 2011, que inclou el pressupost de 
l’Ajuntament, de l’OA. Ràdio Canet,   segons els estats que s’adjunten en annex 
resumits a nivell de capítols: 

 

 
ESTAT CONSOLIDACIÓ PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT PER L'EXERCICI 2011 

 
 
 
 

Capítols Denominació 
1 Impostos directes 4.817.470,00   4.817.470,00 
2 Impostos indirectes 155.389,74   155.389,74 
3 Taxes i altres ingressos 3.067.357,62 14.375,00  3.081.732,62 
4 Transferències corrents 3.576.626,04 113.095,60 113.095,60 3.576.626,04 
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Pressupost Pressupost  Estat 
l'ajuntament Organisme Ajustos Consolidació 

 
5 Ingressos Patrimonials 93.300,00   93.300,00 
6 Alienació Inversions Reals 0,00  0,00
7 Transferència Capital 0,00  0,00
8 Actius Financer 0,00  0,00
9 Passius Financers 1.670.879,00   1.670.879,00 

 
TOTAL INGRESSOS 13.381.022,40 €127.470,60 €113.095,60 €13.395.397,40 € 

 
 
 

Capítols Denominació 
1 Despeses de personal 6.095.323,28 67.490,65  6.162.813,93 
2 Despeses béns corrents i serveis 4.463.510,77 58.279,95  4.521.790,72 
3 Despeses financeres 340.000,00 200,00  340.200,00 
4 Transferències corrents 398.548,80  113.095,60 285.453,20 
6 Inversions Reals 0,00 1.500,00  1.500,00
7 Transferència Capital 0,00 0,00 0,00
8 Actius Financer 0,00 0,00 0,00
9 Passius Financers 837.927,00 0,00 837.927,00 

 
TOTAL DESPESES 12.135.309,85 €127.470,60 €113.095,60 €12.149.684,85 € 

 
SEGON.-  Aprovar la plantilla anual de personal per a l’any 2011 segons el detall que 
tot seguit s’adjunta: 

 
ANNEX I – MODIFICACIONS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 

Plantilla de funcionaris 

- Crear una plaça d’inspector de la Policia Local (grup A2) 
- Amortitzar una plaça de Cap de la Brigada d’Obres i Serveis 

 
Plantilla laboral 

 
- Amortitzar una plaça de tècnic de comunicació 
- Amortitzar una plaça d’AODL 
- Amortitzar una plaça d’administratiu 
- Amortitzar dues places d’auxiliar administratiu 
- Amortitzar una plaça de conductor 
- Amortitzar una plaça d’oficial segona de la Brigada d’Obres i Serveis 
- Amortitzar una plaça d’ajudant de vigilant de la Plaça Mercat 

 
 

Personal Eventual 
 

 
- Amortitzar  una  plaça  de  tècnic  per  a  la  innovació  i  la  modernització  de 

l’Administració 
- Amortitzar una plaça per a l’oficina d’habitatge i accessibilitat (50%) 

 
Plantilla Anual de Personal. Any 2011 
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PLANTILLA ANUAL DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 

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

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

1 
1 
1 

- 
1 
1 

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

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

 
B.2 Subescala Administrativa 

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

- Estadística, sanitat i 
ensenyament 

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

Administratius B.3 

Subescala auxiliar 

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

B.4  Subescala subalterna 

B.4.a Recepcionista 

 
 
 
 

A(A1) 
A(A1) 

 
 
 
 

C(C1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C(C1) 

 
 
 
 
D(C2) 

D(C2) 

 
E(F) 

 
 
 
 
1 
1 

 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
1 

 

 
 
2 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
- 

 

 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
Subescala Administració especial 
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C.1 Subescala tècnica 

 

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

 
C.1.2 Tècnics mitjos 
ARQUITECTE TÈCNIC 
TÈCNIC MEDI AMBIENT 

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

 

 
 
C.2 Subescala Serveis Especials 

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

 
C.2.2. Classe: Personal d’oficis 

Personal no qualificat 

CONSERGE CEIP 

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

 

 
 
B(A2) 
B(A2) 

 

 
 
C(C2) 
C(C2) 

 
C(C2) 

 

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

 
 
 
 
 
 
E(F) 

 
 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 

 

 
 
3 
1 

 

 
 
2 
1 

 
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
2 
1 
5 
21 

 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
1 
1 
- 
- 
1 

 

 
 
1 
- 

 

 
 
- 
- 

 
- 

 

 
 
 
 
 
 
 
1 
- 
- 
2 

 
 
 
 
 
 
1 

  66 12 
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LABORALS D’ACTIVITAT CONTINUA Grup 
Subgrup 

Places Vacants 

 
Tècnics superiors 

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

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

 
 
 
 
1 
1 
1 
1 

 
 
 
 
1 
1 
- 
- 

 
Tècnics mitjans 

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

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

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

 
 
 
 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 

 
 
 
 
- 
1 
1 
1 
- 
1 
- 
1 

 
1 
1 
1 
1 

 
Tècnics auxiliars 

 
ADMINISTRATIU 
DELINEANT 
AUXILIAR TÈCNIC DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 

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

 
 
 
 
2 
1 
1 

 
 
 
 
1 
- 
1 

 
Auxiliars administratius 

 
D(C2) 

 
11 

 
2 

 
Personal d’oficis qualificat 

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

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

 
 
 
 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

 
 
 
 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
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Personal d’oficis no qualificat 

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

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

 
E(F) 

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

 
3 

 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
3 
- 
- 
- 
- 
2 
- 
2 

LABORALS D’ACTIVITAT TEMPORAL Grup 
Subrup 

Places Vacants 

 
Personal d’oficis no qualificat 

 
OPERARIS DE NETEJA (durant 4 mesos) 

 
 
 
 
E(F) 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
3 

  86 27 
 

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

 
LABORALS D’ACTIVITAT CONTINUADA Grup 

Subgrup 
Places Vacants 

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

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

 
1 
1 
1 

 
- 
1 
- 

 
TOTAL PERSONAL 

 3 1 

 
 

RELACIÓ DE PERSONAL EN PLANTILLA 

PERSONAL FUNCIONARI 

PLAÇA  NOM i COGNOMS   
 

1 -Secretari NÚRIA MOMPEL TUSELL 
1 -Interventor 



S/iu 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

21 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e:  canetdemar@canetdemar.cat- web: www.canetdemar.cat 

 

 

 

1 -Tresorer Vacant 
 

2 –TAG CRISTINA CABRUJA SAGRÉ 
DOLORS PUIG GOMEZ 

 
8 –Administratius – Caps d’àrea 

1.ANNA BRUN COLLET 
2.MAGDA BRUGAROLA GÜIBAS 
3.JULIA T. GUYAL CANTAL 
4.GENOVEVA DIAZ BENITEZ 
5.PILAR TORRENTS VILLARROYA 
6.ANNA M. NADAL FERNANDEZ 
7.JOSEP M. PLANET ROVIRA 
8. ÀNGEL SILVA FERNANDEZ (comissió serveis) 

 

 
 

6 - Administratiu 1.ROSER ARGEMI VILLAESCUSA 
2.CAROLINA ESPARRECH FORNAGUERA 
3.RAQUEL DOTRAS DULSAT 
4.MARTA ROIG MUÑOZ 
5.MONTSERRAT ROVIRA ARAÑO 
6.MARTA BELTRAN GENESCÀ (comissió serveis) 

 
2 - Auxiliar administratiu 

1.ISABEL PEREZ VALLS 
2.Vacant 

 
1.-Encarregat de l’Àrea Registre i Notificacions 

Vacant 
 

1 - Recepcionista ANNA M. PEREZ PUIGVERT 
 

1 - Arquitecte ALBA FARRE NACHER 
 

1 – Enginyer  
Vacant 

 
1 – Cap RH MONTSERRAT CARBONELL VILA 

 
1 - Tècnic de Comunicació 

CRISTINA NOE JUVANTENY 
 

1 - Tècnic de Medi Ambient (grup A1) 
EDUARD MORENO ROCA (Comissió serveis) 

 
3 – Arquitecte tècnic  1. ANNA MARTIN MASSO 

2. MANUEL BLANCO DEL RIO 
3. JOSEP M. PADROS DABÓ 

 
1 – Tècnic Medi Ambient Vacant 
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2- Auxiliars tècnic de biblioteca 
MONTSERRAT BELTRAN GENESCA 
ASSUMPCIO TARGAS SALVET 

 
1-Cap d’Inspecció i Disciplina Urbanística 

JORDI RIERA DALMAU 
 
 

1-Admistratiu del Servei de Normalització Lingüística 
IMMACULADA UMBERT HUGAS 

 
2 -Inspector de la Policia Local 

PERE NOLLA AGUILAR 
Vacant 

 
1.- Sergent  

JESUS MARTINEZ SARRION 
 

5-Caporal de la Policia Local 
1. JOSE VIERA MENDEZ 
2. FERRAN TERRONES SOLER 
3. DAVID DIAZ RAMIREZ 
4. ISABEL TORRENT MULLERA 
5. NEMÈSIO LOMBARDO CORTES 

 
23. Policia Local 1.JUAN CORREDERA VERA (segona activitat) 

2.CARLES MONTPEÓ MARTIN 
3.RAUL PEÑA CABALLO 
4. JOAQUIM BONAMUSA RABASSA 
5.RAMON CONTRERAS IZQUIERDO 
6.LUIS MIGUEL GARNICA MENDO 
7.DAVID HERNANDEZ SANSO 
8.ALBERTO MARTIN ESPINOLA 
9. CESAR RANDOS PARES 
10. PERE GUARDIOLA GIRAL 
11. MIGUEL A. SANCHEZ V. DIAZ SALAZAR 
12. JOAN ANTONI TOLOS SEATON 
13. MARTIN MOYA CABEZAS 
14. AURORA SEBASTIAN SARRADO 
15. NEUS CÀRDENAS LOZANO 
16. SUSANA ORTEGA 
17. ALBERT LOPEZ RODRIGUEZ 
18. RAUL PARRA MORENTE 
19. SERGI ANIEVAS TARRE 
20. FRANCISCO AGUILERA 
21. JAVIER HERMOSO SANCHEZ 
22. vacant 
23. vacant ( 9 mesos) 
24.  vacant (9 mesos) 

 
2-Conserge CEIP 

JOSEP M. CARDONA OLIVER 
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TERESA MOLLFULLEDA CARLOS 
 
 
 
 

PERSONAL LABORAL 
 
 
 

1-Enginyer Superior SILVIA AMETLLER MICOLA 
 

1- Tècnic Promoció Econòmica 
MARIBEL CORTES VALLESPI 

 
1-Coordinador de l’Àrea de Cultura 

MERCÈ VALLS MELENDRES 
 

1-Arxiver IOLANDA SERRANO SEOANE 
 

1-Coordinació de SS NURIA GIBERT LLOBET 
 

2-Assistent Social ISABEL GIL IBERNON 
VANESSA ROVIRA ALBERNI 

 
1-Educador Social CONXA ZAPATA PENALBA 

 
2- Mestra d’adults, EMMA PAZO BEJINES 

MÒNICA MAJOR VAZQUEZ 
 

1- A.O.D.L. GLÒRIA CRUANYES MASVIDAL 
 

1- Informador Turístic Vacant 
 

1- Tècnic d’educació MARIA ARTIGAS GURRI 
 

1.- Tècnic de Participació Ciutadana (80%) 
EDUARDO ELOSEGUI MANCISIDOR 

 
1.- Tècnic d’Esports JORDI TOMAS GUARCH 

 
1.- Tècnic de Joventut MIQUEL SABATÉ RIERA 

 
1.- Tècnic informàtica SERGI CANTON GAVILAN 

 
1.- Tècnic autoempresa MARIOLA DEMPERE DOMINGUEZ 

 
1- Tècnic Auxiliar de Promoció Econòmica 

ANNA MARTINEZ PI 
 

2- Administratiu 1. JOAN LLUIS VILA FABREGA 
2. Vacant 

 
1-Delineant SILVIA PLAZA NUÑEZ 
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11- Auxiliars administrat 1. ANTONIA ALCAZAR MUÑOZ 
 2. ELVIRA ROVIRA ARAÑO 
 3. IMMACULADA ROIG TRAVESA 
 4. OSCAR TEBAR JIMENEZ 
 5. FINA JUBANY PERIAGO 
 6. CRISTINA PININ  RAMBLA 

.  ASSUMPCIO DALMAU GONZALEZ 
8.  NOELIA GARCIA CORONADO 
9.  BERNAT SALBANYA ROVIRA 
10. ANNA GIL ALVAREZ 
11. PATRICIA PEREZ RODRIGUEZ 

 
1 Informador Ambiental ROSER CUCURELL UBEDA 

 
2 Oficials 1a electricista JOAQUIM ROVIRA FERNANDEZ 

RICARD RENAU MARCH 
 

1 Cap de la Brigada d’Obres i Serveis 
PERE ROURA RUSCALLEDA 

 
5 Oficials 1a construcció 1. 

2.RAMON BASSAS DOMENECH 
3.ALFONSO CALVO AVELLANEDA 
4.DANIEL CAMPOY FERNANDEZ 
5.SANTIAGO FERNANDEZ RECTORET 

 
1-Oficial 1a forja ENRIC CAMPOS LLENSA 

 
1- Oficial 1a pintura ANDRES DIAZ CARMONA 

 
1- Oficial 1a vitralleria SALVADOR MUNRABA VALLS 

 
1- Oficial 1a fusteria FELIPE INFIESTA POLO 

 
1- Oficial 1a jardiner FRANCESC HARO PERICH 

 
2 – Conductor MIQUEL SANCHEZ LOPEZ 

RAMON PONSA BELLONCH 
 

2-Treballadora familiar MONTSERRAT SALA BENITO 
ANNA DIAZ BENITEZ 

 
2-Oficial 2a d’Enllumenat JOAN ANGLES SALICRU 

ALBERT BELLAPART ROCOSA 
 

1- Oficial 2a construcció SANTIAGO PLA HERRERO 
 

1- Oficial 2a forja AURELIO ROPERO BARRIOS 
 

2- Oficial 2a brigada ENRIC CAPARROS MORALES 
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JOSEP M. FABREGÀ ROURA 
 

6- Vigilants Instal·lacions esportives (categoria de peó) 
1.  FRANCESC RIBAS XIRAU 
2.  BARTOLOMÈ RODRIGUEZ FLORES 
3.  ENRIC CABRERA GARCIA 
4.  MARINA AGUILAR BRUGAROLA 
5.  ANTONI CAPARROS FLORES 
6.  ANTONIO MONTESINO ESCOBEDO 

 
1-Vigilant plaça mercat JOSEP M. RENAU PUJOLAS 

 
1-Operari del servei del Cementiri 

JUAN MARTINEZ COMAS 
 

4- Conserges FERRAN TENAS URPI 
ORIOL QUER RIERA 
EMILI BERNAL NAVARRO 
JOAN BOSCH MONTASELL 

 
1- Notificador XAVIER SALICRU PAGES 

 
1- Peó fusteria JOSE FERNANDEZ SALINAS 

 
8- Operaris Brigada OiS 1. SAIKU SUSOHO 

2. MARC ESPI HERNANDEZ 
3. JOSE CASADO RODRIGUEZ 
4. SANTIGO RIERA MORAL 
5. MANUEL MOYANO GARCIA 
6. FRANCISCO DURAN RODRIGUEZ 
7. LEONARDO RAFAEL GROOFF 
8. TAREK GOERLICH ORDUÑA 

 
3.-Jardiners DANIEL ARNAU DAUMAL 

ENRIC BATLLE SERRA 
ANTONIO JOSE RODRIGUEZ MORENO 

 
3-Operaris de neteja, durant 4 mesos 

Vacants 
 

 
 

ORGANISME AUTÒNOM DE RÀDIO CANET 
 

 
 

1. Director JOAQUIM MASVIDAL NOGUERAS 
1. Redactor (80%) CARLOTA TANGANELLI 
1. Tècnic de so (53,33%) CARLES LUCAS LOPEZ 
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TERCER.- Exposar al públic els acords precedents de l’acte de l’aprovació inicial de 
l’expedient del pressupost de l’any 2011, pel termini reglamentari de 15 dies hàbils, en 
el tauler d’edictes de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, durant el qual 
els interessats podran examinar-lo i presentar les reclamacions davant el Ple de la 
corporació. 

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

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

 
Després de la lectura de la proposta d’aprovació per part de la secretària de 
l’Ajuntament, el senyor alcalde cedeix la paraula al senyor Òscar Figuerola Bernal, 
portaveu del grup municipal d’ERC, perquè pugui presentar una esmena a la proposta 
del pressupost per a l’exercici 2011, que es posa a consideració del Ple. El senyor 
Òscar Figuerola Bernal explica que, d’acord amb l’article 17.7.e) del ROM, el grup 
municipal presenta una sèrie d’esmenes. En primer lloc, proposen incorporar com a 
despesa 4.800 euros, com a compliment dels acords que la Junta de Govern Local va 
fer en l’elaboració del pressupost del 2009. Volen aplicar l’augment pactat per al 2010, 
i no executat, dels complements específics del cap de disciplina urbanística i per a 
l’arquitecte tècnic responsable de l’obra pública. En la discussió d’elaboració dels 
pressupostos del 2009 es va pactar passar el tècnic mig de Medi Ambient a tècnic 
superior, en el termini d’un any, i, en canvi, al cap de disciplina urbanística i a 
l’arquitecte tècnic responsable de l’obra pública es va acordar augmentar-los el 
complement específic i es diferia aquest augment en dos exercicis, 2009 i 2010 i 
durant aquest 2010 aquest acord no s’ha aplicat. És una suma modesta, però perquè 
el grup municipal d’ERC donin suport als pressupostos del 2011, primer s’haurien de 
complir prèviament els compromisos que va prendre la Junta de Govern Local per al 
2010.  En  segon  lloc,  que  es  redueixi  en  33.900  euros  la  partida  anomenada 
retribucions del personal laboral eventual de l’Àrea de Promoció Econòmica com a 
compliment dels acords presos per la Junta de Govern Local per a l’aprovació dels 
pressupostos  per  al  2010.  Això  vol  dir  que  hi  havia  una  plaça  de  tècnica  per  a 
l’autoocupació que s’havia de sumar a l’exercici si es rebia una subvenció del Servei 
d’Ocupació de Catalunya i pel que ha anat preguntant tant a Recursos Humans com a 
Intervenció, aquesta subvenció encara no ha arribat, cosa que no vol dir que no hagi 
arribat més recentment. Per tant, entenen que consolidar una plaça al 2011, quan la 
subvenció demanada encara no ha arribat l’any 2010, que és quan estava prevista, és 
incrementar la plantilla en uns moments poc recomanables. En tercer lloc, cal reduir en 
18.755 euros la partida de retribucions dels òrgans de govern, en compliment de la 
moció d’estalvi presentada pel seu grup municipal i aprovada en el Ple del maig de 
2010, amb el suport dels grups municipals del PSC i d’UMdC. També volen el 
compromís del govern que tots els regidors tant del govern com de l’oposició se’ls 
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apliqui una rebaixa del 10 % del sou o de les indemnitzacions, a partir del gener del 
2011, com a prova i exemple a tots els treballadors i serveis als quals també se’ls ha 
aplicat  rebaixes  salarials  molt  importants.  Ho  diuen  perquè  quan  el  seu  grup  va 
presentar aquesta proposta es va dir que això només significava una rebaixa de 5.000 
euros i, en canvi, la moció conjunta que van presentar els grups municipals del PSC i 
d’UMdC, representava una rebaixa de 25.000 euros només per als càrrecs, cosa que 
d’acord amb els pressupostos presentats per al 2011 és totalment falsa, ja que la 
partida només es redueix en 3.000 euros. Per tant, entenen que si una proposta que 
només afectava dos regidors ja significava una rebaixa de 5.000 euros, una proposta 
que afecta els disset regidors de l’Ajuntament hauria de significar una rebaixa bastant 
més important que 3.000 euros. També proposen eliminar la nova plaça de cap de 
policia de la plantilla perquè ja n’hi ha un, cosa que suposa reduir en 63.905 euros el 
pressupost del capítol 1. En cinquè i últim lloc, i tenint en compte que el problema més 
greu  que  té  actualment  l’Ajuntament  és  de  gestió  econòmica,  entenen  que  cal 
convocar la plaça per a un interventor o, almenys, per a un tècnic d’administració 
general d’intervenció, de forma immediata. Explica que aquesta proposta significa un 
increment de 4.800 euros per poder complir uns compromisos que la Junta de Govern 
Local va adquirir el 2009, i una reducció de 116.650 euros, per tant es produeix un 
estalvi  de  111.850  euros.  Si  s’accepten  aquestes  esmenes  el  vot  del  seu  grup 
municipal serà favorable als pressupostos per a l’any 2011. Demana disculpes per no 
haver presentat abans aquestes esmenes, però han acabat d’elaborar-les aquest 
mateix matí. 

 
Pren  la  paraula  el  senyor  alcalde,  el  qual  explica  que  algunes  qüestions  són 
assumibles i, per tant, ja estan dins del pressupost i d’altres no ho són. Explica que fa 
dies que tenien l’esborrany del pressupost i que se’n podria haver parlat amb temps. 
Per aquest motiu, el govern no acceptarà les esmenes. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, 
el qual explica que en la Comissió Assessora no van tenir ocasió de parlar sobre 
aquesta esmena i se l’hauria d’estudiar amb calma, però això no ho pot fer en aquests 
moments.  El  que  sí  que  vol  dir  és  que  l’equip  de  govern  tingui  present  els 
suggeriments que ha fet el grup municipal d’ERC, ja que alguns, possiblement, es 
podrien incorporar i que ho facin si realment ho troben convenient. 

 
Pren la paraula el senyor Òscar Figuerola Bernal, el qual explica que ha seguit el 
procediment que li van explicar des de Secretaria de l’Ajuntament. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual comenta que normalment el que es fa és 
passar  aquest  document  amb  prou  antelació  als  membres  que  integren  el  Ple 
municipal perquè el puguin estudiar i, així, emetre el seu vot en conseqüència. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal de CiU, 
el qual explica que en no tenir el document de les esmenes amb antelació no les han 
pogut avaluar, encara que en la major part hi estiguin d’acord. També comenta, però, 
que tot i acceptant aquestes esmenes, el seu grup municipal tampoc no votaria 
favorablement al pressupost definitiu. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual dóna pas a la votació de les esmenes 
presentades pel grup municipal d’ERC, les quals queden rebutjades per dos vots a 
favor dels regidors Òscar Figuerola Bernal i Rafel Dulsat Ortiz, vuit vots en contra dels 
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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. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, 
el qual explica que aquest és un dels fets més importants de la vida municipal, 
l’aprovació del pressupost de l’exercici següent. Tal i com estan les forces avui en dia 
es podria rebutjar, la qual cosa obligaria al senyor alcalde a signar el decret de 
pròrroga de l’exercici actual i el proper govern municipal es podria trobar que al cap de 
mig any ja no hi hagués diners. Explica que aquest decret de pròrroga es podria haver 
signat sense haver portat el pressupost a consideració del Ple, però l’alcalde ha 
complert amb la seva obligació de presentar el pressupost a aprovació del Ple i que, 
en  tot  cas,  sigui  el  Ple  qui  decideixi  què  es  fa  amb  aquesta  proposta.  Ell, 
particularment, podria votar-hi en contra només pel plaer de tombar el pressupost 
presentat per l’equip de govern, després de tants anys de prepotència. Però creu que 
no seria just que es deixés portar per un esperit de revenja. Per tant, votarà en funció 
de l’anàlisi del mateix pressupost. Explica que no és el pressupost que hauria fet ell, 
però reconeix que és el millor que ha presentat l’actual alcalde en tot el seu mandat, 
segurament no per pròpia voluntat, sinó condicionat per les circumstàncies actuals. Si 
s’analitza el capítol d’ingressos, s’observa que els números són pràcticament els 
mateixos que els del pressupost d’aquest any, amb la diferència de canviar el crèdit 
destinat  a Halli,  per  un  altre per  al pla de sanejament.  Potser  és un pressupost 
agosarat, ja que si bé la majoria de partides són susceptibles de poder-se aconseguir, 
la incògnita o la clau resideix al capítol 4, transferències de l’Estat, que apunta, per una 
banda, a una reducció per problemes de liquiditat del mateix Estat central, tot i que, 
per altra banda, hi ha negociacions i pressions de tipus polític, perquè no es deixi a 
l’estacada els governs municipals, amb l’argument de les pròximes eleccions del mes 
de maig. Per tant, hi ha la possibilitat de repetir les entrades de l’any 2010. Pel que fa 
a les despeses, si traiem el capítol 6 de les inversions reals, respecte el d’aquest any 
s’observa que hi ha un cert equilibri amb tres excepcions: el capítol 9 de passiu 
financer, que el proper equip de govern pot arranjar, les despeses en béns i serveis 
que haurien de retocar-se a la baixa, que sembla difícil, però no és impossible, i, 
sobretot el capítol de personal, el mal endèmic d’aquest Ajuntament d’uns anys ençà, 
pràcticament des que governa el tripartit. El personal s’ha incrementat d’una manera 
exponencial, la nòmina s’ha augmentat d’una manera esgarrifosa i s’està per sobre del 
percentatge recomanable. S’ha superat la ràtio per la banda negativa i el que és pitjor 
és que la sensació d’eficiència és dolenta i la percepció negativa dels ciutadans de la 
sobredimensionada plantilla, que més que sobredimensionada, que ho és, una part 
important del problema rau en la quantitat de tècnics que fan i cobren per la mateixa 
feina que haurien de fer els polítics, que també cobren. Caldria ser valent i fort, 
equilibrar el pressupost i eliminar el romanent negatiu de Tresoreria que des que mana 
el tripartit és més negatiu que mai. Analitzats amb benevolència els pros i els contres, 
si  bé  no  hi  està  d’acord  al  100  %,  sobretot  en  les  despeses,  el  seu  vot  serà 
d’abstenció, ja que no vol un pressupost prorrogat. Ell personalment, s’hi va trobar 
l’any 1999 i no s’hi vol tornar a trobar en el cas de tornar a entrar novament a 
l’Ajuntament. Creu que seria un mal favor per al proper equip de govern. En canvi, 
amb el pressupost aprovat, la tasca de l’actual equip de govern en el proper semestre 
no queda col·lapsada i el proper equip de govern té una eina sobre la base del qual, si 
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no és del seu gust, es poden efectuar les vinculacions i les modificacions de crèdits 
que considerin convenients. 

 
Pren la paraula el senyor Òscar Figuerola Bernal, portaveu del grup municipal d’ERC, 
el qual explica que al seu entendre aquest pressupost demostra que tot el que es va 
anunciar quan van ser expulsats del govern no era cert. En primer lloc, en despeses hi 
ha un augment de 350.000 euros en personal, respecte el pressupost anterior. No 
deixa de ser curiós que, en un moment que hi hauria d’haver com a mínim una igualtat 
amb el pressupost del 2010, si es mira el total, hi ha un increment de 500.000 euros. 
Quan el seu grup municipal va presentar la moció esmentada anteriorment al Ple de 
maig passat, tant la senyora Cati Forcano com la senyora Sílvia Tamayo van comentar 
que només estalviava a les arques municipals 5.000 euros i que, en canvi, amb la 
moció conjunta posterior, el senyor Albert Lamana va dir que només amb la rebaixa 
amb càrrecs públics seria de 25.000 i la total de 105.000 euros i que anirien destinats 
a eixugar una part del romanent negatiu de Tresoreria. Entén que van mentir, ja que la 
retallada implicaria un estalvi de 25.000 euros, quan ha suposat una retallada de 
5.000, a no ser que es referissin que amb l’expulsió dels membres d’ERC del govern 
se’ls  estalviarien,  perquè  si  s’apliquen  aquestes  rebaixes,  en  total  i  sent  molt 
generosos  s’estalviaran  uns  6.000  euros.  En  definitiva,  vuit  regidors  implica  una 
rebaixa  de  6.000  euros  l’any  i  dos  regidors,  una  rebaixa  de  5.000  euros.  La 
comparació és fàcil. El grup socialista estimava l’estalvi en 85.000 euros. Però no 
s’acaba aquí, al 2011, quan es podria notar aquesta retallada, només es veu una 
retallada de 3.000 euros, es passa de 219.000 euros a 216.000. A més a més, si es 
resta el sou que cobraven els dos membres del grup municipal d’ERC, ja s’arriba a 
34.000 euros. Així, doncs, comenta que la partida pressupostària dels càrrecs electes 
no s’entén, o s’apugen els sous o està equivocada. Explica que a Serveis Generals 
consignen personal eventual i pregunta si és que per al 2011 tenen pensat col·locar un 
càrrec de confiança que cobrarà 40.000 euros. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que aquesta denominació és un error 
que s’ha comès en l’elaboració del pressupost. Aquesta partida s’ha tret i aquests 
40.000 euros s’han repartit en altres partides. El sobrant anirà destinat al romanent 
negatiu de Tresoreria. 

 
Pren la paraula el senyor Òscar Figuerola Bernal, el qual reprèn la seva intervenció 
explicant que, pel que fa personal eventual de Promoció Econòmica, es passa de 
79.727 euros el 2010 a 111.798 euros el 2011. Hi ha un increment de 32.071 euros. 
Comenta que si amb els sous dels membres del grup municipal d’ERC s’estalviaven 
34.000, ara ja entenen per què tenien tantes ganes de fer-los fora del govern. A més a 
més, el 2011, s’incrementa una partida en 29.700 euros per la TDT, una altra despesa 
addicional. Continua la seva intervenció explicant que l’any 2003 el senyor Joaquim 
Dotras li va explicar que el millor que es podia fer amb el manteniment dels parcs i els 
jardins era externalitzar el servei de manteniment, ja que es passaria de tenir tres 
treballadors a tenir-ne una dotzena, pagant el mateix. En canvi, al 2010 es fa el 
contrari, hi havia massa persones treballant a parcs i jardins, es recupera el servei 
amb tres treballadors i prou. En canvi l’Àrea de Medi Ambient només es rebaixa en 
40.000 euros. I encara hi ha més, l’Àrea de Turisme passa de 22.800 euros, a 34.800 
euros. Pregunta el senyor Lamana, doncs, on han anat els 105.000 euros que es 
recuperarien  i  que  anirien  per  eixugar  el  dèficit.  Han  servit  per  carregar  de  més 
despesa el capítol 1. Vol felicitar el senyor Lamana perquè han passat d’un càrrec de 
confiança  del  govern  a  personal  que  segur  que  són  de  la  confiança  del  senyor 
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Lamana, però amb la diferència que són fixos, per sempre més. La conclusió final és, 
doncs, que s’ha incrementat el capítol 1 en 350.000 euros, l’any 2011. Per acabar, 
com que no han acceptat les seves esmenes que significaven un estalvi de 111.000 
euros, el seu vot serà en contra. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal de CiU, 
el qual explica que el primer que es dedueix del pressupost que presenta l’equip de 
govern és que no compleix amb el Pla de sanejament financer que el mateix equip de 
govern va aprovar el 15 d’abril de 2010. Tan sols set mesos després, es reconeix que 
aquest pla de sanejament presentat amb el pressupost de l’any 2010 no era creïble ni 
real i dóna la raó al grup de CiU quan no van voler aprovar-lo. Demana seriositat a 
l’equip de govern. Pregunta què ha canviat des del mes d’abril, perquè en la previsió 
d’ingressos del capítol 1 del Pla de sanejament hi figuressin 5.599.000 euros i en el 
pressupost només 4.817.000 euros, és a dir, 769.000 euros de més. Quan es juga a 
l’engany, tard o d’hora es descobreix. L’any 2009 es va produir un romanent negatiu 
de Tresoreria de 3.346.945 euros i la normativa diu que s’ha d’eliminar durant l’exercici 
pressupostari en què s’aprova la liquidació i el següent, és a dir, entre el 2010 i el 
2011. Pregunta si són conscients que no estan complint aquesta norma amb el 
pressupost  que  han  elaborat.  Aquest  pressupost  contempla  un  increment  de 
l’endeutament  per  import  d’1.670.879  euros.  Segons  el  Decret  llei  de  mesures 
antidèficit de 24 de maig del 2010, els ajuntaments no es podran endeutar a llarg 
termini durant el 2011, per tant, aquest crèdit no es podrà concertar. D’aquí es dedueix 
que el pressupost està executat sobre una base errònia i que la seva execució no serà 
factible en base a les normes actuals. Per tant, si el pressupost contempla un estalvi 
positiu d’1.245.712 euros comptant amb el préstec, en no poder fer-se aquest crèdit, 
es passarà a un dèficit de 425.167 euros. Es dedueix que de res servirà el retall dels 
salaris dels treballadors de l’Ajuntament, ja que amb bona lògica, en un ajuntament 
amb una estructura equilibrada i eficaç, aquests diners haurien d’anar a sanejar el 
romanent negatiu de Tresoreria i a reduir els endeutaments a llarg termini, tal com diu 
el Decret llei esmentat. En aquest Ajuntament no passa això i si es preveu un estalvi 
positiu és a costa de més endeutament, anant en contra de l’esperit del Decret llei. La 
deficient gestió municipal ha portat el municipi a una situació econòmica insostenible, 
incapaç de beneficiar-se d’unes mesures que per decret retallaven els sous dels 
treballadors públics per tal de minorar la despesa i generar estalvi, que és el que ha 
succeït als ajuntaments que tenen les despeses equilibrades amb els seus ingressos. 
Veuen també amb preocupació que per donar solució al conflicte generat amb el cap 
de la Policia Local es crea una altra plaça d’inspector. Creuen que el govern municipal 
ha d’afrontar de cara, la situació de conflicte a què s’ha arribat per la seva deficient 
actuació en aquest assumpte, en el qual també hi ha implicats dos policies en un 
contenciós que encara no està resolt i que li pot suposar al municipi un alt cost, tant en 
el vessant humà com en l’econòmic. Comenta al senyor alcalde que ja sap quines 
mesures ha de prendre per solucionar aquesta situació, perquè n’han parlat més d’un 
cop. Són mesures encaminades a solucionar els enormes i preocupants dèficits de les 
administracions en general i que també serveixen per aplicar en aquest municipi. Són 
mesures proposades per experts i economistes i que en alguns països ja s’han 
començat  a  aplicar.  El  que  també  és  cert  és  que  aquestes  mesures  són  difícils 
d’entendre i acceptar a curt termini per la connotació humana que comporten, però a 
mig termini s’assimilen correctament i el que és important és que la comunitat en surt 
beneficiada. L’obligació d’un alcalde és administrar adequadament els impostos que 
paguen els ciutadans i prendre les mesures necessàries, perquè això sigui factible. 
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Creu que no s’està actuant en aquesta direcció i aquest pressupost, que el seu grup 
municipal no aprovarà per les raons que acaba d’exposar, n’és la prova més palpable. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que el pressupost és força ajustat a 
una realitat difícil i complicada, directament dolenta, per moltes raons, ja que d’entrada 
aporta una diferència entre ingressos i despeses, a favor dels ingressos, d’1.300.000 
euros,  una  xifra  que  ha  d’ajudar  al  màxim  possible  a  eixugar  el  romanent  de 
Tresoreria. Per altra banda, s’han ajustat els ingressos al Pla de sanejament, fins i tot, 
s’han ajustat a la baixa perquè s’han calculat en base a les liquidacions efectuades 
l’any 2009, mentre que el Pla de sanejament havia estat una mica més optimista 
respecte els ingressos que es podien tenir. Una bona part d’aquest diferencial que es 
produeix correspon al reajustament de contractes, al refinançament de crèdits i al 
canvi en el manteniment de parcs i jardins. La finalitat sempre és eixugar el romanent 
de Tresoreria, tot i que ja se sap que no serà possible fer-ho en el termini previst. Hi 
havia un crèdit destinat a eixugar aquest romanent i s’ha posat al pressupost perquè el 
mateix pla de sanejament marcava aquest crèdit. Explica que comparteix l’opinió del 
senyor Serra quan ha comentat que l’any que ve hi haurà un nou equip de govern que 
haurà de fer alguna modificació, per tenir una mica més d’aire. Pel que fa a la nova 
plaça d’inspector de la Policia, només s’ha creat per prevenció. Per últim, comenta que 
l’única solució que li va donar el senyor Gregori per fer front a la situació va ser que 
s’hauria de fer una auditoria laboral. Explica que respecta totes les opinions, però fer 
una auditoria laboral des d’un punt de vista econòmic, només té la finalitat de reduir el 
nombre de personal que treballa a l’Ajuntament i ja sap que ell no ha estat mai d’acord 
amb aquesta proposta i que faran l’esforç de mantenir tots els llocs de treball. 
L’Ajuntament potser no ha fet tot l’esforç que requeria la situació, però de tota manera 
s’ha anat reduint el deute, ja que el 2009 s’estava al 80 % i al 2011 s’estarà al 67 %. 
No és per estar del tot satisfet, però almenys es veu que s’està fent un esforç, sobretot 
si es té en compte que l’Ajuntament s’ha trobat amb alguns problemes sobrevinguts, 
com per exemple el tema de Halli. Per tant, s’estan fent esforços, tot i que la situació 
no millorarà a curt termini. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, el qual pregunta al senyor alcalde 
si és conscient que si no es canvia la normativa imposada pel Decret del mes de maig, 
l’Ajuntament no podrà concertar crèdits i se sumarà més el dèficit. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que n’és plenament conscient, però 
també creu que és possible que es revisi aquest Decret, donades les circumstàncies 
generalitzades. 

 
5.- ACCEPTACIÓ SUGGERIMENTS GRUP MUNICIPAL D’ERC I APROVACIÓ 
DEFINITIVA DEL MAPA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE 
CANET DE MAR (MIEM) 

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, amb la voluntat d’ordenar i planificar el 
sistema esportiu per als propers anys, va encarregar l’elaboració del Mapa 
d’Instal·lacions i Equipaments Esportius (MIEM), document que va elaborar l’empresa 
Grup SEAE i els 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. 
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Atès que el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en sessió ordinària de data 29 de 
juliol d’enguany,va acordar el següent: 

 
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. 

 
Atès que en data 6 d’agost es va publicar l’anunci d’aprovació inicial al web municipal i 
en data 18 d’agost es va publicar al BOP, data a partir de la qual es va iniciar el 
període d’exposició pública dels documents del MIEM. 

 
Atès que en data 2 de setembre de 2010, els regidors que formen part del grup 
municipal d’ERC van presentar, amb número de registre 4202/2010, un escrit 
d’al·legacions a l’aprovació del MIEM. 

 
Vistos els suggeriments presentats pel grup municipal d’ERC a l’aprovació del MIEM, 
mitjançant  escrit  de  data  25  de  novembre  d’enguany,  amb  número  de  registre 
d’entrada 2010/5826, els quals deixen sense efecte les al·legacions presentades pel 
mateix grup municipal. 

 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d’Esports, s’acorda per 
unanimitat dels disset membres assistents dels disset que integren el nombre de dret 
del Ple municipal 

 
PRIMER.- Acceptar els dos primers suggeriments presentats pel grup municipal d’ERC 
al MIEM i, en aquest sentit, reclamar als Serveis Tècnics municipals i a l’Àrea 
d’Educació que emetin un informe sobre aquest pla. 

 
SEGON.- Aprovar definitivament el Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de 
Canet de Mar. 

 
TERCER.- Publicar aquest acord d’aprovació definitiva al BOP, al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament i al web municipal. 

 
QUART.- Comunicar aquests acords al Consell Català de l’Esport i a l’Àrea d’Esports 
de la Diputació de Barcelona. 
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Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que en la sessió del Ple municipal 
que va tenir lloc al mes de juliol, es va aprovar inicialment el MIEM, si bé és cert que 
no hi eren presents els membres del grup municipal d’ERC. Aquest grup, al mes de 
setembre va entrar un escrit d’al·legacions, que van ser desestimades perquè es 
considerava que els informes que sol·licitaven no eren vinculants. A la Comissió 
Assessora el representant d’aquest grup municipal va preguntar si hi havia algun 
inconvenient en el fet que constessin aquests informes que demanaven i com que no 
n’hi havia cap, es va arribar a la solució de canviar les al·legacions per suggeriments i, 
per tant, s’incorporaran aquests informes a l’expedient. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, 
el qual comenta que el fet de demanar un informe a Educació s’explica perquè ja fa 
temps que s’havia dit que on ara hi ha el camp de futbol s’hi ubicaria el segon institut, i 
el camp de futbol es traslladaria al polígon industrial. Però això no serà així, ja que ara 
s’ha fet la inversió de dotar el camp de gespa artificial. Així, doncs, entén que es 
demani aquest informe a Educació, però no és necessari per a la resta del pla 
d’equipaments. Demana aquest aclariment per part dels membres del grup municipal 
d’ERC. 

 
Pren la paraula el senyor Òscar Figuerola Bernal, portaveu del grup municipal d’ERC, 
el  qual  explica  que  quan  s’aprova  un  document,  hi  ha  30  dies  hàbils  per  poder 
presentar al·legacions, observacions i suggeriments. I això és el que va fer el seu grup, 
es va aprovar inicialment un pla d’equipaments esportius, amb un informe del tècnic 
d’Esports, cosa lògica, ja que és un document d’equipaments esportius, però també és 
un document de planejament i li va estranyar que no hi hagués cap informe de Serveis 
Tècnics  municipals,  ja  que  havien  participat  en  l’elaboració  d’aquest  Pla 
d’equipaments, igual que l’Àrea d’Esports. Pel que fa a l’informe que sol·liciten a l’Àrea 
d’Educació, és lògic demanar-lo perquè des de l’any 2008 s’ha estat treballant en el fet 
que un cop descatalogat el camp de futbol, quan fos necessari fer un segon institut, 
s’ubicaria en aquests terrenys i es traslladaria el camp de futbol a la zona industrial de 
Canet. Per tant, considera que és molt interessant saber l’opinió tècnica de l’Àrea 
d’Educació. El tercer suggeriment, que no s’ha acceptat, feia referència al fet de fer un 
informe de cada una de les actuacions i de les accions que l’Ajuntament porti a terme 
per veure si s’adequa al pla d’equipaments esportius que ara s’aprova. No té sentit un 
MIEM si l’Ajuntament actua sense adequar-s’hi i la situació convida, doncs, que els 
diversos serveis de l’Ajuntament es manifestin sobre el MIEM, ja que la primera 
actuació important que es fa, va en contra del que diu aquest pla, i això té unes 
conseqüències a llarg termini. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal de CiU, 
el  qual  explica  que  votaran  a  favor  d’aquesta  proposta  perquè  consideren  que 
qualsevol variació que afecti el pla d’equipaments esportius i que no sigui destinat a 
l’activitat que en un inici s’havia previst, ha d’anar acompanyada d’un informe que 
justifiqui aquesta variació. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que la part final dels suggeriments del 
grup municipal d’ERC s’ha tret perquè no és competència del Ple el que se sol·licitava. 
També comenta que tot s’està confonent una mica. Explica que el MIEM no s’ha 
alterat cap mica. L’única cosa que s’ha canviat és que, en un principi, es volia fer el 
camp de futbol al polígon industrial, però es va demanar un informe a Intervenció 
sobre la capacitat d’inversió de l’Ajuntament durant els propers quatre anys i aleshores 
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va quedar palès que no era possible fer aquesta inversió. El camp de futbol està 
previst de traslladar-lo, però no s’ha fet ara perquè amb els diners que costava posar 
la gespa en l’actual, no es podia fer aquest canvi d’ubicació. 

 
Pren la paraula el senyor Òscar Figuerola Bernal, el qual explica que tots els membres 
del govern havien tingut el document que explicava què costava posar la gespa al 
camp de futbol actual o en el camp ja traslladat al polígon i els costos eren els 
mateixos. La diferència es trobava en què no hi hauria vestidors. La qüestió només és 
de prioritats. El seu grup municipal era partidari de posar la gespa al camp de futbol ja 
traslladat  al  polígon  i  intentar  pactar  amb  l’empresa  concessionària de  la  piscina 
perquè es poguessin fer servir els seus vestidors. La prioritat, però, del govern va ser 
posar la gespa en el camp de futbol actual. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que el fet de tenir o no tenir els 
vestidors construïts no és un tema a no tenir en compte. Plantejar als gestors de la 
piscina  que  deixin  que  cada  dia  20  o  30  persones  es  canviïn  en  les  seves 
instal·lacions, sense donar-los una data d’acabament d’aquesta situació, no ho 
considera gaire viable. També hi havia la possibilitat de llogar uns mòduls prefabricats, 
però fins quan s’hauria de pagar aquest lloguer, tampoc no se sabia. Tothom està 
d’acord que el camp de futbol ha d’anar a la zona esportiva ubicada al polígon 
industrial, però encara no és el moment de poder fer aquesta inversió, ja que les 
disponibilitats econòmiques actuals no ho permeten. 

 
Pren la paraula el senyor Antoni Isarn Flores, regidor delegat d’Esports, el qual explica 
que aquests números que ha portat el senyor Figuerola són fets a la mida del que ell 
vol explicar, ja que quan el govern s’ha volgut assessorar sobre aquest tema, amb els 
diners que costava posar la gespa en l’actual camp de futbol amb prou feines es 
podien fer els moviments per aplanar els terrenys. Demana seriositat, ja que tothom 
sabia que amb el pressupost que hi havia per posar la gespa no n’hi havia prou per fer 
res més. A més a més, comenta que des de la Conselleria no han ajudat cap mica per 
poder tirar endavant aquest projecte. 

 
Pren la paraula el senyor Òscar Figuerola Bernal, el qual explica que des que ve a 
l’Ajuntament, tothom el tracta molt bé, però mai demana que li facin les coses perquè li 
vagin bé a ell. Creu que valorar el personal tècnic de l’Ajuntament és important, i els 
pressupostos que es tenen d’aquest projecte són els mateixos per tothom. Pel que fa a 
les subvencions de la Conselleria, com que es van demanar malament no es van 
aconseguir. Explica que sempre s’ha intentat preocupar de tot, no només d’una Àrea, 
sempre ha intentat tenir una visió global de tot, defensant el que coneixia més, però 
sempre amb visió global de poble. Equivocant-se cada dia, però amb bona fe. El que 
no farà mai és dir què ha de dir un tècnic municipal. Comenta que si el senyor Isarn 
tenia raó, amb aquesta observació l’ha perduda tota. Continua pensant que el seu grup 
tenia la raó posant la gespa on tocava i així aconseguir que els nens i les nenes que 
estan estudiant no estiguin apilonats com si anessin en un tren de l’Índia. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que quan es va demanar la subvenció 
a la Conselleria, des del Departament es va explicar que ja s’havia concedit una 
subvenció per a la piscina i que els recursos s’havien de repartir una mica. 

 
6.-  MODIFICACIÓ  DELS  ESTATUTS  DE  LA  FUNDACIÓ  PRIVADA  ELS 
GARROFERS 
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Vist  el  certificat  emès  per  la  secretària  del  patronat  de  la  Fundació  Privada  Els 
Garrofers, el qual es transcriu a continuació: 

 
CERTIFICAT ACTA DE LA SESSIÓ DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PRIVADA 
ELS GARROFERS 

 
Na M. Rosa Rovira Galceran , major d’edat , amb DNI xxxxx amb domicili a Canet de 
Mar (08360 Barcelona ) , c/ xxxxx , en qualitat de Secretaria de la FUNDACIÓ PRIVADA 
ELS GARROFERS , amb NIF G-64544364, inscrita en el Registre de Fundacions amb el 
núm. d’inscripció 2340 i domiciliada a Canet de Mar , carrer Ample 
, núm. 11 

 
CERTIFICA : 

 
- Que en l’acta de la sessió del PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PRIVADA ELS 
GARROFERS, celebrada el dia 5 d’octubre del 2010, hi consten com a assistents  en 
qualitat de patrons, les persones següents : 

 
Sra.   Catalina Forcano Isern, amb DNI xxxxxxx, i amb domicili a Canet de Mar ( 
08360-Barcelona ) , carrer xxxxxx. 
Sra. Maria Soledad Pacheco Martos .  amb DNI xxxxxxxxx , i amb domicili a Canet de 
Mar (08360-Barcelona ) , carrer xxxxxxxxx 
Anna Segura Vila , amb DNI xxxxxxxx i amb domicili a Canet de Mar (08360- Barcelona ) 
, carrer xxxxxxx. 
Sr. Àngel López Solà , amb DNI xxxxxxxx , i amb domicili a Canet de Mar (08360), 
carrer xxxxxxx 

 
Excusats  
Sr. Joaquim Mas Rius ,  amb DNI xxxxxx 
Sr. Òscar Figuerola Bernal, amb DNI xxxxxx 

 
A la sessió també van assistir: 
Tresorera no patró : Julia-Teresa Guyal Cantal , amb DNI xxxxxxx 
Secretaria no patró : Rosa Rovira Galceran , amb DNI xxxxxxxx 

 
Dins  el  punt  de  l’ordre  del  dia  corresponent,  es  van  prendre  entre  d’altres,  i  per 
unanimitat els següents acords: 

 
ACORDS 

 
Aprovar i acceptar per majoria el canvi d’adreça de raó social de l’entitat . Que aquesta 
passi del carrer Ample , 11  al carrer Josep Baró , núm. 32 de Canet de Mar , domicili del 
Centre de Serveis Residencials, de la entitat. 

 
Aprovar i acceptar que l’acord de variació del domicili està fonamentat en l’interès de la 
fundació, fent constar que es tracta de fer coincidir el domicili social i el de l’activitat, 
donat que  el domicili actual  és  provisional en espera de la finalització de les obres de 
construcció del Centre Residencial, tal i com consta en l’article 3r. dels estatuts . 

 
L’article 1 apartat 3 dels estatuts de la Fundació queda modificat de la forma següent : 

 
El domicili de la Fundació Privada Els Garrofers radica a Canet de Mar , carrer Josep 
Baró , 32 . 
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Facultar a la secretaria del Patronat, Sra. Rosa Rovira Galceran, per elevar a públic els 
acords presos a la present reunió de Patronat, així com signar tots els documents públics 
i privats que siguin necessaris. 

 
I perquè consti i tingui efectes davant tercers, lliuro la present certificació amb el vistiplau 
del president del Patronat. 

 
Canet de Mar, 9 de novembre de 2010 

 
Vist l’article 21 dels estatuts de la Fundació Privada Els Garrofers, segons el qual cal el 
vistiplau del Ple municipal, qualsevol modificació d’aquests estatuts, de conformitat 
amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels disset membres assistents 
dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal 

 
PRIMER.- Donar el vistiplau a la Fundació Privada Els Garrofers de la modificació de 
l’article 1 apartat 3 dels estatuts de la Fundació, el qual queda redactat de la manera 
següent: 

 
El domicili de la Fundació Privada Els Garrofers radica a Canet de Mar, carrer Josep 
Baró , 32. 

 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Fundació Privada Els Garrofers, perquè facin 
l’elevació pública d’aquesta modificació i ho comuniquin a la Direcció General de Dret i 
d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que quan la Fundació va començar a 
caminar, no tenia domicili propi i, per tant, l’adreça era la de l’Ajuntament. Ara, però, 
l’edifici ja està construït i, per tant, ja es pot posar als estatuts l’adreça real de la 
Fundació. 

 
7.- PRECS I PREGUNTES 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que abans de passar al torn de precs 
i preguntes, el grup municipal d’ERC ha presentat unes quantes preguntes per escrit a 
termini i que es contestaran en primer lloc. 

 
1.- Subvenció per sufragar el cost de la tècnica d’autoocupació de l’Àrea de 
Promoció Econòmica 

 
Pren la paraula el senyor Òscar Figuerola Bernal, portaveu del grup municipal d’ERC, 
el qual explica que es va fer una modificació de crèdit al mes de maig del 2010, amb la 
qual s’avançaven els diners d’una subvenció destinada a l’Àrea de Promoció 
Econòmica. Pregunta si ja ha arribat aquesta subvenció destinada a sufragar el cost 
de la tècnica d’autoocupació de Promoció Econòmica. 

 
Pren la paraula el senyor Albert Lamana Grau, tinent d’alcalde d’Obres, Serveis i Via 
Pública, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, el qual explica que com bé sap el 
senyor Figuerola, es fa un projecte per poder sol·licitar aquestes subvencions i un cop 
el projecte acompleix les expectatives, les subvencions s’atorguen. Explica que han 
arribat 3.800 euros d’una subvenció de l’any 2008; de l’any 2009, arribaran aquesta 
setmana 3.800 euros més; la subvenció que atorga la Diputació per a l’any 2010, de 
2.039 euros ja està pendent per justificar i, per tant, ja se’n té la conformitat; i, per 
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últim, que és la subvenció que li interessa al senyor Figuerola, la del projecte Inicia, 
també  se’n  té  la  confirmació.  És  una  subvenció  de  16.560,70  euros,  més  una 
subvenció del curs d’emprenedors, de 1.600 euros. 

 
2.- Cost del càrrec eventual per als anys 2009, 2010 i 2011 

 
Pren la paraula el senyor Òscar Figuerola Bernal, portaveu del grup municipal d’ERC, 
el qual explica que volen saber quin cost ha tingut aquesta tècnica d’autoocupació i 
quin tindrà l’any 2011. 

 
Pren la paraula el senyor Albert Lamana Grau, tinent d’alcalde d’Obres, Serveis i Via 
Pública, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, el qual explica que l’any 2009 
aquesta persona desenvolupava les tasques a mitja jornada, ja que l’altra mitja jornada 
estava compartida amb l’Ajuntament de Sant Cebrià. Les seves tasques eren de gestió 
de  la  borsa  de  treball  i  del  projecte  Inicia.  Aquest  any  va  costar  14.147  euros, 
l’aportació de l’Ajuntament de Canet de Mar a l’Ajuntament de Sant Cebrià, més 3.300 
euros d’una subvenció de la Diputació. Aquest any 2010, té un cost de 36.000 euros, 
dels quals se’n reben 3.300, 16.550 i 1.600 euros de diferents subvencions, la qual 
cosa suposa un cost per a l’Ajuntament de 14.549 euros. La diferència és d’uns 400 
euros respecte de l’any passat, però la diferència més gran és que s’ha incrementat la 
dedicació d’aquesta persona a jornada completa. Per a l’any que ve, la diferència serà 
la mateixa, perquè el projecte Inicia és de tres anys. Explica que a l’Ajuntament no 
s’intenta col·locar a ningú. El que es fa és estudiar quins serveis són necessaris i 
crear-los i, si a més a més es troba la manera de subvencionar-lo, encara millor. Per 
altra banda, quan es parla de l’atenció de la borsa de treball, s’està parlant de donar 
atenció a dues mil persones, per a la qual cosa s’ha de crear algun servei que doni 
sortida a aquestes persones i una de les sortides que avui dia té més adeptes és 
l’autoempresa. Considera que com a servei és necessari, ja que s’han fet al voltant de 
150 consultes i s’han creat unes 36 empreses. 

 
3.- La continuïtat d’aquesta plaça: vinculada a l’arribada de la subvenció o 
formarà part de la plantilla consolidada de l’Ajuntament 

 
Pren la paraula el senyor Òscar Figuerola Bernal, portaveu del grup municipal d’ERC, 
el qual pregunta si aquesta plaça ja forma part de la plantilla de l’Ajuntament o està 
vinculada a l’arribada de la subvenció. 

 
Pren la paraula el senyor Albert Lamana Grau, tinent d’alcalde d’Obres, Serveis i Via 
Pública, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, el qual explica que aquesta persona 
té un contracte d’interinitat. Entenen que és un projecte de tres anys i a partir de l’any 
2012 l’equip de govern que hi hagi en aquell moment ja considerarà si és adient 
dedicar recursos a l’Àrea de Promoció Econòmica. 

 
4.- Evolució del personal de l’Àrea de Promoció Econòmica 

 
Pren la paraula el senyor Òscar Figuerola Bernal, portaveu del grup municipal d’ERC, 
el qual explica que l’any 2007 hi havia una persona treballant a l’Àrea de Promoció 
Econòmica i pregunta quantes en són ara i com ha evolucionat la despesa del capítol 
1. 
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Pren la paraula el senyor Albert Lamana Grau, tinent d’alcalde d’Obres, Serveis i Via 
Pública, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, el qual explica que no és cert el que 
ha comentat el senyor Òscar Figuerola, ja que l’any 2007 ja hi havia quatre persones a 
l’Àrea: hi havia la tècnica de l’Àrea, una persona que feia tasques d’auxiliar 
administratiu, hi havia la persona que ara s’ha contractat per a la borsa de treball al 50 
% de la jornada i un auxiliar administratiu que estava adscrit a Turisme. Actualment, hi 
ha les mateixes persones. S’han incrementat el nombre de serveis en base a una sèrie 
de  subvencions  que  s’han  anat  aconseguint,  però  no  el  nombre  de  persones.  A 
continuació, explica que la diferència de 30.000 euros més que hi ha entre el 
pressupost del 2010 i el del 2011 ve donada perquè s’ha assolit un altre projecte dins 
de  l’Àrea  de  Promoció  Econòmica,  a  través  del  SOC,  que  s’anomena  Itineraris 
Professionals Individuals (projecte IPI), un projecte que té una durada de 2 anys, 
subvencionat al 100 %, amb un cost anual de 30.000 euros. Es tracta d’una persona 
dedicada íntegrament a les persones que estan a l’atur, que no tenen cap mena de 
feina i que tenen unes necessitats actuals molt importants. Es posa una persona que 
fa la feina de tutor, de manera que es fa un seguiment d’aquesta persona, des 
d’ensenyar-lo a com ha de buscar una feina i fer-li un seguiment de com va a la feina 
que ha aconseguit. Ja es va fer una vegada i en vuit mesos es va atendre a 100 
persones. Aquest projecte té una durada de dos anys, per al 2011 i el 2012. 

 
Pren la paraula el senyor Òscar Figuerola, el qual explica que el projecte IPI, per la 
informació que li han donat, té entès que és un projecte de dos anys, però que 
s’acabarà l’any 2011 perquè va començar l’any 2010. 

 
Pren la paraula el senyor Albert Lamana Grau, tinent d’alcalde d’Obres, Serveis i Via 
Pública, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, el qual explica que tot just ara han 
sabut que s’havia concedit aquest projecte, per tant, com que no començarà fins a 
l’any 2011, s’acabarà l’any 2012. La persona es contractarà a finals d’aquest any o a 
principis del que ve. Aquest, doncs, és l’increment de l’Àrea de Promoció Econòmica. 

 
Pren la paraula la senyora Mercè Pallarolas Fabré, regidora del grup municipal de CiU, 
la qual explica que com que no se li han acceptat les esmenes als pressupostos, ara el 
senyor Òscar Figuerola s’està abonant a preguntes a l’equip de govern. No creu que la 
gent que escolti el Ple i senti les intervencions del senyor Òscar Figuerola entengui 
què fa. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual comenta que cada grup municipal actua com 
creu que ha d’actuar i que mentre es faci des del respecte, cap altre grup municipal hi 
té res a objectar. 

 
5.- Cost del contracte de manteniment de parcs i jardins per a l’any 2009 

 
Pren la paraula el senyor Òscar Figuerola Bernal, portaveu del grup municipal d’ERC, 
el qual comenta que allò que no sap o no veu clar ho pregunta i, per tant, demana a la 
tinenta d’alcalde de Medi Ambient que li expliqui el cost d’aquest contracte per a l’any 
2009. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde de Medi Ambient, 
Educació i Infància i Cultura, la qual explica que el cost fou de 352.547,90 euros per a 
l’empresa  CESPA,  més  un  import  de  1.020,83  euros  per  a  unes  despeses  molt 
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concretes com foren l’adquisició de la magnòlia de la plaça dels Americanos i diferents 
plantes i material de reg de la rotonda que hi ha davant de l’institut. 

 
Pren la paraula el senyor Òscar Figuerola Bernal, el qual comenta quin cost tindrà 
enguany i li agradaria que hi inclogués les feines que s’han contractat a empreses 
externes per fer actuacions de manteniment i despeses relatives a acomiadament i 
defensa jurídica si és possible, ja que a aquestes despeses no hi tenen accés. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde de Medi Ambient, 
Educació i Infància i Cultura, la qual explica que el contracte de CESPA per a l’any 
2010  que  va  durar  des  de  principis  d’any  fins  al  mes  de  maig,  el  cost  fou  de 
110.964,64 euros. Explica que hi va haver unes despeses d’assumpció del servei per 
part de l’Ajuntament, que van pujar a 67.940,91 euros, en personal que s’ha hagut de 
contractar, i 23.488,30 euros en material que s’ha hagut de comprar. El total del cost 
del servei per a l’any 2010 ha estat de 202.393,85 euros. Dins d’aquestes despeses 
generals hi ha els serveis que s’han contractat amb una empresa externa, que són 
dues desbrossades extres que s’han fet durant l’estiu, 4.500 euros i dos contractes per 
a tractament fitosanitari extern, 1.132,80 euros; es va fer contractació directa d’aquests 
dos serveis. 

 
Pren la paraula el senyor Òscar Figuerola, el qual pregunta pel cost de l’acomiadament 
dels treballadors i de la contractació dels advocats. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde de Medi Ambient, 
Educació i Infància i Cultura, la qual explica que l’Ajuntament no va tenir cap cost per 
aquests conceptes. L’assistència jurídica es va fer des del mateix Ajuntament amb 
assessorament per part de la Diputació, sense cap cost, i l’acomiadament dels 
treballadors va anar a càrrec de l’empresa. 

 
Pren la paraula el senyor Òscar Figuerola, el qual pregunta si l’Ajuntament està obligat 
a subrogar el personal com en altres serveis quan torna a assumir la gestió 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  està  obligat  a  subrogar  aquell 
personal que treballava per l’Ajuntament abans del contracte amb l’empresa, però 
només aquest personal, no està obligat a subrogar el personal que l’empresa va 
contractar per poder dur a terme aquest contracte. S’ha subrogat dues persones que 
són les que l’Ajuntament estava obligat a subrogar. Explica que vol aprofitar aquesta 
intervenció per parlar de la rebaixa que ha comentat el senyor Òscar Figuerola del 
pressupost destinat a Medi Ambient per a l’any 2011, rebaixa d’uns, més o menys, 
40.000 euros. Comenta que l’any 2010 el pressupost va ser de 202.393 euros i per a 
l’any  2011  aquest  pressupost  és  de  153.162  euros.  La  rebaixa  important  del 
pressupost d’aquesta Àrea es va fer de l’any 2009 al 2011. Es passa a pagar 200.000 
euros menys, en assumir aquest el servei de manteniment de parcs i jardins el mateix 
Ajuntament. L’any 2010 no es va notar aquesta rebaixa perquè hi ha uns mesos que 
l’empresa encara presta el servei i, per tant, s’ha de pagar. 

 
6.- Molèsties al veïnat de la plaça dels Americanos 

 
Pren la paraula la senyora Mercè Pallarolas Fabré, regidora del grup municipal de CiU, 
la qual explica que els han comentat que l’equip de govern va mantenir una reunió 
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amb uns veïns de la riera Gavarra, sobre les remors que produeix la gent que gaudeix 
de la plaça Universitat. Pregunta com van enfocar el problema i les mesures que 
pensen prendre per solucionar el problema. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que no hi ha hagut cap reunió amb 
els  veïns  d’aquesta  zona.  Fa  temps  van  tenir  converses  per  intentar  solucionar 
aquesta situació, però recentment no hi ha hagut cap contacte. Explica que hi ha un 
problema de fons, que és el civisme, que difícilment es pot resoldre. S’ha prohibit la 
pràctica del monopatí a tota la plaça, però sense pensar de fer-ho així, s’ha construït 
una plaça que va de primera per practicar aquest esport i, per tant, aquestes molèsties 
han crescut, sobretot a l’estiu, amb el bon temps. Hi ha una vigilància més exhaustiva, 
però el secret rau en el fet que la gent es comporti com ho ha de fer i ja se sap que 
això és molt difícil d’aconseguir. Són conscients que hi ha una problemàtica que s’ha 
d’intentar eradicar. 

 
7.- Estat de l’auditoria 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal de Ciu, 
el qual explica que no sap si és una pregunta o un prec, i és que el Ple municipal fa 
més d’un any que va aprovar que es fes una auditoria a l’Ajuntament. Pregunta com 
està l’assumpte. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual cedeix la paraula a la senyora interventora 
accidental, Roser Argemí Villaescusa, que explica que al mes de setembre van acabar 
de revisar els documents que l’empresa va demanar de veure, però encara no han 
presentat els resultats. Els han trucat per reclamar les conclusions, però encara no en 
saben res. Explica que tota la documentació que han demanat se’ls ha facilitat, fins i 
tot més d’un cop. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, 
el qual explica que l’auditoria és molt important i que ja va demanar al senyor alcalde 
que fes un gest ell personalment a la Diputació, ja que és qui paga l’empresa que ha 
de fer l’auditoria. 

 
8.- Imatge dels polítics municipals 

 
Pren la paraula el senyor Jesús Marín Hernàndez, regidor del grup municipal de CiU, 
el qual explica que en el Ple passat ja va fer un prec per la mala imatge que la 
corporació  municipal  donava  a  tots  els  ciutadans.  Avui,  malauradament,  aquesta 
imatge s’ha tornat a donar. Avui s’ha vist un grup municipal d’ERC immers en una 
creuada de revenja i de fiscalització de la tasca del govern que fa sis mesos no es 
produïa, almenys de portes enfora. També s’ha vist un líder d’Unió que ha donat 
suport als pressupostos, amb una Regidoria com Seguretat Ciutadana que li provoca 
importants maldecaps, amb la possible incorporació d’un nou cap de la Policia Local, i 
un regidor no adscrit a cap grup municipal que, després de vuit anys oposant-se a 
totes les mesures econòmiques del govern de manera sistemàtica, amb raó o sense, 
avui li fa un regal de final de mandat al senyor alcalde, posant-li en safata l’aprovació 
d’aquests pressupostos. Espera que hagi tingut el seu minut de glòria en aquesta 
legislatura. I el PSC, comportant-se com sempre, a passar els mesos com sigui. Canet 
mereix sentit comú, gestió i professionalitat, no aquest guirigall que ple rere ple, tots 
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plegats  ofereixen  a  la  ciutadania,  que  el  que  vol  són  solucions  i  no  aquests 
espectacles tan depriments. I després es queixen de la desafecció política. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que no li agrada que a les deu de la 
nit els renyi a tots, però considera que si aquest és el sentit comú que li falta a aquest 
Ajuntament, està molt content de plegar d’aquí a sis mesos. Són improcedents els 
comentaris del senyor Jesús Marín. El grup municipal d’ERC té tot el dret d’actuar com 
consideri que ha d’actuar i el senyor Pere Serra no enganya a ningú. Dedicar-se a 
jutjar les actituds dels altres representants està fora de lloc. Tothom té l’estratègia 
política que vol i és tan respectable com qualsevol. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, 
el  qual  explica  que  sempre,  no  només  des  de  fa  vuit  anys,  ha  votat  el  que  ha 
considerat que era bo per Canet i ho seguirà fent mentre sigui a l’Ajuntament. El que 
no troba bé és que un regidor que es vol posar medalles, ho vulgui fer desacreditant 
els altres. Tothom fa el que creu oportú. Li demana seny i moderació. 

 
Pren la paraula el senyor Òscar Figuerola Bernal, portaveu del grup municipal d’ERC, 
el qual explica que ja ho va dir a l’últim ple, que no es tracta de revenja. Mentre ha 
estat regidor al govern, ha treballat tan bé com ha pogut i ara, essent regidor de 
l’oposició intenta fer el mateix. Li paguen 150 euros per venir al Ple i considera que no 
li paguen només per venir aquí i prou, sinó que d’alguna manera li paguen per anar 
seguint els temes. I si fan les preguntes per escrit és perquè volen que en quedi 
constància. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que avui és el dia contra la violència 
de gènere i, abans de tancar la sessió del Ple, passaran a llegir un manifest que es 
podria subscriure per tots els grups, ja que ha estat editat per diverses institucions, 
com per exemple la Generalitat o la Federació de Municipis de Catalunya. 

 
Pren la paraula la senyora Cati Forcano Isern, tinenta d’alcalde de Benestar Social, 
Sanitat, Festes Populars i Urbanisme, la qual passa a llegir el manifest: 

 
El 1999 l’Assemblea General de les Nacions Unides va designar el 25 de novembre 
com el DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS 
LES DONES. La violència contra les dones i les nenes constitueix un problema de 
proporcions pandèmiques. Almenys una de cada tres dones al món ha patit 
maltractaments, ha estat forçada a mantenir relacions sexuals o ha sofert algun tipus 
d’abús al llarg de la seva vida. 

 
Aquesta data commemora el brutal assassinat, el 1960, de les germanes Mirabal, 
activistes polítiques de la República Dominicana i significa, també, el reconeixement i 
el recordatori que els drets de les dones són drets humans. 

 
Per això, s’insta els governs, les organitzacions internacionals i les ONG que aquest 
dia realitzin activitats amb la finalitat de conscienciar la ciutadania envers la greu 
vulneració dels drets humans que suposa la violència contra les dones. 

 
Si bé és cert que a Catalunya hem avançat molt els darrers anys, que gaudim de 
noves eines i comptem amb més instruments per fer front a aquesta problemàtica, 
sabem que continuen subsistint determinats comportaments, imatges i estereotips que 
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contribueixen a fer possible, encara, la violència masclista i que, malgrat els esforços 
institucionals, d’organitzacions – especialment les de dones i feministes i altres 
moviments socials- i de moltes persones a títol individual, aquestes conductes estan 
massa generalitzades, són sistemàtiques i es generen i es reforcen mútuament. 

 
Per això som conscients que només un canvi de models simbòlics farà minvar, en 
profunditat, les opressions i discriminacions contra les dones. Però també sabem que 
aquest canvi només pot tenir lloc si reconeixem la incidència que té la cultura de la 
violència en les nostres vides i tenim la capacitat de canviar-la. 

 
Aquest és el canvi cultural necessari, una veritable revolució que, més enllà de 
l’aplicació de les lleis i de determinades polítiques, s’haurà de produir en l’àmbit de les 
relacions socials i personals. 

 
Perquè la violència masclista és cosa de totes i tots es fa necessari que els homes 
afrontin amb valentia un doble canvi en el pla personal i també en el social. Per una 
banda, el rebuig als esquemes patriarcals rígids i dualistes. Per l’altra, han d’aprendre 
a reinventar les formes de relació amb l’altre sexe i demostrar que assumeixen, com ja 
ho estan fent molts, que les relacions han d’estar fundades en vincles que preservin el 
respecte, l’autonomia i la llibertat. 

 
Perquè tenim el convenciment que la llibertat de dones i homes és una riquesa que 
obre un món nou. 

 
Per això avui, les institucions públiques de Catalunya, el govern de la Generalitat, les 
diputacions i els ajuntaments, tot renovant el nostre compromís, volem incidir en la 
necessària implicació individual de totes les persones de la nostra societat en 
l’eradicació de la violència masclista i, conjuntament, construir ponts perquè les 
properes generacions vagin perdent els referents d’una cultura destructiva front una 
altra que promogui noves formes de relació entre les dones i els homes, basades, 
fonamentalment, en el respecte a la vida, als drets humans. 

 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 22.11 hores de 
tot el que jo com a secretària certifico. 

 
La secretària,                                                           L’alcalde, 

 
 
 
 

Núria Mompel Tusell                                                Joaquim Mas Rius 


