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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 29 DE 
SETEMBRE DE 2011 

 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20.35 hores 
Hora que acaba: 23.55 hores 
Lloc: Sala de plens 

 
 
 
 
 
PRESIDEIX 

 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 

 
HI ASSISTEIXEN 

 
Primera tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Antoni Romero Carbonell 
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquena tinenta d’alcalde: Maria Asunción Sánchez Salbañà 
Manel Almellones Conesa 
Josep M. Masvidal Serra 
Àngel López Solà 
Pere Xirau Espàrrech 
Blanca Arbell Brugarola 
Ivan Aranda Mena 
Lluís Llovet Bayer 
Coia Tenas Martínez 
Sílvia Tamayo Mata 
Josep Cortés Maresma 
Jordi Planet Rovira 

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

 
Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació. També hi assisteix Daniel Martín 
Enriques, interventor municipal. 

 
ORDRE DEL DIA 

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

data 14.07.11 
2)  Donar compte al Ple del Decret d’Alcaldia núm. 811/2011, de 15 de setembre, 

de delegació de la celebració de matrimonis civils 
3)  Aprovació compte general de l’exercici 2010 
4)  Informe  Intervenció  de  l’estat  del  pressupost  de  l’exercici  2011,  primer 

semestre 
5)  Aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla parcial d’urbanització 

prioritària del sector U1 can Salat Busquets 
6)  Aprovació revisió de preus a Cespa, per al contracte de recollida de residus 

sòlids urbans 
7)  Aprovació del conveni de col·laboració amb el Departament de Medi Ambient i 

Habitatge relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge. 
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8)  Aprovació del conveni de col·laboració i encàrrec de gestió amb el CCM relatiu 
a la borsa de mediació per al lloguer social. 

9)  Aprovació modificació estatuts Fundació Els Garrofers 
10) Creació del consell municipal de cooperació 
11) Moció sobre el fons de la capella de música i d’altres fons de l’arxiu parroquial 

de Canet de Mar 
12) Moció dels grups municipal de CiU, ERC, UMdC i PSC de suport al model 

educatiu català 
13) Moció del grup municipal del PSC sobre els atemptats ocorreguts a Noruega el 

22 de juliol de 2011 
14) Moció  dels  grups  municipal  de  CiU,  ERC  UMdC  i  PSC  de  suport  al 

Correllengua 2011 
15) Moció del grup municipal d’ERC sobre la constitució d’una associació d’ens 

locals amb l’objecte de defensar l’assoliment dels drets nacionals que 
corresponen a Catalunya i promoure l’exercici del dret a decidir 

16) Moció del grup municipal d’ERC en contra de l’allargament de la llicència de 
funcionament de la central nuclear d’Ascó 

17) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 
PLE MUNICIPAL DE DATA 14.07.2011 

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

 
2.- DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 811, DE 15 
DE SETEMBRE DE 2011, DE DELEGACIÓ DE LA CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS 
CIVILS 

 
En data 15 de setembre d’enguany, el senyor alcalde va dictar la resolució que es 
transcriu a continuació: 

 
DECRET NÚM. 811/2011, de 15 de setembre, de l’Alcaldia 

 
Atès que per Decret d’Alcaldia núm. 555/2011, de data 14 de juny, en el seu punt setè es 
va resoldre el següent: 

 
SETÈ.-  Delegar  de  forma  indistinta  en  tots  els  tinents  d’alcalde  d'aquest  Ajuntament, 
senyors Caterina Forcano i Isern, Antoni Romero Carbonell, Laureà Gregori Fraxedas, 
Albert Lamana i Grau i Mª Assumpció Sánchez Salbanyà, les competències que a aquesta 
Alcaldia li atorga l'article 51.1 del Codi Civil, en la redacció que li dóna la Llei 35/1994, de 23 
de desembre, per autoritzar els matrimonis civils que es celebrin en aquest terme municipal. 
Aquesta delegació faculta tots els regidors per autoritzar matrimonis civils, si bé en cada 
cerimònia no podrà intervenir més d'un d'ells, a elecció dels contraents. 

 
Atenent a les peticions d’alguns regidors, es considera convenient delegar en qualsevol 
electe de la corporació aquesta competència. 

 
He resolt: 
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PRIMER.- Ampliar la delegació efectuada en el Decret de l’Alcaldia núm. 555/2011, de 
14 de juny, de forma indistinta, als regidors de l’Ajuntament de Canet de Mar, Àngel 
López  Solà,  Josep  M.  Masvidal  Serra,  Pere  Xirau  i  Espàrrech,  Manel  Almellones 
Conesa, Blanca Arbell Brugarola, Ivan Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer, Coia Tenas 
Martínez, Sílvia Tamayo Mata, Josep Cortès Maresme i Jordi Planet Rovira, si bé en 
cada cerimònia no podrà intervenir més d’un d’ells, a elecció dels contraents. 

 
SEGON.- Conseqüentment, establir que els contraents, en el moment de sol·licitar la 
celebració del matrimoni civil, hauran de manifestar quin corporatiu desitgen que 
assisteixi a l’acte. 

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

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

 
DESÈ.- Publicar aquesta resolució en el BOP conforme disposa l'article 44.2 del ROF. 

 
ONZÈ.- D’aquest decret se n’haurà de donar compte al Ple de l’Ajuntament en la primera 
sessió que celebri, conforme determina l’article 38.d) ROF. 

 
Ho mana i signa el senyor alcalde, Jesús Marín i Hernàndez, a la vila de Canet de Mar, a 
quinze de setembre de dos mil onze. 

 

PRIMER: Donar compte a la sessió ordinària del Ple de la corporació de data 29 de 
setembre de 2011 d'aquesta resolució. 

 
SEGON:  Publicar  aquesta  resolució  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  i  al  tauler 
d’edictes municipal, en compliment del que disposa l’article   44.2 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

 
3.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2010 INTEGRAT PELS COMPTES ANUALS DE 
L’AJUNTAMENT  DE  CANET  DE  MAR  I  ELS  COMPTES  ANUALS  DE 
L’ORGANISME AUTÒNOM ADMINISTRATIU RÀDIO CANET. 

 
Els estats i comptes de les entitats locals han de ser rendides pel seu president abans 
del dia 15 de maig de l’exercici següent a aquell a què facin referència els esmentats 
comptes. 

 
El compte general, una vegada format per la intervenció, s’ha de sotmetre abans del 
dia 1 de juny a informe de la Comissió Especial de Comptes de l’entitat local, que 
estarà constituïda pels membres dels distints grups polítics de la Corporació. 

 
El compte general, amb l’informe de la Comissió Especial de Comptes, ha de ser 
exposat  al  públic  per  un  termini  de  quinze  dies,  durant  els  quals  i  vuit  més  els 
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interessats poden presentar reclamacions, repars o observacions, els quals seran 
examinats per la Comissió Especial de Comptes. 

 
El compte general i els informes de la Comissió s’han de sotmetre al Ple per a que, en 
el seu cas pugui ser aprovat abans del dia 1 d’octubre. 

 
Atès que el compte ha estat format per la intervenció amb el contingut i requisits  que 
disposa la normativa aplicable 

 
Atès que l’esmentat compte general ha estat sotmès per l’alcalde a informe de la 
comissió especial de comptes en sessió duta a terme el dia 16 d’agost de 2011 i que 
ha estat informat favorablement per l’esmentada comissió. 

 
Vist que el compte general ha estat exposat al públic, previ anunci en el Butlletí Oficial 
de la Província el dia 25 d’agost de 2011, durant quinze dies i ni durant aquests quinze 
dies i vuit més s’han presentat reclamacions tal com consta en el certificat emès per la 
secretaria. 

 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria d’Hisenda, s’acorda per unanimitat 
dels disset membres presents dels disset que integren el Ple municipal: 

 
PRIMER.- Aprovar el compte general de l’Ajuntament de Canet de Mar, integrat pels 
estats i comptes anuals d’aquest Ajuntament i de l’Organisme Autònom Administratiu 
Ràdio Canet corresponents a l’exercici de 2010. 

 
SEGON.- Aplicar durant l’exercici 2011 les recomanacions establertes per la 
intervenció. 

 
TERCER.-  Remetre a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i a la Direcció General 
de l’Administració Local els estats i comptes anuals que integren el compte general de 
l’Ajuntament. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda, el qual 
explica que aquest assumpte té dues consideracions a tenir en compte. La primera és 
que l’equip de govern que el presenta no és el mateix que el que va gestionar les 
finances municipals en aquest període. La segona és que s’ha de tenir present que 
l’obligació de formular el compte general té per finalitat la fiscalització externa de la 
gestió econòmica de l’ens local. És a dir, no s’aprova la gestió, sinó que s’aprova la 
remissió d’aquest  compte a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes 
perquè puguin dur a terme aquestes tasques de fiscalització. Un cop fetes aquestes 
dues consideracions, passa a analitzar els dos indicadors bàsics per diagnosticar 
l’estat de les finances de l’Ajuntament. En primer lloc, l’estalvi net, que en aquest 
exercici ha estat de 700.000 euros. Com a conseqüència, el romanent negatiu de 
Tresoreria, el dèficit, s’ha reduït fins a la xifra de 2 milions d’euros. Aquest romanent 
negatiu obligarà a reformular un nou pla de sanejament financer que, a més a més, 
haurà  d’eixugar  1.100.000  euros  corresponent  a  pagaments  pendents  d’aplicació 
sense consignació pressupostària i 200.000 euros de factures no pagades d’exercicis 
anteriors, també sense consignació pressupostària. Es pot dir, per tant, que el dèficit 
de l’Ajuntament a 31 de desembre de 2010 és de 3.300.000 euros, que representa el 
25% dels ingressos corrents. L’actual equip de govern està treballant en un pla 
estratègic que contemplarà la generació d’estalvi net en els propers quatre anys per 
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eixugar el dèficit i reduir l’endeutament actual, que puja a 9.800.000 euros. És un pla 
que es basarà en la racionalització de la despesa i en l’optimització dels recursos de 
què disposa l’Ajuntament. Des del govern municipal, entenen que els comptes s’han 
d’aprovar per poder remetre’ls a la Sindicatura de Comptes. 

 
Pren la paraula el senyor Josep Cortés Maresma, regidor del grup municipal del PSC, 
el qual explica que vol remarcar que a partir de l’exercici 2009 es va fer un pla de 
sanejament que arribava fins a l’any 2013. Explica que l’anterior govern format pel 
PSC i per UMdC ja va fer un pressupost auster que va permetre rebaixar el dèficit. 
Encara que s’estigui parlant de 9 milions d’euros, l’Ajuntament es troba just al límit de 
l’endeutament del 77% que permet la Llei. Creu que s’ha fet una bona tasca en aquest 
sentit i consideren que aquest és el camí. 

 
Pren la paraula el senyor Albert Lamana Grau, portaveu del grup municipal d’UMdC, el 
qual explica que el seu grup vol fer constar que la xifra del romanent de Tresoreria de 
l’exercici 2010, no és una quantitat que es pugui considerar positiva, ja que 2 milions 
per una banda més 1.400.000 euros sense consignació pressupostària, d’una altra, 
dóna un resultat negatiu de 3.400.000 euros. Però sí que cal constatar que hi ha una 
disminució considerable respecte de la xifra de l’any 2009, que va ser de 4,1 milions 
d’euros. Així, doncs, consideren que aquest resultat de 700.000 euros de reducció del 
deute indica que es va començar amb la política de contenció de la despesa d’una 
manera rigorosa. També indica que hi ha una tendència a la baixa i que ha de servir 
de model per al futur immediat, que no és altre que la citada contenció de despesa i 
ser capaços de generar fórmules per aconseguir nous recursos i ingressos per a la 
corporació i tot això sense haver d’apujar els impostos dels canetencs. 

 
Pren la paraula el senyor Ivan Aranda Mena, regidor del grup municipal d’ERC, el qual 
explica que amb els números tancats de l’any 2010 ja es pot dir quin és el dèficit que 
té  l’Ajuntament,  després  del  ball  de  xifres  que  hi  va  haver  durant  la  campanya 
electoral. El deute de l’Ajuntament és, doncs, de 9.800.000 euros i escaig, quantitats 
que l’Ajuntament ha demanat en préstecs a entitats bancàries i caixes per finançar les 
seves inversions, de la mateixa manera que ho fa un particular per finançar la compra 
de l’habitatge o el cotxe, i que ha de retornar en un termini. Explica que el dèficit 
acumulat és 3.368.000 euros, la qual cosa demostra que al final de l’any s’han gastat 
més diners dels que s’han ingressat. Amb tot, sumant dèficit, deute i creditors, 
l’Ajuntament ha de fer front a uns 15.000.000 d’euros. Amb aquests números queda 
demostrat que la rebaixa d’un 30% del dèficit, el deute i els creditors és nul·la, rebaixa 
que la senyora Forcano, cap de llista d’UMdC va insistir durant la campanya electoral 
que s’havia produït mentre era al govern. Tot s’hi val per guanyar vots, però demana 
que no es faci amb els comptes de l’Ajuntament. Només una auditoria rigorosa dirà 
quina és la situació real. Una auditoria que CiU demanava amb insistència durant la 
legislatura anterior mentre eren a l’oposició i que també demanava el PP durant la 
campanya electoral. Ara que són al govern, segurament, la faran amb la diligència que 
pertoca. El vot del grup municipal d’ERC serà favorable. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, el qual vol fer una precisió al 
senyor Josep Cortés Maresma respecte al fet que el pla de sanejament s’havia quasi 
acomplert, però això no és cert. El pla de sanejament des del seu inici no s’ha 
acomplert mai. Fins i tot, l’últim pla de sanejament ja era una renovació de l’anterior 
que tampoc no s’havia acomplert. Si bé al 2010 s’acompleix un estalvi, el dèficit es 
produeix entre els anys 2008 i 2009, precisament quan els pressupostos eren massa 
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optimistes quant a ingressos, ja que al 2008 no es va tenir en compte l’inici de la crisi i 
es van pressupostar uns ingressos en obres i construccions i altres impostos que no 
es van produir. L’any 2010 sí que és cert que es va iniciar una millora en la gestió, 
però el dèficit acumulat ja venia de l’any 2008 i l’any 2009. Quant a l’auditoria, explica 
que cada any se’n farà una per tenir els comptes clars. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que les eleccions ja han passat i ara 
no toca parlar si un grup va guanyar les eleccions per dir unes coses o unes altres. 
Creu que el deute és fruit i responsabilitat de tots, començant pel grup municipal 
d’ERC i acabant pel seu grup mateix. 

 
4.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXERCICI DEL PRESSUPOST 
CORRESPONENT AL PRIMER SEMESTRE DE 2011 

 
1. Identificació de l’assumpte 

 
Donació de compte de l’estat d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, corresponent al primer semestre de l’exercici 2011. 

 
2. Fonaments de dret 

 
a) L’article 207 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 
Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, disposa que la intervenció remetrà al ple, 
per conducte de la seva presidència, informació sobre l’execució dels pressupostos i 
del moviment de la tresoreria en els terminis i amb la periodicitat que el ple estableixi. 

 
b)  La  base  60  de  les  bases  d’execució  del  pressupost  per  a  l’exercici  del  2011 
estableix que la intervenció remetrà al ple de l’ajuntament pel conducte de la 
presidència, informació de l’execució dels pressupostos i del moviment de la tresoreria 
per operacions pressupostàries i no pressupostàries i de la seva situació. 

 
c) La regla 106 de l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la 
Instrucció del model normal de comptabilitat local estableix que el contingut de la 
informació contindrà dades relatives a: 

 
L’execució del pressupost de despeses corrent. 
L’execució del pressupost d’ingressos de l’exercici corrent. 
Els moviments i la situació de la tresoreria. 

 
La informació sobre l’execució del pressupost de despeses corrent posarà de manifest 
per a cada partida pressupostària, al menys, l’import corresponent a: 

 
Crèdits inicials, modificacions i crèdits definitius. 
Despeses compromeses. 
Obligacions reconegudes netes. 
Pagaments realitzats. 

 
Així   mateix   es   farà   constar   el   percentatge   que   representen:   les   despeses 
compromeses respecte als crèdits definitius, les obligacions reconegudes netes 
respecte als crèdits definitius i els pagaments realitzats respecte a les obligacions 
reconegudes netes. 
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La informació sobre l’execució del pressupost d’ingressos corrent posarà de manifest 
per a cada aplicació pressupostària, al menys l’import corresponent a: 

 
Les previsions inicials, modificacions i previsions definitives. 
Els drets reconeguts nets. 
La recaptació neta. 

 
Així mateix es farà constar el percentatge que representen: els drets reconeguts nets 
respecte a les previsions definitives i la recaptació neta respecte als drets reconeguts 
nets. 

 
La informació sobre els moviments i la situació de la tresoreria posarà de manifest, al 
menys, els cobraments i pagaments realitzats durant el període a que es refereix la 
informació, així com les existències en la tresoreria al principi i al final de cada període. 

 
Per  tot l’exposa’t es sotmet a informació de l’Ajuntament Ple. 

 
ÚNIC.- Donar compte de l’estat d’execució del pressupost de l’ajuntament de  Canet 
de Mar corresponent al primer semestre de l’exercici 2011, d’acord amb els annexos 
que s’adjunten  aquest document, el detall dels quals està en l’expedient. 

 
ANNEXOS 

 
 

Estats  d’execució  del  pressupost  d’ingressos  a  30  de  juny  de  2011  de 
l’Ajuntament i l’Organisme Autònom Ràdio Canet. 
Estats  d’execució  del  pressupost  de  despeses  a  30  de  juny  de  2011  de 
l’Ajuntament i l’Organisme Autònom Ràdio Canet. 
Actes d’arqueig a 30 de juny de 2011 de l’Ajuntament i l’Organisme Autònom 
Ràdio Canet. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda, el qual 
explica que en aquest punt es dóna compte de l’estat actual d’execució del pressupost 
de l’exercici 2011. En els sis mesos d’execució, les obligacions reconegudes suposen 
el 46% del crèdit inicial. Això suposa que en despesa s’està en el camí de complir amb 
el pressupost, que no vol dir que el pressupost sigui el més adient amb la situació 
econòmica del municipi. Comenta, però, que li correspondria fer la valoració d’aquest 
assumpte a l’anterior govern municipal. 

 
5.-  APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA TERCERA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
PARCIAL D’URBANITZACIÓ PRIORITÀRIA DEL SECTOR U1 CAN SALAT 
BUSQUETS 

 
En virtut de l’acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 21 de 
gener de 2010, es va aprovar inicialment la tercera modificació puntual del Pla parcial 
d’urbanització prioritària del sector U1 “Can Salat-Busquets” de Canet de Mar, 
promoguda pel propi Ajuntament. 

 
L’expedient va ser exposat al públic per termini d’un mes, mitjançant edictes publicats 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 4 de febrer de 2010, al Diari Oficial 
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de la Generalitat de Catalunya de 8 de febrer de 2010, al diari El Periódico de 8 de 
febrer de 2010, al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al web municipal. 

 
Així mateix, l’expedient va ser tramès als organismes següents, afectats per raó de la 
seva competència sectorial, per tal que poguessin emetre el seu informe: Autopistas, 
Concesionaria Espanyola, SA (ACESA), Direcció General de Carreteres del 
Departament   de  Política  Territorial  i  Obres  Públiques,  Serveis  Territorials  de 
Carreteres a Barcelona i Delegació del Govern a les Societats Concessionàries 
d’Autopistes. 

 
Durant el tràmit d’informació pública no es van presentar al·legacions, segons consta a 
la certificació emesa per la Secretària de la Corporació, en data 4 de maig de 2010. 

 
Aquesta modificació va quedar aprovada, de forma provisional, per acord del Ple de la 
Corporació, en sessió ordinària de data 30 de setembre de 2010, remetent-se a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona a fi i efecte que emetés, de conformitat 
a l’art. 87 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, el corresponent informe. 

 
En sessió de data 16 de desembre de 2010, la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona va resoldre requerir a l’Ajuntament que completés la documentació tramesa 
amb una base topogràfica en que s’indiqués la topografia actual, les construccions i els 
moviments de terres realitzats així com els arbres existents, i que es justifiqués la 
proposta d’ordenació de la parcel·la garantint el criteri de conservació del turó i de la 
vegetació associada. A tal efecte es va indicar que calia grafiar el gàlib concret que 
haurien de tenir les edificacions futures, indicant l’accés de la parcel·la i establint 
normativament tant el manteniment de la vegetació existent a la parcel·la com la 
recuperació de la vegetació de la part frontal de l’habitatge construït. 

 
Atès el caràcter vinculant de l’informe, l’Ajuntament va elaborar un text refós de la 
Modificació puntual del Pla Parcial del sector que incorporà dites prescripcions, essent 
diligenciat conforme a l’aprovació del Decret d’Alcaldia de 8 de juliol de 2011. 

 
A la vista d’aquesta documentació, en sessió de 14 de juliol de 2011, la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, d’acord amb la proposta de la Ponència Tècnica, 
va acordar: 

 
“ 1 Emetre informe favorable, a l’efecte de l’article 85 del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, sobre la modificació 
puntual del Pla Parcial d’urbanització prioritària del sector U1 Can Salat-Busquets, 
de Canet de Mar, promogut i tramès per l’Ajuntament, condicionat al compliment de 
la prescripció següent: 

 
1.1 Cal establir el caràcter normatiu dels gàlibs grafiats en el plànol 07 –Proposta 
d’ordenació de la parcel·la per a la nova edificació-, sens perjudici que en el 
document que s’aprovi definitivament aquests es puguin ampliar lleugerament. 

 
2 Indicar a l’Ajuntament que si al llarg de la tramitació d’aquest Pla s’introdueixen 
canvis substancials en el document aprovat inicialment, abans de l’aprovació 
definitiva de l’expedient, aquest s’ha de sotmetre novament a informe d’aquesta 
Comissió, d’acord amb l’article 87.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 
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3 Comunicar-ho a l’Ajuntament” 
 

Vist  l’informe  emès,  en  data  22  de  setembre  de  2011,  per  la  Secretària  de  la 
Corporació, el contingut del qual es transcriu a continuació: 

 
Informe sobre l’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla Parcial 
d’urbanització prioritària del sector U1 “Can Salat Busquets” de Canet de Mar. 

 
Núria Mompel Tusell, Secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar, en compliment d’allò 
establert a l’article 3.b) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel que es regula 
el  Règim  jurídic  dels  Funcionaris d’Administració Local  amb  habilitació  de  caràcter 
estatal, en relació amb la proposta d’acord d’aprovació definitiva de la Tercera 
modificació puntual del Pla parcial d’urbanització prioritària del sector U1 “Can Salat- 
Busquets” de Canet de Mar, amb l’única finalitat de redefinir l’àrea obligatòria lliure 
d’edificació, emeto el següent INFORME preceptiu: 

 
ANTECEDENTS 

 
PRIMER.- La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 21 de gener de 2010, 
va aprovar inicialment la Tercera modificació puntual del Pla parcial d’urbanització 
prioritària del sector U1 “Can Salat-Busquets” de Canet de Mar, amb l’única finalitat de 
redefinir l’àrea obligatòria lliure d’edificació. 

 
SEGON.- Amb posterioritat a l’aprovació inicial de la modificació s’ha continuat amb la 
tramitació contemplada a l’article 23 RLU, sotmetent el projecte a informació pública pel 
termini d’un mes, publicant-la al BOP núm. 30, en data 04.02.10, al DOGC núm. 5562, 
en data 08.02.10, al diari EL PERIÓDICO, en data 08.02.10, al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament i al web municipal. 

 
Així mateix, l’expedient s’ha remès als organismes següents, afectats per raó de la seva 
competència sectorial, per tal que poguessin emetre el seu informe: Autopistas, 
Concesionaria Espanyola,  SA  (ACESA),  Direcció  General  de  Carreteres  del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Serveis Territorials de Carreteres a 
Barcelona i Delegació del Govern a les Societats Concessionàries d’Autopistes. 

 
TERCER.- Durant el tràmit d’informació pública no es van presentar al·legacions, segons 
consta a la certificació emesa en data 4 de maig de 2010. 

 
QUART.- Aquesta modificació va quedar aprovada, de forma provisional, per acord del 
Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 30 de setembre de 2010, remetent-se a 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona a fi i efecte que emetés, de conformitat 
a l’art. 87 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, el corresponent informe. 

 
 

CINQUÈ.- En sessió de data 16 de desembre de 2010, la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona va resoldre requerir a l’Ajuntament que completés la 
documentació tramesa amb una base topogràfica en que s’indiqués la topografia actual, 
les construccions i els moviments de terres realitzats així com els arbres existents, i que 
es justifiqués la proposta d’ordenació de la parcel·la garantint el criteri de conservació del 
turó i de la vegetació associada. A tal efecte es va indicar que calia grafiar el gàlib 
concret que haurien de tenir les edificacions futures, indicant l’accés de la parcel·la i 
establint normativament tant el manteniment de la vegetació existent a la parcel·la com la 
recuperació de la vegetació de la part frontal de l’habitatge construït. 
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SISÈ.- Atès el caràcter vinculant de l’informe, l’Ajuntament va elaborar un text refós de la 
Modificació puntual del Pla Parcial del sector que incorporà dites prescripcions, essent 
diligenciat conforme a l’aprovació del Decret d’Alcaldia de 8 de juliol de 2011. 

 

A la vista d’aquesta documentació, en sessió de 14 de juliol de 2011, la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, d’acord amb la proposta de la Ponència Tècnica, 
va acordar: 

 

“ 1 Emetre informe favorable, a l’efecte de l’article 85 del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, sobre la modificació 
puntual del Pla Parcial d’urbanització prioritària del sector U1 Can Salat-Busquets, de 
Canet de Mar, promogut i tramès per l’Ajuntament, condicionat al compliment de la 
prescripció següent: 

 

1.1 Cal establir el caràcter normatiu dels gàlibs grafiats en el plànol 07 –Proposta 
d’ordenació de la parcel·la per a la nova edificació-, sens perjudici que en el document 
que s’aprovi definitivament aquests es puguin ampliar lleugerament. 

 

2 Indicar a l’Ajuntament que si al llarg de la tramitació d’aquest Pla s’introdueixen canvis 
substancials en el document aprovat inicialment, abans de l’aprovació definitiva de 
l’expedient, aquest s’ha de sotmetre novament a informe d’aquesta Comissió, d’acord 
amb l’article 87.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost. 

 

3 Comunicar-ho a l’Ajuntament” 
 

LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

- Art.81.1.e), art. 87 i art. 88 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost , pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme. 

 
- Art. 52.2.c) i art. 114.3.k)del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya. 

 
FONAMENTS DE DRET 

 
Primer.- Atès que es tracta del Pla Parcial d’un sector d’urbanització prioritària, de 
conformitat a allò previst a l’art. 81.1.e) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
correspon l’Ajuntament, un cop vist l’informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme 
competent, l’aprovació definitiva del mateix. 

 
Segon.- Segons allò que disposa l’art. 52.2.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
correspon al Ple de l’Ajuntament l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels 
plans i altres instruments d’ordenació urbanística. 

 
Tercer.- Caldrà tenir en compte que per a l’adopció d’aquest acord serà necessari el vot 
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, en virtut 
de l’art. 114.3.k) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

 
Quart.- Un cop el Pla Parcial estigui definitivament aprovat s’haurà de lliurar la 
documentació tècnica i administrativa completa, degudament diligenciada, a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en el termini d’un mes, als efectes d’informació, 
coordinació i arxivament. Aquest lliurament serà condició per a la publicació de l’acord 
d’aprovació definitiva segons disposa l’art. 88 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 
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CONCLUSIONS 

 
En els termes precedents s’informa favorablement l’aprovació definitiva de la Tercera 
modificació puntual del Pla parcial d’urbanització prioritària del sector U1 “Can Salat- 
Busquets” de Canet de Mar si bé caldrà incorporar, a l’acord d’aprovació definitiva, la 
referència al caràcter normatiu dels gàlibs grafiats en el plànol 07 –Proposta d’ordenació 
de la parcel·la per a la nova edificació-, en el benentès que aquests es puguin ampliar 
lleugerament. 

 
Aquest és l’informe que emeto a Canet de Mar, el dia 22 de setembre de 2011. 

 
De conformitat a allò previst a l’art. 81.1.e) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
correspon als Ajuntaments, un cop vist l’informe de la comissió territorial d’urbanisme 
competent, l’aprovació definitiva dels plans parcials urbanístics de sectors 
d’urbanització prioritària. 

 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria d’Urbanisme, s’acorda per tretze vots a 
favor dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Cati Forcano Isern, Toni Romero 
Carbonell, Laureà Gregori Fraxedas, Albert Lamana Grau, Manel Almellones Conesa, 
M. Assumpció Sánchez Salbanyà, Josep M. Masvidal Serra, Àngel López Solà, Pere 
Xirau Espàrrech, Sílvia Tamayo Mata, Josep Cortés Maresma i Jordi Planet Rovira i 
quatre abstencions dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Ivan Aranda Mena, Lluís 
Llovet Bayer i Coia Tenas Martínez: 

 
PRIMER.- Aprovar definitivament, amb el quòrum de la majoria absoluta legal, la 
tercera modificació puntual del Pla parcial d’urbanització prioritària del sector U1 “Can 
Salat-Busquets”  de  Canet  de  Mar,  promoguda  pel  propi  Ajuntament  establint  el 
caràcter normatiu dels gàlibs grafiats en el plànol 0.7 –Proposta d’ordenació parcel·la 
per a la nova edificació-, no fent ús de la possibilitat atorgada en l’acord de la CTUB 
d’ampliar-lo. 

 
SEGON.- Lliurar la documentació tècnica i administrativa completa, degudament 
diligenciada, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en el termini d’un 
mes, als efectes d’informació, coordinació i arxivament. 

 
TERCER.- Sol·licitar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona que publiqui 
l’acord d’aprovació definitiva i les corresponents Normes urbanístiques en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, moment a partir del qual serà executiu, indicant 
expressament el lloc i els mitjans adequats per a poder exercir correctament els drets 
de consulta i d’informació, de conformitat amb l’article 106.1 TR. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que amb aquest punt de l’ordre del 
dia el govern vol donar per finalitzada una situació urbanística que es remunta al juny 
del 2009. Després de dos anys, doncs, s’aprovarà aquest assumpte, avalat pels 
informes dels Serveis Tècnics municipals i per un informe dels Serveis Territorials 
d’Urbanisme de Barcelona. 

 
Pren la paraula el senyor Josep M.  Masvidal Serra, regidor d’Urbanisme, el qual 
explica els antecedents de l’assumpte. L’any 1993 es va fer la reparcel·lació del sector 
de Can Salat Busquets, on apareixia una zona afectada per zona verda. L’any 1995 es 
va fer una altra reparcel·lació amb una modificació d’aquesta zona afectada, la qual 
cosa va donar origen a tenir dos plànols diferents d’una mateixa zona. L’any 2003 es 
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va fer la primera modificació del pla parcial de l’any 1993, que dóna origen a un altre 
plànol modificat i l’any 2005 encara se’n va fer un altre més. L’any 2006 es va demanar 
una llicència d’obres, el tècnic que la va informar va agafar un plànol equivocat per 
error i va informar-la favorablement. Al cap de dos anys, el propietari va demanar la 
divisió horitzontal de la propietat i va ser aleshores que els Serveis Tècnics municipals 
van detectar l’error del plànol utilitzat per donar la llicència d’obres, la qual cosa va 
provocar que part de la construcció estigués en zona irregular. A causa d’aquest 
enrenou, la solució segons els Serveis Tècnics municipals era tirar a terra la 
construcció, la qual cosa valia molts diners. Per altra banda, es van demanar informes 
externs que recomanaven fer una modificació puntual de les normes en aquest sector. 
El govern d’aquell moment va triar la segona opció i es va fer aquesta modificació 
puntual. Es va portar a Urbanisme, organisme que va demanar entre altres coses, que 
es definís molt bé que la zona verda era zona protegida. Aquest estiu va arribar un nou 
informe d’Urbanisme, en el qual es constatava que tot era correcte i això és el que es 
porta a aprovació aquesta nit. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual explica que aquest assumpte ha tingut un camí llarg i tortuós, perquè també va 
portar molts problemes a nivell polític i de govern. Finalment, hi ha un informe 
d’Urbanisme favorable que indica que totes les passes que s’han dut a terme són 
correctes. Per ser coherents, el grup del PSC hi votarà a favor, ja que aquesta és la 
millor solució. 

 
Pren la paraula el senyor Albert Lamana Grau, portaveu del grup municipal d’UMdC, el 
qual explica que vol remarcar dues coses que han tingut molt clares des de l’inici 
d’aquest assumpte. La primera és que quan es cometen errors s’han d’assumir, i la 
segona és que quan aquests errors poden perjudicar un tercer, s’ha de fer el possible 
per preservar els interessos de l’afectat i de la corporació municipal. Aquest cas que 
ara es resol no és altra cosa que un final assenyat i sobretot legal. Estan segurs que hi 
deuen haver pocs expedients a l’Ajuntament amb la quantitat d’opinions favorables a la 
resolució que té aquest expedient, aportades per un munt de professionals jurídics i 
urbanístics. Aquests professionals avalen que la resolució que avui s’adopta és la 
millor solució per l’Ajuntament, les persones afectades i per tots els canetencs que, de 
ben segur, no voldrien carregar sobre les espatlles casos com el de Halli que han 
costat a les arques municipals gairebé 2.700.000 euros, tot per entestar-se a voler 
tenir la raó quan no la tenien i a no acceptar un error a temps i no encarar amb tota 
humilitat i amb sentit comú la manera d’obtenir la millor solució al problema. Per tot 
això, i amb el vistiplau de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya i perquè fins i tot, 
l’aportació d’aquest turó és ara més que mai una realitat, el grup municipal que 
representa votarà favorablement. 

 
Pren la paraula el senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, el qual 
explica que, efectivament, l’any 2006 hi va haver aquest error comès pels Serveis 
Tècnics i es pregunta si s’han assumit les responsabilitats, tal i com algun regidor ha 
dit que s’ha de fer. L’any 2007, el grup d’ERC va assumir la direcció d’Urbanisme i 
l’any 2008 quan es va detectar aquesta irregularitat, ERC va explicitar que hi havia 
hagut aquesta equivocació i que s’havia de resoldre. El que s’ha fet és acomodar la 
normativa a una situació de fet. És a dir, s’ha fet el procés al revés, en comptes de ser 
el propietari qui s’acomodi a la normativa, l’Ajuntament modifica les normes per poder- 
se adequar una edificació que s’ha fet en zona verda. Es veu a simple vista que 
aquella edificació està construïda en mal lloc i des d’ERC sempre s’ha cregut que 
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s’havia de fer alguna cosa perquè part dels equipaments i terrenys públics que eren de 
l’Ajuntament i que ara s’han vist afectats per aquesta nova zona verda, quedessin fora 
d’aquesta càrrega i hi hagués una part que la carregués el propietari. Malgrat tot, 
creuen que és un assumpte de l’anterior equip de govern i que ara només toca aprovar 
definitivament una modificació que la Comissió d’Urbanisme ha aprovat i, per tant, el 
seu grup s’abstindrà. 

 
Pren la paraula el senyor Josep Maria Masvidal Serra, el qual explica que s’ha dit que 
la casa està construïda en zona verda, però no és ben bé així, ja que la casa està 
construïda en zona privada i la zona verda no pot estar mai en una zona privada. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que l’exposició del regidor ha estat 
molt aclaridora. Només vol insistir en el fet que no es va construir en zona verda. 

 
6.- APROVACIÓ REVISIÓ PREUS CESPA CONTRACTE DE RECOLLIDA DE 
RESIDUS SÒLIDS URBANS 

 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 6 de juliol 1992, va adjudicar el 
concurs convocat per a la contractació de la recollida de residus sòlids urbans i neteja 
viària a CESPA,SA, pel preu cert i global de 70.278.597 PTA anyals. 

 
Atès que en data 16 de juliol de 1992 es va procedir a la formalització de l’esmentat 
contracte mitjançant document administratiu. 

 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 25 de juny de 1997, va acordar 
que  l’empresa  CESPA,SA  executés  les  obres  de  construcció  de  la  deixalleria 
municipal. El seu finançament es diversificà en vàries fórmules, entre elles, la pròrroga 
del contracte fins al 16 de juliol de l’any 2016. La formalització d’aquesta important 
modificació tingué lloc en data 3 de novembre de 1997. 

 
Atès que el 25 de gener de 2002 el Ple de l’Ajuntament acordà una nova modificació 
que, un cop incorporada al contracte base, el seu preu anyal ascendí a 130.367.888 
PTA. Aquest contracte es formalitzà en data 22 de febrer de 2002. 

 
Atès que el Ple de la corporació, en sessió de data 31 de març de 2005 va acordar 
modificar el contracte de recollida de residus sòlids urbans i de neteja de les vies 
públiques, la qual va consistir en la reducció del seu objecte a la recollida selectiva de 
residus sòlids urbans, d’una banda i, de l’altra, en l’adaptació de la prestació a la 
modalitat de recollida porta a porta adaptada a les exigències de la Llei 6/1993, de 15 
de juliol, reguladora de la gestió dels residus en el marc d’ordenació del territori, 
protecció del medi ambient i preservació de la natura, comportant un disminució tant 
en la durada del contracte (fins al 1 de maig de 2013) com en el seu preu, el qual va 
quedar fixat en 664.041,68 €/any, IVA inclòs. 

 
Atès que en data 2 de maig de 2005 es va formalitzar aquesta última modificació del 
contracte amb l’empresa Cespa Ingeniería Urbana, SA. 

 
Atès  que  en  data  4  de  maig  de  2005,  es  va  posar  en  coneixement  d’aquesta 
corporació la fusió de Cespa, SA i Cespa Ingeniería Urbana, SA mitjançant l’absorció 
per part de Cespa “Compañía Española de Servicios Auxiliares” de tot el patrimoni 
social de l’entitat mercantil Cespa Ingeniería Urbana, SA, produint-se des d’aquell 
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moment ope legis la modificació contractual, en el sentit que la relació contractual 
continua, des d’aleshores, amb la mercantil Cespa, SA. 

 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 29.03.07, va acordar aprovar la 
revisió de preus del contracte de prestació del servei de recollida de residus sòlids 
urbans per a l’any 2007, essent el preu del contracte de 703.886,99 €. 

 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 28.05.09, va acordar aprovar la 
revisió de preus del contracte de prestació del servei de recollida de residus sòlids 
urbans per a l’any 2008, essent el preu del contracte de 736.588,73 €. 

 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 27.05.10, va acordar aprovar la 
revisió de preus del contracte de prestació del servei de recollida de residus sòlids 
urbans per a l’any 2009, essent el preu del contracte de 744.181,81 € i per a l’any 
2010, essent el preu del contracte de 772.063,71 €. 

 
Vist l’escrit presentat per l’empresa Cespa, SA, en data 14.07.11, amb registre 
d’entrada núm. 4414, pel que demanen que es procedeixi a efectuar la revisió de 
preus, de conformitat amb el que es va estipular en la clàusula sisena del plec de 
clàusules administratives particulars que regeixen el contracte de recollida selectiva de 
residus sòlids urbans. 

 
Vist l’informe favorable emès en relació a la revisió de preus pel tècnic de Medi 
Ambient en data 21 de juliol de 2011, el contingut literal del qual és el següent: 

 
“N’Eduard Moreno Roca, tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
comarca del Maresme, en relació a la sol·licitud de revisió de preus per l’any 2011 
del contracte de recollida selectiva de residus sòlids urbans, emeto el següent 

 
INFORME 

 
Primer.- L’empresa CESPA presenta el 8 de juliol de 2011 proposta de modificació 
del preu del contracte complint els trets generals expressats a la clàusula 2a de 
revisió de preus tal i com s’estipula en el contracte. S’adjunta proposta presentada 
per CESPA. Novament el 14 de juliol de 2011, CESPA entra per registre document 
de rectificació de la proposta de modificació lliurada el 8 de juliol de 2011, corregint 
el valor del punt 4 de l’exposició que no coincidia amb el resultat de la fórmula 
presentada a la primera instància. S’adjunta també aquest document. 

 
Segon.- S’accepten les variacions proposades següents: 

 
- Pels carburants: un increment del 19,61% segons la gràfica de la variació del 

preu de combustible presentat per CESPA. Aquestes dades són oficials i 
publicades pel Ministeri d’Indústria. 

- Per  altres  l’IPC  corresponent  a  aquest  any  (entre  desembre  de  2009  i 
desembre de 2010): increment del 3%. 

- Per amortització no existeix cap variació. 
- Pel personal: s’accepta la proposta de CESPA que consisteix en la revisió de 

l’IPC que és del 3%. 
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Tercer.- La despesa anual proposada per fer front al servei de recollida de residus 
contractat amb CESPA durant l’any 2011 és de 801.398,63 € (preu final amb l’IVA 
inclòs) essent la facturació mensual de 66.783,22 €. 

 
Quart.- La partida prevista per aquesta despesa és la 51 16200 22700. 

Conclusió 

Proposo que s’aprovi la revisió de preus del servei de recollida de residus contractat 
a l’empresa CESPA tal i com es diu al punt tercer d’aquest informe, per un total del 
preu final, amb l’IVA inclòs, per tot l’any 2011 de 801.398,63 €. 

Aquest és el meu informe que dono i signo a Canet de Mar a 21 de juliol de 2011.” 

Atès que l’interventor municipal ha donat el vistiplau a l’anterior informe emès pel tècnic 
de Medi Ambient municipal. 

 
Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb l’establert a l’article 
212 i concordants del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, així com 102 i 
concordants del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, de 
conformitat  amb  la  proposta  de  la  Tinència  de  l’Alcaldia  de  Medi  Ambient,  de 
conformitat amb la proposta de la Regidoria de Medi Ambient, s’acorda per unanimitat 
dels disset membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal: 

 
PRIMER.-  Aprovar la revisió de preus del contracte de prestació del servei de recollida 
de residus sòlids urbans per a l’any 2011 amb efectes des del 1 de gener 2011, per 
donar compliment a la clàusula sisena del plec de clàusules administratives particulars 
que regeixen el contracte subscrit amb l’empresa Cespa, SA, amb les variacions 
següents: 

 
- Pels carburants: un increment del 19,61% segons la gràfica de la variació 

del preu de combustible presentat per CESPA. Aquestes dades són 
oficials i publicades pel Ministeri d’Indústria. 

- Per altres l’IPC corresponent a aquest any (entre desembre de 2009 i 
desembre de 2010): increment del 3%. 

- Per amortització no existeix cap variació. 
- Pel personal: s’accepta la proposta de CESPA que consisteix en la revisió 

de l’IPC que és del 3%. 
 

Així doncs, el preu del servei anyal, que al dia de la data és de 772.063,71 €/l’any, IVA 
inclòs, serà de  801.398,63 €, IVA inclòs, des de ’1l 
desembre de 2011 (66.783,22 €/mes). 

de gener de 2011 fins al 31 de 

 
SEGON.- Comunicar el present acord a la contractista i a la Tresoreria municipal als 
efectes oportuns. 

 
Pren la paraula la senyora M. Assumpció Sánchez Salbanyà, tinenta d’alcalde de Medi 
Ambient, la qual explica que l’aprovació d’aquesta revisió de preus es fa cada any, 
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amb l’informe favorable del tècnic de Medi Ambient i amb el paràmetres descrits per la 
senyora secretària. Aquesta revisió inclou l’increment del carburant, l’increment de 
l’IPC i l’increment del personal. No hi ha cap variació pel que fa a l’amortització. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual explica que el seu vot serà favorable, ja que és una revisió que es fa cada any i 
l’informe del tècnic i de l’interventor són favorables. 

 
7.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT 
DE MEDI AMBIENT I HABITATGE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I 
L’AJUNTAMENT  DE  CANET  DE  MAR  RELATIU  A  L’OFICINA  LOCAL 
D’HABITATGE 

 
Atès que en data 28 de març de 2008 es va signar un conveni de col·laboració amb el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per a 
l’assessorament i la gestió de serveis en matèria d’habitatge respecte de diverses 
tasques competència d’aquest Departament. 

 
Atès que amb aquest conveni l’Ajuntament de Canet de Mar rebia assessorament i 
finançament per dur a terme diverses tasques des de l’Oficina Local d’Habitatge. 

 
Atès que ha acabat la vigència d’aquest conveni de col·laboració, després de diferents 
pròrrogues, i es considera necessari i convenient renovar-lo per continuar amb les 
tasques de l’Oficina Local d’Habitatge. 

 
Vist i trobat conforme el conveni de col·laboració que s’ha de signar amb el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya que es 
transcriu a continuació: 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE 
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR RELATIU A L'OFICINA LOCAL 
D’HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPI. 

 
 

Barcelona, ...... de setembre de 2011 
 

REUNITS 
 

D’una banda, el senyor Jaume Fornt i Paradell, Director de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, nomenat per Acord de Govern 44/2011, de 15 de març, i de conformitat amb 
les funcions atribuïdes a l’article 2.2.i) dels Estatuts de l’Agència aprovats pel Decret 
157/2010, de 2 de novembre. 

 
I d’una altra, el senyor Jesús Marín i Hernàndez, alcalde de l’Ajuntament de Canet de 
Mar. 

 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal per obligar-se i atorgar 
aquest conveni, i a aquest efecte, 

 
EXPOSEN 

 
1. La Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge, els decrets i reglaments que 
la despleguen i el Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012 constitueixen el marc normatiu 
de col·laboració amb les oficines locals d’habitatge i les borses de mediació per al lloguer 



S/iu 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

17 
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 

 

 

 
social, que tenen per finalitat principal assegurar la màxima cobertura territorial en la 
prestació dels serveis i gestió d’ajuts relacionats amb l’habitatge i facilitar la proximitat de 
les gestions a la ciutadania. 

 
2. La Llei 13/2009, de 22 de juliol, defineix que són objectius de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya, l’execució i la gestió de les polítiques d’habitatge que són competència de 
la Generalitat i, especialment les relatives a les actuacions públiques que en matèria 
d’habitatge han de garantir la proximitat al territori, amb una gestió integrada de les 
actuacions públiques de conformitat amb els principis de subsidiarietat, coordinació, 
cooperació i col·laboració amb els ens locals. 

 
3. El Decret 13/2010, de 2 de febrer del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012, dedica 
el capítol 5 a les oficines locals d’habitatge i a les borses de mediació per al lloguer 
social, i preveu la subscripció de convenis per a constituir o mantenir oficines locals 
d’habitatge i borses de mediació amb les administracions locals que tinguin 
desplegament territorial. 

 
4. Els articles 97, 98 i 99 del Decret 13/2010, de 2 de febrer, recullen les condicions de 
les oficines i borses, les seves funcions més rellevants, les fases per a l’establiment dels 
convenis de col·laboració, les contraprestacions econòmiques i el sistema de justificació 
de l’activitat. 

 
5. L’experiència positiva que en els darrers anys han tingut els convenis de col·laboració 
i d’encàrrec de gestions subscrits entre la Generalitat i les administracions locals en 
relació a les oficines locals d’habitatge i les borses de mediació per al lloguer social, 
aconsella mantenir aquestes oficines i borses en el territori per prestar un servei de 
proximitat a la ciutadania, en matèria d’habitatge. 

 
6. Amb l’objectiu de coordinar i desplegar en el territori la prestació dels serveis i la 
gestió  d’ajuts  del  Pla  per  al  dret  a  l’Habitatge,  l’Ajuntament de  Canet  de  Mar  ha 
manifestat l’interès en la formalització d’un conveni de col·laboració amb l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya per al manteniment, l’any 2011, de l’Oficina local d’Habitatge 
d’àmbit territorial municipal. 

 
7. L'Ajuntament de Canet de Mar, disposa d'una oficina i del personal tècnic i 
administratiu suficient per realitzar les funcions que se li encomanen, així com d’una 
persona responsable per coordinar les actuacions amb les Direccions de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya competents en la matèria, de conformitat amb l'establert en 
l'article 97, apartat b, del Decret 13/2010, de 2 de febrer del Pla per al Dret a l’Habitatge 
2009-2012. 

 
8. L’Ajuntament de Canet de Mar disposa d’un Pla local d’habitatge, segons el que 
preveu l’article 14 de la Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge, o de la 
memòria social amb el contingut que preveu l’article 20 de la Llei 18/2007, de 28 de 
desembre, del dret a l’habitatge. 

 
9. Per a tot el que no quedi estipulat en els pactes, aquest conveni es regeix per la Llei 
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, pel Decret 13/2010, de 2 de febrer 
del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012, per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i per 
la Llei 26/2010, 3 agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 

 
En conseqüència, ambdues parts formalitzen aquest conveni de col·laboració, d’acord 
amb els següents 



S/iu 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

18 
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 

 

 

 
PACTES 

 
Primer. Objecte 

 
Aquest conveni té per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració entre 
les parts per a l’assessorament i la gestió de serveis en matèria d’habitatge, per mitjà de 
l’Oficina Local d’Habitatge d’àmbit municipal, situada al municipi de Canet de Mar, amb 
la finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat de les gestions i serveis relatius a 
l’habitatge. 

 
Segon. Obligacions de l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
L’Ajuntament de Canet de Mar, a través de l’Oficina Local d’Habitatge del municipi de 
Canet de Mar, es compromet a: 

 
1. Mantenir l’Oficina, durant el termini de vigència del conveni, amb personal tècnic i 
administratiu suficient que ha de tenir la formació necessària per realitzar les funcions 
que se li encomanen. En concret s’obliga a: 

 
a) Disposar d’un local/espai adequat per realitzar les funcions pròpies de l’Oficina. 

 
b) Tenir mitjans materials suficients i aptes per efectuar les gestions i tramitacions 
relacionades amb el conveni, com ara l’equipament informàtic adequat. 

 
c) Disposar de recursos personals per atendre les funcions de l’Oficina que, com a 
mínim, serà d’una persona responsable de les actuacions del personal de l’Oficina i de la 
coordinació amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya; d’un/a auxiliar administratiu/iva o 
administratiu/iva; i  d’un/a arquitecte/a o arquitecte/a tècnic/a-aparellador/a, que assumirà 
funcions tècniques d’elaboració i avaluació d’informes i d’inspeccions 

 
d) En tractar-se d’una oficina d’àmbit territorial de menys de 20.000 habitants, s’hi podran 
destinar tècnics amb jornades reduïdes, compartint altres serveis. 

 
2. Realitzar les següents funcions: 

 
a) Funcions bàsiques d’atenció ciutadana 

 

La informació i l’assessorament a la ciutadania en totes les matèries relacionades amb 
l’habitatge, d’acord amb el desplegament de la Llei del Dret a l’habitatge i també les 
línies d’ajuts del Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012. 

 
b) Funcions de gestió d’activitats i serveis 

 
 

b.1. En matèria de Promoció de l’Habitatge, d’acord amb les directrius de la Direcció de 
Promoció de l’Habitatge de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 

 
b.1.1. La gestió de sol·licituds per a l’accés al Registre de sol·licitants d’habitatges amb 

protecció oficial. 
b.1.2. La gestió d’ajuts per a l’accés a l’habitatge, d’acord amb les tipologies 

d’habitatges amb protecció oficial. La gestió d’autoritzacions de venda i lloguer i la gestió 
de revisions de préstecs en habitatges protegits. 

 
b.2. En matèria de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge, d’acord amb les 
directrius de la Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
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b.2.1. La gestió de sol·licituds de cèdules d’habitabilitat fins la proposta de resolució. 

També inclou les inspeccions tècniques sobre les condicions d’habitabilitat que siguin 
planificades amb la Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge, i el 
compromís d’implementar o mantenir en l’Oficina els sistemes de gestió de qualitat del 
procés reconegut. 

b.2.2. La gestió i avaluació dels estudis o informes tècnics previs a les obres de 
rehabilitació d’edificis o habitatges, per a les quals es sol·licitin ajuts. 

b.2.3. La gestió de sol·licituds d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i 
d’habitatges, que inclou l’assessorament sobre els projectes i solucions tècniques, 
l’impuls i el seguiment de les actuacions de rehabilitació, l’elaboració, si s’escau, i 
valoració dels informes tècnics, com també les inspeccions tècniques inicials i finals. 

 
3. Utilitzar les eines informàtiques que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya posi a 
disposició de les oficines. 

 
4. a) Elaborar un informe on es descriuran els aspectes específics del funcionament de 
l’Oficina, en relació amb la seva organització, com són els horaris d’atenció al públic, la 
relació del personal adscrit i les previsions pel què fa a l’activitat, entre d’altres. 

 
4. b) Formalitzar, per part del/la responsable de l’Oficina, un protocol addicional a aquest 
conveni amb cada Direcció Sectorial de  l’Agència que correspongui, en  el  qual es 
concreti la forma en què es duran a terme les funcions, les gestions i els tràmits 
relacionats en el Pacte segon, punt 2, d’aquest conveni, el procediment per al seguiment 
de les activitats i el sistema d’avaluació de les actuacions de l’Oficina durant l’any. 

 
5. Presentar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya una memòria anual de les 
actuacions realitzades i una justificació final sobre la totalitat de les tasques realitzades. 

 
6. Col·laborar amb els serveis competents en matèria d’habitatge de l’àmbit territorial on 
s’ubica l’Oficina, en les tasques de seguiment de les sol·licituds i en les actuacions 
tècniques de comprovació necessàries per a la resolució dels expedients. 

 
7. Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya les incidències, queixes o 
suggeriments dels ciutadans que s’adrecin a l’Oficina, per tal de millorar la qualitat del 
servei. 

 
8. Participar en les sessions i jornades organitzades pels serveis competents en matèria 
d’habitatge amb motiu de la formació del seu personal i per a la coordinació de les 
tasques de col·laboració a efectuar per l’Oficina. 

 
9. Col·locar en un lloc visible un rètol identificador de l’Oficina, que haurà de seguir les 
pautes de disseny i normativa gràfica proposades per la Generalitat, i fer constar 
clarament a totes les publicacions, impresos i altres materials gràfics que es puguin 
editar que les tasques realitzades per l’Oficina Local d’Habitatge es fan en col·laboració 
amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

 
10. Facilitar tota la informació que des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya sigui 
requerida en relació a les activitats que són objecte del present conveni. 

 
11. Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya: 
11.1 L’obtenció d’altres aportacions o finançament que l’Oficina rebi, procedents d’altres 
administracions o entitats públiques o privades. 
11.2 Qualsevol alteració en les condicions pactades en aquest conveni 

Tercer. Obligacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya s’obliga a: 
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1. Facilitar a l’Oficina Local d’Habitatge informació actualitzada sobre les polítiques 
d’habitatge en tots els àmbits, com són els programes d’accés a l’habitatge, els 
programes de rehabilitació i condicions d’habitabilitat i els programes socials que es 
despleguen en el Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012, i sobre les normatives 
relacionades amb l’habitatge per a les quals s’estableix la col·laboració. 

 
2. Facilitar l'accés als programes informàtics que siguin d’utilitat per dur a terme la 
col·laboració objecte d’aquest conveni. 

 
3. Fer el seguiment dels serveis que realitzi el personal adscrit a l'Oficina i promoure 
programes d'aprenentatge i actualització sobre els continguts de les tasques assignades, 
pel que fa a les línies de col·laboració convingudes. 

 
4. Donar suport i formació al personal tècnic de l’Oficina amb la finalitat de desenvolupar 
les  tasques  que  es  deriven  d’aquest  conveni,  com  ara  són  l’elaboració  d’informes 
tècnics, avaluacions i inspeccions, o sobre el procediment. 

 
5. Fer el seguiment i valoració de la qualitat de la gestió de l’Oficina que posi de relleu 
les bones pràctiques i permeti detectar, si és el cas, mancances o qüestions a millorar. 

 
6. Compensar les despeses de gestió de les diverses línies d’actuació objecte d'aquest 
conveni,  segons  els  paràmetres  i  imports  que  s'estableixen  en  el  pacte  següent. 
Aquestes aportacions resten condicionades a l’existència de crèdit suficient i adequat per 
finançar les obligacions derivades d’aquest conveni de col·laboració. 

 
Quart. Finançament 

 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, tramitarà el pagament de la despesa originada 
pels serveis que presti l’Oficina d’Habitatge del municipi de Canet de Mar, d’acord amb 
els càlculs que s’estableixen a continuació, amb recursos pressupostaris a càrrec de la 
partida D/251.0001. 

 
a. Pagament fix inicial per serveis bàsics de l'Oficina 

 

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya tramitarà un pagament d’import de 4.259 €pel 
segon semestre de 2011, per cobrir les despeses dels serveis bàsics i generals d’atenció 
ciutadana i d’assessorament en matèria d’habitatge establerts en el pacte segon, 2. a), 
d’acord amb l’estructura de personal acreditada i en funció del nombre d’habitants als 
què l’Oficina Local d’Habitatge dóna servei. 

 
b. Pagament en funció del nombre d’expedients tramitats de conformitat amb els 
compromisos derivats del protocol anual 

 

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya tramitarà un pagament addicional a l’anterior que 
tindrà en compte el nombre d’expedients tramitats en relació amb les tasques que es 
deriven de les funcions específiques que l’Oficina Local d’Habitatge es compromet a dur 
a terme. 

 
Aquestes gestions es valoraran d’acord amb els barems que s’especifiquen en el catàleg 
de serveis de l’Annex II. 

 
L’avaluació de la qualitat de la gestió es farà a partir de l’informe de la corresponent 
Direcció Sectorial de l’Agència, d’acord amb el protocol previst en el Pacte segon, punt 
4b). El compliment de les obligacions contingudes al protocol serà determinant per al 
càlcul de la quantia d’aquest pagament. La xifra final de l’aportació es podrà ajustar en 
funció del grau de compliment amb els compromisos específics i de qualitat fixats. 
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c. Aportació màxima 
 

L’aportació màxima destinada al pagament de les quantitats esmentades en els apartats 
anteriors no pot excedir dels imports màxims anuals fixats a la taula de l’Annex III, 
segons zones de població. 

 

Per al segon semestre del 2011, s’estableix una aportació màxima de 5.316 €,que es 
podrà incrementar en el cas que es justifiqui una activitat superior per part de l’Oficina, 
en funció de les disponibilitats pressupostàries. 

 
 

Cinquè. Tramitació dels pagaments 
 

La tramitació del pagament de les quantitats esmentades en el pacte anterior es 
realitzarà de la següent manera: 

 
a. Primer pagament 

 

El primer pagament, per l'import de 4.259 €, en concepte de serveis bàsics d’informació i 
atenció ciutadana, es farà un cop signat aquest conveni en el segon semestre de l’any 
2011. 

 

En cas que es produeixi la pròrroga prevista en el pacte Novè, el primer pagament es 
realitzarà un cop signada l’addenda de pròrroga. 

 

b. Pagament final 
 

El pagament final es farà un cop acreditada l'activitat de l'Oficina, corresponent al segon 
semestre de 2011, mitjançant la presentació a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
d’una certificació justificativa de les activitats realitzades on es farà constar el nombre de 
tasques d'assessorament i d’informació desenvolupades, com també les dels altres 
serveis relacionats al conveni gestionats per l’Oficina, i un cop contrastada la certificació 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb les dades que aquesta disposi i un cop 
valorada l’activitat per la Direcció Sectorial de l’Agència competent en la matèria que ha 
desenvolupat l’Oficina. 

 

La certificació ha de ser signada per l’interventor/a o, de forma excepcional, pel 
secretari/a de l’ens local, i ha de justificar la totalitat de l’import atorgat, tant pel que fa a 
les activitats i gestions referents als expedients tramitats, com pel que fa al cost dels 
serveis mínims prestats pel personal adscrit a l’Oficina durant la vigència del conveni. 

 

Aquesta certificació es presentarà a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb data  31 
de desembre de 2011. 

 

c. Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquest conveni es 
tramitaran a favor de l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
Sisè. Resolució per incompliment 

 
L’incompliment per una de les parts de les obligacions establertes en aquest conveni, 
facultarà l’altra part per exigir-ne el seu compliment efectiu i, en el cas que no es 
produeixi, la seva resolució. 

 
Setè. Control i Seguiment conveni 

 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya vetllarà pel compliment de la qualitat dels serveis 
objecte d’aquest conveni. Les unitats i serveis de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
competents per la matèria en els diferents àmbits sectorials i territorials faran el 
seguiment i l’avaluació de l’execució del conveni. 
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Els  expedients  de  les  sol·licituds  d’ajuts  seran  lliurats  a  la  Direcció  competent  de 
l’Agència quan així ho estableixi, per a la seva revisió i, si s’escau, aprovació inicial i final 
de la convocatòria corresponent. 

 

Els resultats d’aquest seguiment, juntament amb l’avaluació final dels serveis prestats i 
justificats per l’Oficina, seran determinants amb la finalitat de considerar l’oportunitat de 
la pròrroga del conveni prevista en el pacte Novè. 

 
La gestió i costos de l’Oficina Local d’Habitatge han de ser justificats tal com es preveu al 
pacte Cinquè b). Per a la pròrroga i manteniment del conveni, es valorarà el nombre de 
serveis prestats i d’activitats realitzades, les potencialitats de continuïtat i de creixement 
de les actuacions, els nivells de qualitat oferta a la ciutadania i el servei d’atenció 
ciutadana que s’ha prestat a la població. 

 
Vuitè. Resolució de controvèrsies 

 
En cas  de controvèrsia, l’òrgan jurisdiccional competent és  el Tribunal Superior de 
Justícia, Sala del contenciós - administratiu. 

 
Novè. Vigència i efectes 

 
El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2011, amb efectes des del dia 1 
de juliol de 2011, i pot ser prorrogat, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit 
de qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes 
del venciment del termini inicial. 

 
I, en prova de conformitat, les parts signen el present conveni per triplicat, en el lloc i la 
data expressats en l’encapçalament. 

 
Annex I 

 
Taula orientativa d’aportacions inicials (*) per exercici, per a noves oficines locals 
d’habitatge en funció de la població corresponent al territori dels ajuntaments dels quals 
depèn l’oficina 

 
Pagament 

inicial màxim 
(Pacte quart, 

a.) 

Oficina local Habitatge 
 

Municipal 

Entre 10.000 i 
20.000 h 

 

12.000 € 

Entre 20.000 i 
50.000h 

 

15.000 € 

Entre 50.000 i 
80.000h 

 

20.000 € 

Entre 80.000 i 
100.000 h 

 

35.000 € 

Amb  més  de 
100.000 h 

50.000 € 

 
(*) Les aportacions inicials indicades com a orientatives en aquest annex es poden 
modificar i actualitzar en funció de les quanties fixades en anualitats anteriors i dels 
costos de personal acreditats cada any. 
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Annex II 

 
Taula d’imports per serveis i activitats de l’Oficina Local d’Habitatge (*) 

 
 

CATÀLEG DE SERVEIS DE CARÀCTER OPCIONAL 
 
 

Serveis 

Import per 
expedient 
tramitat – Oficina 
Municipal 

Gestió de les Inscripcions al Registre 
de sol·licitants  d’habitatge amb 
protecció oficial 

 
10 € 

Tramitació   d’ajuts   per   a   l’accés   a 
habitatges protegits 
Gestió   d’autoritzacions   de   venda   i 
lloguer 
Gestió  de  revisions  de  préstecs  en 
habitatges protegits 

 
 
 

33 € 

Avaluació tècnica prèvia a la sol·licitud 
d’ajuts a la rehabilitació que inclou els 
informes tècnics previs a les obres de 
rehabilitació d’edificis d’ús residencial 

 
 

33 € 

Avaluació tècnica prèvia a la sol·licitud 
d’ajuts a la rehabilitació que inclou els 
informes tècnics previs a les obres de 
rehabilitació d’habitatges 

 
 

40 € 

Tramitació d’ajuts per a la rehabilitació, 
inclosa la inspecció tècnica 

 

66 € 

Gestió de sol.licituds de cèdules 
d’habitabilitat 

 

33 € 

Tramitació  de  cèdules  d’habitabilitat, 
amb inspecció tècnica 

 

40 € 

Tramitació  d’ajuts  per  al  pagament 
lloguer 

 

50 € 
 

(*) Els imports del catàleg de serveis es podran actualitzar anualment amb l’Índex de 
Preus al consum, en cas que es produeixi la pròrroga del conveni prevista en el pacte 
Novè. 

 
Annex III 

 
Taula orientativa d’aportacions màximes (*) per exercici, per a noves oficines locals 
d’habitatge, en funció de la població corresponent al territori dels ajuntaments dels quals 
depèn l’Oficina. 

 
 

Aportació 
màxima 

(Pacte quart, 
c.) 

Oficina 
Municipal/Comar 
cal/Supramunici 

pal 
Entre  10.000  i 
20.000 h 

 

30.000 € 

Entre  20.000  i 
50.000h 

 

45.000 € 

Entre  50.000  i 65.000 € 
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80.000h  
Entre  80.000  i 
100.000 h 

 

80.000 € 

Amb   més   de 
100.000 h 

 

100.000 € 
 

(*) Les aportacions màximes fixades com a orientatives en aquest annex es poden 
modificar i actualitzar amb imports inferiors o superiors als indicats en funció del 
rendiment justificat cada any, i d’acord amb les disponibilitats pressupostàries. 

 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria d’Urbanisme, s’acorda per tretze vots a 
favor dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Cati Forcano Isern, Toni Romero 
Carbonell, Laureà Gregori Fraxedas, Albert Lamana Grau, Manel Almellones Conesa, 
M. Assumpció Sánchez Salbanyà, Josep M. Masvidal Serra, Àngel López Solà, Pere 
Xirau Espàrrech, Sílvia Tamayo Mata, Josep Cortés Maresma i Jordi Planet Rovira i 
quatre vots en contra dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Ivan Aranda Mena, Lluís 
Llovet Bayer i Coia Tenas Martínez: 

 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Canet de Mar relatiu a 
l’oficina local d’habitatge situada en aquest municipi. 

 
SEGON.-  Facultar  el  senyor  alcalde  per  signar  tots  els  documents  que  siguin 
necessaris per dur a terme aquest acord. 

TERCER.- Comunicar aquest acords a les persones interessades, a l’efecte oportú. 

Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que l’objectiu d’aquest conveni és 
facilitar a la ciutadania la proximitat de les gestions dels serveis relatius a habitatge. El 
mateix conveni té unes obligacions per a l’Ajuntament i per a l’Agència d’Habitatge 
d’irrenunciable compliment. Té una vigència fins al 31 de desembre d’enguany i pot ser 
prorrogat. Aquest conveni facilitarà el fet que molts tràmits que demana la ciutadania, 
com per exemple, les cèdules d’habitabilitat, es puguin fer des de l’Oficina tal i com es 
feia. Aquest servei serà dut a terme per dos funcionaris de l’Ajuntament, un al 50% de 
la jornada i l’altre al 25%. L’Agència tramitarà un pagament de 4.259 euros el segon 
semestre d’aquest any, sempre en funció del nombre d’expedients tramitats. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual explica que es continua un projecte que va començar en el mandat anterior. El 
seu vot serà favorable. 

 
Pren  la  paraula  la  senyora  Blanca  Arbell  Brugarola,  portaveu  del  grup  municipal 
d’ERC, la qual explica que aquesta intervenció serà vàlida també per al punt següent. 
Explica que amb aquest conveni l’Ajuntament deixarà d’ingressar 35.000 euros anuals 
que en l’anterior mandat entraven de mitjana a les arques municipals. Amb aquest 
conveni només se n’ingressaran uns 5.000 i el més greu és que l’Ajuntament es 
compromet a destinar-hi el mateix personal que hi havia quan se’n rebien 40.000. 
Només era qüestió de reorganitzar el personal administratiu d’Urbanisme, al qual li ha 
baixat la feina i de ben segur que ho podia assumir. L’Oficina d’Habitatge donava 
servei a un gran nombre de canetencs. El que els sap més greu és que per la manca 
d’interès dels polítics, o perquè no és un servei que han endegat ells, es deixarà de 
donar. Aquesta és una de les actituds que fa que es desprestigiï el col·lectiu polític. 
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Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que contestarà a la senyora Blanca 
Arbell Brugarola en el punt següent. Comenta que no entén com és que estan en 
contra d’aquest assumpte, després de les accions que s’estan prenent. 

 
8.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ I ENCÀRREC DE GESTIÓ AMB I 
EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME RELATIU A LA BORSA DE MEDIACIÓ 
PER AL LLOGUER SOCIAL SITUADA A CANET DE MAR 

 
Atès que l’accés a l’habitatge i la garantia del dret constitucional a un habitatge digne 
representen en els últims anys un dels grans problemes de la societat catalana, i  la 
naturalesa territorial i urbana, econòmica i social de l’habitatge depèn en bona mesura 
de les condicions específiques del lloc on s’ubica. 

 
Atès que en aquest sentit, i amb relació a l’exercici de les competències que els són 
pròpies, els municipis i altres ens locals tenen un important paper a desenvolupar en la 
programació i l’execució de les diverses polítiques públiques que es puguin impulsar 
des del seu àmbit. 

 
Atès que el Departament de Medi Ambient i Habitatge, en exercici de les competències 
en  matèria  d’habitatge,  ha  impulsat  el  Decret  13/2010,  del  Pla  per  al  Dret  de 
l’Habitatge 2009-2012, amb el qual s’implementa el Programa de Mediació per a 
l’habitatge de lloguer social i el parc desocupat. 

 
Atès que des de l’any 2007, l’Ajuntament de Canet de Mar compta a un servei de 
mediació per al lloguer social situat al municipi de Canet de Mar. 

 
Atès que el Consell Comarcal del Maresme va signar l’any 2008 un conveni de 
col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant Adigsa, 
empresa pública adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge per la gestió del 
Programa de mediació per al lloguer social i jove de la comarca del Maresme, per tal 
de facilitar l’accés a les propostes i ajudes a la política d’habitatge al major nombre de 
ciutadans de la comarca del Maresme. 

 
Vist i trobat conforme el conveni a signar amb el Consell Comarcal del Maresme, el 
qual es transcriu a continuació: 

 
CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  I  ENCÀRREC  DE  GESTIÓ  ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME 
RELATIU A LA BORSA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL SITUADA EN 
AQUEST MUNICIPI 

 
Mataró, a 16 d’agost de 2011 

 
REUNITS 

 
D’una banda, l’Il·lustríssim senyor Miquel Àngel Martínez i Camarasa, president del 
Consell Comarcal del Maresme (CCM) actuatn d’acord amb el Decret legislatiu 4/2033, 
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal 
de Catalunya. 

 
D’un  altra  banda,  l’Il·lustríssim   senyor  Jesús  Marín  i  Hernàndez,  alcalde  de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 
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Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal per obligar-se i atorgar 
aquest conveni, i a aquest efecte, 

 
MANIFESTEN 

 
L’accés a l’habitatge i la garantia del dret constitucional a un habitatge digne 
representen en els últims anys un dels grans problemes de la societat catalana, i  la 
naturalesa territorial i urbana, econòmica i social de l’habitatge depèn en bona mesura 
de les condicions específiques del lloc on s’ubica. 

 
En aquest sentit, i amb relació a l’exercici de les competències que els són pròpies, els 
municipis  i  altres  ens  locals  tenen  un  important  paper  a  desenvolupar  en  la 
programació i l’execució de les diverses polítiques públiques que es puguin impulsar 
des del seu àmbit. 

 
El Departament de Medi Ambient i Habitatge, en exercici de les competències en 
matèria d’habitatge, ha impulsat el Decret 13/2010, del Pla per al Dret de l’Habitatge 
2009-2012, amb el qual s’implementa el Programa de Mediació per a l’habitatge de 
lloguer social i el parc desocupat. 

 
El Consell Comarcal del Maresme va signar l’any 2008 un conveni de col·laboració 
entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant Adigsa, empresa 
pública  adscrita  al  Departament  de  Medi  Ambient  i  Habitatge  per  la  gestió  del 
Programa de mediació per al lloguer social i jove de la comarca del Maresme. 

 
Per aquest motiu i per tal de facilitar l’accés a les propostes i ajudes a la política 
d’habitatge al major nombre de ciutadans de la comarca del Maresme, i en aquest cas 
al municipi de Canet de Mar, el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Canet 
de Mar proposen el següent conveni de col·laboració: 

 
PACTES 

PRIMER. Objecte del conveni. 

És objecte d’aquest conveni establir els compromisos entre les parts per la realització 
de les tasques de gestió, assessorament i suport del servei de la borsa de mediació 
per al lloguer social situat al municipi de Canet de Mar. 

 
SEGON. Obligacions del Consell Comarcal del Maresme. 

 
El  Consell  Comarcal  del  Maresme,  a  través  del  Servei  de  l’Oficina  comarcal 
d’Habitatge i de la Borsa de Mediació per al Lloguer Social, s’obliga a: 

 
1.   Mantenir la Borsa, durant el termini de vigència del conveni, amb personal tècnic i 
administratiu suficient que ha de tenir la formació necessària per realitzar les funcions 
que se li encomanen. En concret s’obliga a: 

 
a)   Disposar d’un local/espai adequat per realitzar les funcions pròpies de l’Oficina i de 
la Borsa. 
b)   Tenir mitjans materials suficients i aptes per efectuar les gestions i tramitacions 
relacionades amb el conveni, com ara l’equipament informàtic adequat. 
c)   Disposar de recursos personals per atendre les funcions de l’Oficina o de la Borsa 
que, com a mínim, serà d’una persona responsable de les actuacions del personal de 
l’Oficina i de la coordinació amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya; d’un/a auxiliar 
administratiu/va  o  administratiu/va;  d’un/a  arquitecte/a  o  arquitecte/a  tècnic/a  – 
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aparellador/a, que assumirà funcions tècniques d’elaboració i avaluació d’informes i 
d’inspeccions; i d’un/a tècnic/a amb capacitació per a la mediació social. 
d)   Disposar de personal a jornada completa i també, si s’escau, de personal a temps 
parcial, en tractar-se d’una oficina d’àmbit territorial de menys de 20.000 habitants. 

 
2.   Realitzar les següents funcions: 

 
a)   Funcions bàsiques d’atenció ciutadana: 
La informació i l’assessorament a la ciutadania en totes les matèries relacionades amb 
l’habitatge, d’acord amb el desplegament de la Llei del dret a l’habitatge i també les 
línies d’ajuts del Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012 
b)   Funcions de gestió d’activitats i serveis 

 
b.1. En matèria de Promoció de l’Habitatge, d’acord amb les directrius de la Direcció 
de Promoció de l’Habitatge de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 

 
b.1.1. La gestió de sol·licituds per a l’accés al Registre de sol·licitants d’habitatges amb 
protecció oficial. 
b.1.2. La gestió d’ajuts per a l’accés a l’habitatge, d’acord amb les tipologies 
d’habitatges amb protecció oficial. La gestió d’autoritzacions de venda i lloguer i la 
gestió de revisions de préstecs en habitatges protegits. 

 
b.2. En matèria de Programes Socials de l’Habitatge, d0acord amb les Directrius de la 
Direcció de Programes Socials de l’Habitatge de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 

 
b.2.1. La mediació entre propietari i llogater, el seguiment de l’ús i destinació dels 
habitatges i el control dels pagaments dels lloguers 
b.2.2. La provisió d’habitatges desocupats per posar-los en lloguer a preu assequible 
b.2.3. L’assessorament a la propietat i la gestió de l’habitatge mentre estigui en els 
programes socials d’habitatge de mediació i cessió 
b.2.4. L’assessorament i l’acompanyament del sol·licitant en la cerca de l’habitatge 
social i durant la vigència del contracte de lloguer 
b.2.5. La gestió d’ajuts a propietaris per a l’adequació dels habitatges que es posin en 
lloguer en els programes socials d’habitatge 
b.2.6. La gestió d’ajuts i prestacions per al pagament de l’habitatge, en el marc dels 
programes socials d’habitatge 
b.2.7. La revisió de les prestacions permanents per al pagament de lloguers, que 
inclou el control i la verificació del compliment dels requisits per mantenir el dret. 

 
3.   Utilitzar les eines informàtiques que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya posi a 
disposició de les oficines i les borses. 

 
4.   a) Elaborar un informe on es descriuran els aspectes específics del funcionament 
de la Borsa, amb relació a la seva organització, com són els horaris d’atenció al públic, 
la relació del personal adscrit i les previsions pel que fa a l’activitat, entre d’altres. 

 
4.   b) Formalitzar, per part del/la responsable de la Borsa, un protocol addicional a 
aquest conveni amb cada Direcció Sectorial de l’Agència que correspongui, en el qual 
es concreti la forma en què es duran a terme les funcions, les gestions i els tràmits 
relacionats en el Pacte segon, punt 2, d’aquest conveni, el procediment per al 
seguiment de les activitats i el sistema d’avaluació de les actuacions de la Borsa 
durant l’any. 

 
5.  Presentar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya una memòria anual de les 
actuacions  realitzades  i  una  justificació  final  sobre  la  totalitat  de  les  tasques 
realitzades. 
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6.   Col·laborar amb els serveis competents en matèria d’habitatge de l’àmbit territorial 
on s’ubica la Borsa, en les tasques de seguiment de les sol·licituds i en les actuacions 
tècniques de comprovació necessàries per a la resolució dels expedients. 

 
7.  Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya les incidències, queixes o 
suggeriments dels ciutadans que s’adrecin a l’Oficina de la Borsa, per tal de millorar la 
qualitat del servei. 

 
8.  Participar en les sessions i jornades organitzades pels serveis competents en 
matèria d’habitatge amb motiu de la formació del seu personal i per a la coordinació de 
les tasques de col·laboració a efectuar per la Borsa. 

 
TERCER. Obligacions de l’Ajuntament de Canet de Mar 

 
L’Ajuntament de Canet de Mar s’obliga a: 

 
1.   Facilitar  al  Servei  Comarcal  d’Habitatge  informació  actualitzada  sobre  les 
polítiques d’habitatge establertes en el Pla Local d’Habitatge, aprovat pel Ple municipal 
el 5 de febrer de 2009. 

 
2.   Facilitar l’accés als programes informàtics que siguin d’utilitat per dur a terme la 
col·laboració objecte d’aquest conveni. 

 
3.   Fer  el  seguiment dels  serveis  que  realitzi  el  personal  adscrit  a  la  Borsa  de 
Mediació i promoure programes d’aprenentatge i actualització sobre els continguts de 
les tasques assignades, pel que fa a les línies de col·laboració convingudes. 

 
4.   Donar suport al personal de mediació de la Borsa amb la finalitat de desenvolupar 
les tasques que es deriven d’aquest conveni, com ara són l’elaboració d’informes 
tècnics, avaluacions i inspeccions, o sobre el procediment. 

 
5.   Fer el seguiment i la valoració de la qualitat de la gestió de la Borsa que posi de 
relleu les bones pràctiques i permeti detectar, si és el cas, mancances o qüestions a 
millorar. 

 
6.   Participar en les accions de comunicació del Servei Comarcal d’Habitatge a través 
dels serveis de comunicació municipal. 

 
7.   Fer constar clarament a totes les publicacions, impresos i altres materials gràfics 
que es puguin editar que les tasques realitzades per la Borsa de Mediació per al 
Lloguer Social de Canet de Mar es fan en col·laboració amb el Consell Comarcal del 
Maresme. 

 
QUART. Àmbit territorial 

 
L’àmbit territorial d’aquest conveni serà el municipi de Canet de Mar. 

 
CINQUÈ. Comissió de seguiment del conveni 

 
El  Consell  Comarcal  del  Maresme  i  l’Ajuntament de  Canet  de  Mar  crearan  una 
comissió tècnica de seguiment dels pactes del conveni. 

 
SISÈ. Jurisdicció competent 

 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest 
conveni seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu. 
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SETÈ. Extinció del conveni 
 

El present conveni es resoldrà per: 
 

1. Pel compliment de les actuacions i les obligacions objecte del conveni 
2. Mutu acord de les parts 
3. Manifestació expressa d’alguna de les parts amb un preavís de dos mesos 
4. Incompliment de qualsevol dels seus pactes i la inobservança de la normativa aplicable. 

 
VUITÈ. Resolució de controvèrsies 

 
En cas de controvèrsia, l’òrgan jurisdiccional competent és el Tribunal Superior de Justícia, Sala 
del contenciós administratiu. 

 
NOVÈ. Vigència 

 
El conveni tindrà una vigència de 6 mesos a comptar des de l’1 de juliol de 2011. 

 
I, en prova de conformitat, les parts signen el present conveni per duplicat, en el lloc i la data 
expressats en l’encapçalament. 

 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria d’Urbanisme, s’acorda per deu vots a favor dels 
regidors Jesús Marín i Hernàndez, Cati Forcano Isern, Toni Romero Carbonell, Laureà Gregori 
Fraxedas, Albert Lamana Grau, Manel Almellones Conesa, M. Assumpció Sánchez Salbanyà, 
Josep M. Masvidal Serra, Àngel López Solà i Pere Xirau Espàrrech, quatre vots en contra dels 
regidors Blanca Arbell Brugarola, Ivan Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer i Coia Tenas Martínez i 
tres abstencions dels regidors Sílvia Tamayo Mata, Josep Cortés Maresma i Jordi Planet 
Rovira: 

 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració i encàrrec de gestió a signar amb el Consell 
Comarcal del Maresme relatiu a la borsa de mediació per al lloguer social situada en aquest 
municipi. 

 
SEGON.- Nomenar la senyora Anna Martín Massó, arquitecta tècnica municipal, com a 
representant de l’Ajuntament de Canet de Mar en la comissió de seguiment d’aquest conveni. 

 
TERCER.-  Facultar  el  senyor  alcalde,  Jesús  Marín  i  Hernàndez,  perquè  signi  tots  els 
documents que siguin necessaris per dur a terme aquests acords. 

 
QUART.- Notificar aquests acords a les persones interessades a tots els efectes. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que el govern creu en la màxima eficiència 
dels organismes municipals i supramunicipals, com és el cas del Consell Comarcal del 
Maresme. Per aquest motiu, i per reordenar alguns serveis, el govern passa a aprovació aquest 
conveni que permet que la borsa de lloguer social passi a gestionar-la el Consell Comarcal del 
Maresme. A nivell de municipi té dos avantatges. En primer lloc, els usuaris seran atesos per 
personal  especialitzat  del  Consell  Comarcal  del  Maresme.  En  segon  lloc,  la  corporació 
s’estalvia com a mínim 27.000 euros, que és el cost del càrrec de confiança que duia a terme 
aquest servei.  Són  temps  de  ser  eficients  i  si  organismes com  el  Consell  Comarcal del 
Maresme poden donar aquest servei, l’Ajuntament ho ha d’aprofitar. 

 
Pren la paraula el senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, el qual 
explica que de les eleccions ençà el que s’ha d’intentar és que les 
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administracions siguin més eficients i eficaces tot reduint costos i una manera de fer- 
ho  és  reduint  serveis  que  es  puguin  donar  des  d’altres  administracions 
supramunicipals. En aquest cas, el cost d’aquest servei era molt més alt del que es 
rebia per tenir-lo. Les persones encarregades del servei ho sabien, però en comptes 
d’explicar-ho en van fer bandera durant la campanya electoral. La veritat és que hi 
havia unes pèrdues de 25.000 euros anuals. L’important, però, és donar el servei i que 
els ciutadans el tinguin. Per això, l’equip de govern ha fet una sinèrgia amb el Consell 
Comarcal del Maresme per donar aquest servei i reduir costos. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual explica que està d’acord amb una cosa de les que s’han dit, i és que s’han de 
reduir costos i que alguns serveis s’hauran de mancomunar. Dit això, creu que no és el 
millor conveni. Ha portat un altre conveni signat entre un ajuntament i el Consell 
Comarcal del Maresme en el qual l’ajuntament no perd aquesta proximitat amb el 
ciutadà, ja que hi ha una persona informadora de l’Oficina d’Habitatge que es desplaça 
a l’ajuntament corresponent per unes hores. D’aquesta manera, no es perd del tot 
aquesta proximitat i es facilita aquest accés a les persones que tenen dificultats per 
desplaçar-se. Ofereix aquest model de conveni perquè creu que pot ser més favorable. 
El seu vot serà d’abstenció. 

 
Pren la paraula el senyor Albert Lamana Grau, portaveu del grup municipal d’UMdC, el 
qual  explica  que  el  seu  grup  vol  fer  constar  la  conveniència  d’aquest  acord, 
bàsicament per dos motius. El primer per poder continuar donant als canetencs la 
possibilitat de fer tràmits com la cèdula d’habitabilitat, i, alhora, cal fer constar que 
altres serveis com la borsa de lloguer, els poden donar altres organismes com ara el 
Consell Comarcal del Maresme, en els mateixos termes. També entenen que ara no 
es donen les  mateixes  circumstàncies que van donar  lloc a la creació d’aquesta 
oficina. Actualment, hi ha mecanismes que també s’han de tenir en compte, com són 
empreses que es dediquen a aquest tipus de serveis que paguen els seus impostos i 
proporcionen llocs de treball i, per tant, no volen que les polítiques municipals es 
percebin com a intervencionistes o de competència deslleial. 

 
Pren  la  paraula  la  senyora  Blanca  Arbell  Brugarola,  portaveu  del  grup  municipal 
d’ERC, la qual explica que, tal i com ha dit la senyora Tamayo, perdre proximitat en el 
servei és un greuge cap als canentencs. Quant a la intervenció del senyor Romero, no 
entén d’on han sortit aquests números que ha exposat i comenta que el seu grup no 
n’ha fet bandera, senzillament han explicat que amb la borsa d’habitatge sempre hi 
havia un superàvit i el cost del càrrec de confiança, una mitja jornada, sortia de la 
subvenció que ara no s’aconseguirà. El Consell Comarcal del Maresme té personal 
totalment qualificat, però mai podrà venir a Canet a fer la tasca que es feia des de 
l’Oficina d’Habitatge, des d’on es visitaven pisos que estaven tancats, que potser 
necessitaven alguna reforma i que per aquest motiu es podien posar a la borsa a un 
preu més assequible. Això no es podia considerar competència deslleial, com diu el 
senyor Lamana, ja que són dos clients totalment diferents. Les persones que podien 
accedir a la borsa de lloguer de l’Oficina mai podien accedir a un habitatge de lliure 
mercat. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual es dirigeix a la senyora Sílvia Tamayo Mata i 
li demana que li faci arribar aquest conveni. Només vol fer un petit aclariment, explica 
que la senyora Tamayo en comentar que podia venir un treballador del Consell 
Comarcal del Maresme a l’Ajuntament s’ha deixat un detall important i és que aquest 
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servei el cobren i, per tant, amb la situació que està l’Ajuntament és difícil. Pel que fa a 
la intervenció de la senyora Blanca Arbell Brugarola, explica que ell també té els 
números que ha explicat el senyor Toni Romero Carbonell que, a la vegada són els 
que el senyor Mas, exalcalde, va fer arribar al senyor Òscar Figuerola Bernal. El que 
no accepta sota cap concepte, és que la senyora Arbell parli de desprestigi polític. 
Explica que en l’exercici 2010, els ingressos de l’Oficina d’Habitatge van de 37.559 
euros,  les  despeses,  només  en  concepte  de  personal,  va  pujar  a  59.184  euros. 
Gairebé 27.000 euros corresponien al sou de la senyora Blanca Arbell Brugarola; 
21.000 euros corresponien al 50% de la jornada de l’arquitecta tècnica, Anna Martín 
Massó; i gairebé 13.000 corresponien a la dedicació de l’auxiliar administrativa Elvira 
Rovira Aranyó. Per tant, els beneficis d’aquesta Oficina, com a mínim són discutibles. 
Pel que fa al desprestigi de la política, explica que durant l’any 2008 i 2009, la tècnica 
de l’Oficina, la senyora Blanca Arbell va enviar al Departament d’Habitatge de la 
Generalitat i a l’empresa pública Adigsa factures amb nom i NIF de l’Ajuntament sense 
informar a la Intervenció municipal. Això és un fet molt greu, ja que suposa que 
facturava   per   determinats   conceptes   a   nom   de   l’Ajuntament   sense   que   els 
responsables de l’àrea econòmica d’aquell moment n’estiguessin al corrent. 
Conseqüentment, l’Ajuntament no ha pogut presentar les corresponents declaracions 
de l’IVA davant l’Agència Estatal d’Administració Tributària per les factures que la 
senyora  Blanca  Arbell  Brugarola  liquidava  a  les  administracions.  Aquesta  forma 
d’actuar situa l’Ajuntament en una posició d’incompliment fiscal davant d’Hisenda, 
alhora que demostra una manca de coneixement i de capacitat professional. 

 
Pren la paraula la senyora Blanca Arbell Brugarola, la qual explica que tot això que ha 
explicat el senyor alcalde ho haurà de demostrar. Explica que és evident que ella no 
sabia quin era el procediment i que l’interventor d’aquell moment li va explicar com ho 
havia de fer. En cap moment va actuar per motu proprio. Els costos que explica l’equip 
de govern no són del tot correctes, ja que ara també hi ha d’haver el 50% del sou de 
l’arquitecta tècnica i el 25% del sou de l’auxiliar administrativa. A més a més, l’Oficina 
Local d’Habitatge es va fer càrrec de despeses que no li pertocaven, com per exemple, 
les obres de Serveis Tècnics. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que l’any 2010 l’Oficina Local 
d’Habitatge va gestionar 10 contractes de lloguer; va fer 9 seguiments de contractes 
de lloguer; va tramitar 75 sol·licituds d’ajuts a lloguer i va fer 25 tramitacions d’ajuts de 
renda bàsica d’emancipació. Aquest any 2011, des de la Generalitat no hi ha línia per 
fer  la  tramitació  d’ajuts  a  lloguer.  Per  tant,  s’ha  d’entendre que queda  molt  més 
justificat que aquesta Oficina Local d’Habitatge passi a gestionar-se des del Consell 
Comarcal del Maresme. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, la qual explica que el cost de la 
persona que el Consell Comarcal del Maresme destina als ajuntaments és de 1000 
euros. Considera que no són tants diners per donar un servei a les persones que 
tenen dificultat a l’hora de desplaçar-se. 

 
9.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ ESTATUTS FUNDACIÓ ELS GARROFERS 

 
Vist el certificat emès per la secretària del patronat de la Fundació Els Garrofers, el 
qual es transcriu a continuació: 
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CERTIFICAT ACTA DE LA SESSIÓ DEL PATRONAT DE LA 
FUNDACIÓ PRIVADA ELS GARROFERS 

 
Na M. Rosa Rovira Galceran , major d’edat , amb dni xxxxxx amb domicili a Canet de 
Mar (08360 Barcelona ) , c/ xxxxx , en qualitat de Secretària de la FUNDACIÓ 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 Josep Baró , núm. 32 

 
CERTIFICA : 

 
- Que en l’acta de la sessió del PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PRIVADA ELS 
GARROFERS , celebrada el dia 21 de setembre de 2011 , i consten com a assistents en 
qualitat de patrons, les persones següents : 

 
Sr. Jesús Marín i Hernàndez, amb DNI xxxxxx, i amb domicili professional a Canet de 
Mar (08360 Barcelona), carrer xxxxx 
Sra.  Caterina Forcano Isern, amb DNI xxxxxx, i domicili a Canet de Mar (08360) , 
carrer xxxxx . 
Sra. Blanca Arbell Brugarola, amb DNI xxxxxxx, i amb domicili a Canet de Mar 
(08360 Barcelona) 
Sr. Laureà Gregori Fraxedas, amb DNI xxxx, i amb domicili a Canet de Mar 
(08360 Barcelona),  
Sr. Manel Almellones Conesa, amb DNI xxxxxx, i amb domicili a Canet de Mar 
(08360 Barcelona) carrer xxxxxx 
Anna Segura Vila , amb DNI xxxxx amb domicili a Canet de Mar (08360) carrer 

 
No assisteix 
Sr. Jordi Planet Rovira, amb DNI xxxxx i amb domicili a Canet de Mar (08360 
Barcelona), xxxxx 

 
Secretària no patrona 
Rosa Rovira Galceran 

 
No assisteix 
Tresorera no patrona: 
Julia T. Guyal Cantal 

 
Que entre d’altres es va prendre per unanimitat el següent ACORD: 

 
Referent a l’expedient d’adaptació i modificació dels Estatuts de la Fundació i amb la 
finalitat de complimentar el requeriment de la Direcció General de Dret i d’Entitats 
Jurídiques, de corregir els articles 12.4 i 1.2, es pren per unanimitat el present acord: 

 
1.- Acceptar el següent redactat de l’article 12.4: 

 
- Els  patrons  i  les  persones  indicades  en  l’article  312.9.3  han  d’abstenir-se  de 

participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre 
l’objectivitat en la gestió de la Fundació. 

- Els  patrons  i  les  persones  indicades  en  l’article  312.9.3  no  mantenen  relació 
professional o laboral retribuïda amb la Fundació. 

- Els patrons i les persones indicades en l’article 312.9.3 no poden participar en 
societats  constituïdes  o  participades  per  la  Fundació.  No  es  poden  establir 
contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles 
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d’extraordinari valor, de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribuïts entre 
la Fundació i els patrons i les persones indicades en l’article 312.9.3 

 
2.- Suprimir la referència legal que es fa en l’article 1.2 dels Estatuts a la Llei 5/2001, 
atès que és una norma que no es troba en vigor. 

 
I perquè consti, i tingui efectes davant tercers, lliuro la present certificació a Canet de 
Mar, a 21 de setembre de 2011. 

 
Atès que aquestes modificacions són suggerides per la Direcció General de Dret i 
d’Entitats Jurídiques, tal com indica el certificat transcrit de l’acta de la sessió del 
Patronat que es va dur a terme el dia 21 de setembre d’enguany. 

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

 
PRIMER.- Donar el vistiplau al patronat de la Fundació Els Garrofers de les 
modificacions dels estatuts de la Fundació, els quals queden redactats de la manera 
que consta a l’expedient. 

 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Fundació 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 s’aprova una modificació dels 
estatuts dels Garrofers. És una modificació suggerida per la Generalitat i fa referència 
a incompatibilitats amb els patrons de la Fundació, contractes laborals, i altres 
qüestions relacionades. Un cop fetes aquestes modificacions, la Generalitat també ha 
de donar el seu vistiplau. 

 
Pren  la  paraula  la  senyora  Blanca  Arbell  Brugarola,  portaveu  del  grup  municipal 
d’ERC, la qual pregunta si hi ha problemes amb la Fundació els Garrofers, ja que avui 
mateix s’havia fet una reunió. 

 
Pren la paraula  el senyor  alcalde,  el qual li comenta a la senyora Blanca Arbell 
Brugarola que en el torn de precs i preguntes li respondran aquest dubte. 

 
10.- CREACIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ 

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, fent ús de les facultats que li confereix la 
legislació vigent de caràcter general, el Reglament orgànic municipal i el Reglament de 
participació   ciutadana,   considera   adient   la   creació   del   Consell   Municipal   de 
Cooperació, un òrgan de participació, informació, proposta, consulta i assessorament 
de la gestió municipal en aquesta matèria de cooperació i solidaritat internacional. 

 
Atès que aquest òrgan té com a objectiu institucionalitzar la solidaritat que la població 
de Canet de Mar demostra cada vegada que es produeix un desastre humanitari en 
alguna part del món. Per aconseguir-ho, cal la concurrència de l'esforç de l’Ajuntament 
i la participació de les diferents entitats que conforme el teixit associatiu de Canet de 
Mar. 
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Atès  que  el  Consell  Municipal  de  Cooperació  és  un  òrgan  col·legiat  de  caràcter 
consultiu i sectorial que es crea d’acord amb allò que preveuen els articles 62 i 63 del 
Decret  legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, que té com a finalitat l’assessorament, la 
informació, la col·laboració i la participació ciutadanes en la gestió i la planificació de la 
política de cooperació a Canet de Mar. 

 
Vist l’informe emès en data 19 de setembre per la secretària de la corporació el 
contingut literal del qual diu el següent: 

 
Núria Mompel i Tusell, secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar, amb relació a la 
proposta de creació del Consell Municipal de Cooperació i vist l’esborrany d’estatuts, de 
conformitat amb el que disposa l’article 179.1.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
emet el següent 

 
INFORME 

 
L’article 11.2 del ROM regula la possibilitat que l’Ajuntament disposi d’òrgans de 
participació sectorial amb la finalitat d’integrar la participació dels ciutadans i les seves 
associacions en els àmbits de què es tracti. 

 
Aquesta és tota la regulació que conté el ROM respecte dels consells sectorials a fi i 
efecte de deixar oberta al màxim la potestat d’autoorganització, remetent als estatuts 
específics la regulació concreta en cada cas, en funció de l’àmbit de participació escollit. 
Es tracta d’una organització complementària i de participació ciutadana i, per tant, d’una 
organització no necessària. 

 
La legislació del ROM cal que sigui complementada amb la dels articles 130 i 131 del 
ROF, segons els quals: 

 
El Ple de la corporació pot acordar l’establiment de consells sectorials, la finalitat 

dels quals serà canalitzar la participació dels ciutadans i de les seves associacions en 
els assumptes municipals. 

Els consells sectorials desenvoluparan exclusivament funcions d’informe i, en tot 
cas, de proposta, amb relació a les iniciatives municipals relatives al sector d’activitat 
a què correspongui cada consell. 

La composició, l’organització i l’àmbit d’actuació dels consells sectorials seran 
establerts en l’acord plenari corresponent. 

En tot cas, cada consell serà presidit per un membre de la corporació, nomenat i 
separat lliurement per l’alcalde o president, que actuarà com a enllaç entre la 
corporació i el consell. 

L’àmbit territorial d’actuació dels consells sectorials pot coincidir amb el de les 
juntes de districte, si és que n’hi ha. En aquest supòsit la Presidència recaurà en un 
membre de la junta corresponent i la seva actuació d’informe i proposta estarà amb 
relació a l’àmbit d’actuació d’aquesta junta. 

 
Pel  que  fa  als  estatuts  del  consell  sectorial,  cal  esmentar  que  aquests  tenen  la 
naturalesa jurídica de norma reglamentària, si bé de la modalitat denominada normes 
d’autoorganització, per la qual cosa s’hauran de tramitar conforme al procediment 
establert a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local (LBRL): 

 
Aprovació inicial pel Ple de la corporació 
Informació pública amb audiència als interessats per 30 dies 
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Resolució de reclamacions 
Aprovació definitiva pel Ple de la corporació 

 
En cas que no es presentés cap reclamació o suggeriment s’entendrà definitivament 
adoptat l’acord fins aleshores provisional. Una vegada aprovats definitivament els 
estatuts, caldrà que siguin publicats íntegrament i que se’n remeti còpia a l’Administració 
de l’Estat i a la de la Comunitat Autònoma. La remissió s’ha de fer prèviament a la 
publicació i s’ha de deixar transcórrer el termini de 15 dies hàbils a què es refereix 
l’article  65.2  de  la  LBRL.  Si  en  aquest  termini  no  es  formula  cap  requeriment, la 
publicació ulterior ha de ser íntegra i en el BOP, amb el benentès que els estatuts no 
entren en vigor fins que no s’hagi publicat completament el seu text conforme estableix 
l’article 70.2 de la LBRL i hagi transcorregut l’al·ludit termini de 15 dies (65.2 LBRL). 

 
Aquesta proposta de creació d’un consell municipal de Cooperació, de conformitat amb 
el que disposa l’article 114.3.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, requereix el 
quòrum de majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació i s’ajusta a 
dret. 

 
Aquest és el meu informe que dono i signa a la vila de Canet de Mar, a 19 de setembre 
de 2011. 

 
Vistos i trobats conformes els estatuts del Consell Municipal de Cooperació de Canet 
de Mar, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Benestar Social 
i  Família,  s’acorda  per  unanimitat  dels  disset  membres  presents  dels  disset  que 
integren el nombre de dret del Ple municipal: 

 
PRIMER.- Aprovar la creació del Consell Municipal de Cooperació de Canet de Mar, 
com també els estatuts pels quals es regirà, el text definitiu dels quals és el següent: 

 
ESTATUTS DEL CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ DE CANET DE MAR 

Capítol I. De la naturalesa, les finalitats i les funcions 

Article 1. Naturalesa 
 

El Consell Municipal de Cooperació de Canet de Mar és un òrgan de participació, 
informació, proposta, consulta i assessorament de la gestió municipal relativa a temes de 
cooperació i solidaritat internacional. Aquest òrgan podrà elevar recomanacions sobre 
les iniciatives municipals del sector que l'afecti i proposar iniciatives referents als sectors 
de cooperació internacional i de participació ciutadana per a la dinamització d’activitats 
solidàries, a l'empara del que preveuen els criteris de participació ciutadana fixats per la 
corporació en el Reglament municipal de participació ciutadana (BOP 17 de maig de 
2006) com també els articles 62 i 63 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

 
Article 2. Legislació per la qual es regeix 

 
Aquest òrgan de participació es regeix per aquests estatuts, per la Llei 30/92, de 26 de 
novembre,  reguladora  del  règim   jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del 
procediment administratiu comú, per la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local i per la resta de legislació, comunitària, estatal o autonòmica, que resulti 
d’aplicació, així com pel Reglament orgànic municipal aprovat pel Ple de l’Ajuntament de 
Canet de Mar en sessió de data 31 de juliol de 2003. 

 
Article 3. Relació amb l'Ajuntament de Canet de Mar 
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1.   El CMCC, en tot el que fa referència als aspectes que li són propis, es relacionarà 
amb l'àrea o servei de l’Ajuntament que tingui atribuïdes les competències en matèria de 
cooperació del municipi. 

 
2.   El CMCC, com a únic òrgan sectorial de participació en cooperació a l'Ajuntament de 
Canet de Mar, podrà establir acords de reciprocitat i cooperació amb altres consells 
municipals del mateix Ajuntament o d’altres, sempre i quan no impliquin cap despesa 
econòmica. Si és així, necessitarà l’aprovació de l’òrgan competent de l’Ajuntament. 

 
Article 4. Àmbit territorial i domicili 

 
L'àmbit territorial del CMCC és el terme municipal de Canet de Mar. El seu domicili és, 
en tot moment, el mateix que el de l'àrea o servei de l'Ajuntament que tingui atribuïdes 
les competències en Cooperació internacional. 

 
Article 5. Objecte 

 
El Consell de Cooperació de Canet de Mar té com a objectiu genèric conscienciar i 
dinamitzar la solidaritat al municipi de Canet de Mar per a col·laborar en projectes de 
cooperació internacional.  Per aconseguir els objectius cal la concurrència de l'esforç de 
l’Ajuntament i la participació del col·lectiu d’entitats del municipi de Canet de Mar. 

 
 

Article 6. Finalitats 
 

•   Difondre les realitats que pateixen algunes poblacions i sensibilitzar els canetencs de 
com podem interactuar-hi positivament. 

 

•   Informar i assessorar, amb caràcter no vinculant, sobre les iniciatives municipals 
pròpies de l'àmbit de la cooperació internacional, així com sobre els ajuts, les 
subvencions, els projectes i els plans específics que l’Ajuntament hagi d’atorgar. 

 

•   Ésser òrgan de consulta en els processos d'elaboració de normatives i ordenances 
relatives als assumptes de cooperació, no solament durant els períodes d'informació 
pública expressa, sinó també durant els mateixos treballs d'elaboració. 

 

•   Formular propostes i suggeriments per millorar la participació de tots els sectors 
econòmics, socials, culturals, educatius i esportius en totes les actuacions que es portin 
a terme des del Consell. 

 

•   Elaborar informes anuals per donar a conèixer als ciutadans de Canet les accions de 
cooperació internacional efectuades. 

 

• Col·laborar,  promoure  i  patrocinar  amb  l'Ajuntament  l'organització  d'actes,  fires, 
cursos, exposicions, campanyes i jornades amb la finalitat de recaptar recursos per 
pal·liar situacions d’extrema pobresa en països del tercer món o de catàstrofes 
humanitàries. 

 
•   Estudiar i analitzar les situacions d’extrema pobresa o supervivència que puguin 
estar patint algunes poblacions i els projectes dels organismes internacionals o entitats 
locals que hi estiguin intervenint. 

 
•   Proposar a l’òrgan competent l’aprovació d’unes bases que permetin avaluar i decidir 
a quins projectes es destinaran els recursos destinats a la cooperació internacional, tant 
els recaptats en les activitats del CMCC, com els que l’Ajuntament de Canet de Mar 
destini a cooperació dins dels seus pressupostos anuals. 

 

• Proposar altres àmbits d’actuació no previstos en els apartats anteriors i que siguin 
rellevants per la cooperació internacional del municipi. 

 
Article 7. Atribucions 
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1.   El CMCC és un òrgan de caràcter consultiu i d’assessorament i, per tant, podrà 
elevar recomanacions i propostes sobre totes aquelles iniciatives municipals que afectin 
a l’àmbit de cooperació internacional del municipi, però en cap cas no podrà substituir ni 
assumir competències pròpies dels òrgans municipals. 

 
2.   Per tant, les atribucions seran: 

 

a)         Emetre  informes,  no  vinculants,  a  iniciativa  pròpia  o  a  sol·licitud  de 
l’Ajuntament, sobre assumptes de competència municipal que incideixin en el seu 
àmbit d’actuació i sobre projectes de cooperació internacional que es plantegin al 
municipi, públics o privats. 

 

b)         Exercir  el  dret  a  la  iniciativa davant de  l’Ajuntament de  Canet  de  Mar, 
formulant propostes adreçades a l’adopció de mesures municipals relatives al seu 
àmbit d’actuació. 

 

c)         Proposar a la Presidència l’ampliació del nombre de membres del Consell. 
 

d)         Acordar la creació de comissions de treball per al tractament de temes 
concrets. 

 

e)         Els   membres   del   Consell   exerciran  les   seves   funcions   amb   total 
independència de criteri i en interès general del municipi. La seva participació serà 
de caràcter voluntari i no comportarà cap compensació econòmica. 

 
Capítol II. De la Composició i Funcionament 

 
Article 8. Òrgans del CMCC. 

 
1.   Els òrgans del CMCC són els següents: 

 
a) El president o la presidenta. 
b) La vicepresidència 
c)         El Plenari. 

 
2. Poden complementar l’organització del Consell la Comissió Permanent i les 
Comissions Sectorials, també anomenades Comissions de treball o d’estudi, informe o 
consulta. 

 
Article 9. Composició del plenari. 

 
1. El plenari del CMCC és l’òrgan de màxima representació del Consell Municipal de 
Cooperació de Canet de Mar i estarà format per: 

 
a)           El president o la presidenta, que recau en el regidor o regidora de l’Àrea de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, o en qui delegui. 

 
b)           El vicepresident o la vicepresidenta. 

 
c)           Un representant de cadascun dels grups polítics participants a les eleccions 
del municipi, sense ostentar necessàriament la condició d’electe. 
d)           Un representant de cadascuna de les associacions, degudament inscrites en 
el Registre municipal d’entitats, i que voluntàriament s’hagin adherit al CMCC, 
presentant per escrit el corresponent acord d’adhesió adoptat per òrgan competent. 

 

Assistiran, també, amb veu però sense vot: 
 

• El tècnic/a que designi l’Ajuntament o persona en qui delegui. 
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• Compareixents convidats que puguin ajudar a la informació especifica sobre un 
determinat tema als membres del CMCC. 

 
L’Ajuntament haurà de consultar i d’informar el Consell sobre totes aquelles accions i 
actuacions que es facin o es pretenguin fer a la vila relacionades amb el 
desenvolupament de la cooperació internacional del municipi. 

 
Article 10. Comissió Permanent 

 
Per tal de fer més operatiu el Consell, es podrà constituir una comissió permanent, 
l’objecte  de  la  qual  serà  assessorar  la  presidència  i  preparar  els  assumptes  que 
composin l’ordre del dia dels plenaris. La comissió permanent es crearà per acord del 
Plenari del Consell que determinarà, així mateix, els seus membres a proposta del 
president/a. 

 
Aquesta comissió permanent desenvoluparà les funcions consultives i d’assessorament 
de la política municipal sobre temes de cooperació internacional del municipi, d’acord 
amb les directrius definides pel Consell. 

 

Ni la comissió permanent, ni les sectorials no aixecaran actes de llurs reunions si bé, en 
aquest darrer cas, les comissions sectorials podran emetre informes a la consideració 
del plenari. 

 
 

Article 11. El/la secretari/tària – Coordinador/a 
 

Actuarà de secretari/tària del CMCC el tècnic/a de l’Àrea o servei de l’Ajuntament que 
tingui atribuïdes les competències en matèria de solidaritat i cooperació internacional o 
persona en qui delegui. 

 
Article 12. Organització i funcionament del plenari. 

 
1.   Les persones, entitats, associacions o partits polítics que vulguin participar al CMCC 
n’hauran de notificar la seva voluntat a l’Ajuntament. Una vegada aprovats aquests 
estatuts s’obrirà un termini de 2 mesos per tal que se’n faci difusió, i que les entitats, les 
associacions, les persones particulars i possibles membres del CMCC en general, 
estiguin informades del naixement del CMCC i puguin notificar la voluntat de participar- 
hi. 

 
2.   El plenari CMCC es reunirà en sessió ordinària un cop cada sis mesos. 

 
3.   El plenari del CMCC es reunirà a més, de manera extraordinària, per convocatòria 
del president, quan aquest ho consideri oportú o a sol·licitud raonada d’una tercera part 
dels seus components. 

 
4.   La convocatòria de les reunions del plenari del CMCC seran cursades pel president 
amb una antelació mínima de set dies hàbils. 

 
5.   La  convocatòria  haurà  d’expressar  el  dia,  l’hora,  el  lloc  i  l’ordre  del  dia  dels 
assumptes a tractar i anirà acompanyada de l’esborrany de l’acta de la reunió anterior. 
La convocatòria es notificarà a tots els membres del CMCC. La sessió començarà amb 
l’aprovació d’aquestes actes i acabarà amb un torn obert de precs i preguntes. A les 
sessions extraordinàries no hi haurà cap d’aquests dos punts a l’ordre del dia. 

 
6.  En el cas que la iniciativa per celebrar la sessió extraordinària no procedeixi del 
president del CMCC, els sol·licitants acompanyaran la seva petició d’un escrit raonant els 
temes a tractar i els motius de la urgència, així com, si s’escau,   la possibilitat de 
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convidar a la sessió algun compareixent que pugui ajudar a la correcta informació dels 
membres del CMCC, amb veu però sense vot.   El President haurà de signar la 
convocatòria extraordinària abans de set dies naturals següents a la recepció de l’escrit i 
la sessió haurà de celebrar-se abans de set dies naturals després de la convocatòria. 

 
7.  El plenari del CMCC quedarà constituït vàlidament sempre que compareguin el 
president o la persona que legalment el substitueixi, i el secretari o persona que el 
substitueixi, i almenys la meitat del total dels seus membres. Si no s’arriba al quòrum 
avantdit el plenari s’entendrà convocat per a mitja hora més tard, sense necessitat de 
quòrum especial en segona convocatòria. 

 
Article 13. Les comissions sectorials o de treball. 

 
1.   Les comissions sectorials o de treball són comissions d’estudi, informe o consulta. 
Aquestes seran creades pel Plenari i podran tenir caràcter permanent o especial. 
Correspon a aquestes comissions l’estudi i el debat de temes específics. 

 
2.   El nombre i la composició de les comissions de treball seran establerts per acord del 
plenari, a proposta de la presidència. Aquestes comissions podran estar integrades per 
membres del Consell, altres entitats, ciutadans i ciutadanes involucrats i/o especialistes 
en els diferents temes objecte d’estudi. 

 
3.   Les comissions sectorials presentaran el resultat del seu estudi i informes a la 
comissió permanent, en cas que n’hi hagi, la qual informarà oportunament el Plenari del 
Consell, en cas contrari informaran directament al Plenari. 

 
4.   Les comissions sectorials es reuniran les vegades que es cregui oportú. 

 
5.   Cada comissió sectorial escollirà entre els seus membres un president, que serà qui 
convocarà verbalment les sessions de cada comissió. 

 
6.   Les comissions sectorials podran constituir, també, subcomissions de treball, la 
funció de les quals serà vehicular les funcions pròpies en les àrees concretes per a les 
quals es constitueixin. 

 
Article 14. El procediment de convocatòria i funcionament de les subcomissions de 
treball serà el mateix que el de les comissions sectorials. 

 
Article 15. Com a forma de treball s’ha de procurar el consens. En cas de no haver-n’hi, 
s’han de votar i adoptar tots els acords mitjançant votació ordinària i per majoria simple 
dels vots i en cas d’empat decideix el vot de qualitat de la presidència. Atesa la 
naturalesa i les funcions del CMCC i el caràcter consultiu dels informes, aquests 
reflectiran les diferents postures dels seus components, amb expressió numèrica del 
suport que tingui cadascuna d’elles. 

 
Article 16. El secretari del CMCC recollirà els acords presos en el si del plenari en una 
acta, que s’ha d’aprovar a la reunió següent i serà inclosa en el llibre d’actes 
corresponent. 

 
Article  17.  Els  informes  que  emanin  del  plenari  del  CMCC  seran  tramesos  a 
l’Ajuntament a través del seu president. 

 
Article 18. La dissolució del CMCC requerirà acord del ple de l’Ajuntament, acord que 
haurà d’ésser notificat a tots els seus membres per escrit. 

 
Capítol III. Procediment d’admissió i pèrdua de la condició de membre del Consell 
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Article 20. Admissió. 
 

La Presidència proposarà al Ple el nomenament dels membres del Consell, sempre que 
els sol·licitants reuneixin aquests requisits: 

 
Ser entitats o representants que tinguin relació amb els sectors de cooperació i solidaritat 
de Canet de Mar. 

 
En el cas de les associacions, que l'entitat estigui inscrita en el Registre d'Entitats de 
l’Ajuntament. 

 
Obrir   l’assistència  a   altres   membres   que   el   Consell   consideri   importants   per 
desenvolupar accions i actuacions relacionades amb el desenvolupament i la cooperació 
internacional que es dugui a terme en el municipi. 

 
Article 21. Pèrdua. 

 
La pèrdua de la qualitat de membre del Consell es produirà: 

 
-     Per desaparició de l'entitat. 
-     Per decisió pròpia, degudament comunicada al Consell. 
- Per manca d’assistència, de forma injustificada, a més de tres reunions consecutives 
del  CMCC.  En  aquest  cas,  es  requereix  acord  del  Consell  que  haurà  de  ser 
oportunament comunicat a l’interessat. 

 
Una vegada rebuda la corresponent sol·licitud d'admissió o renúncia, es presentarà a la 
primera reunió ordinària del Consell, perquè aquest es manifesti sobre això abans de 
portar-ho al Ple del CMCC. 

 
Disposició final 

 
Article 22. En tot allò no previst en aquests estatuts correspon al president del CMCC 
adoptar  la  decisió  que  consideri més  adient  d’acord amb  els  criteris  generals  que 
inspiren la creació d’aquest Consell, informant al Plenari en la següent sessió per a la 
seva ratificació i, si s’escau, proposant la corresponent modificació de la normativa. 

 
SEGON.- Sotmetre a informació pública el text dels estatuts pel termini de 30 dies, a fi 
que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant inserció dels anuncis 
corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, al Periódico de Catalunya i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini 
d’informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació al BOP. 

 
TERCER.- Concedir audiència a les entitats de Canet de Mar a l’efecte de presentació 
d’al·legacions i reclamacions. A aquest efecte, es comunicarà a través d’un anunci al 
tauler  d’edictes  i  al  web  municipal,  de  la  qual  es  podrà  descarregar  una  còpia 
d’aquests estatuts. El termini de l’audiència serà de 30 dies a comptar des del dia de la 
publicació al BOP. 

 
QUART.- Disposar que si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i d’audiència als interessats, els estatuts que ara s’aproven 
inicialment, quedaran aprovats definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior i 
es publicarà directament. 
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Pren la paraula la senyora Cati Forcano Isern, tinenta d’alcalde de Benestar Social, 
Família i Joventut, la qual explica que fa uns dies la van venir a veure els senyors 
Tomàs Jover, Josep Vallès i Miquel Lorencio, els quals van manifestar la seva voluntat 
de crear un consell municipal per al fons de cooperació. Cada any, l’Ajuntament fa una 
petita aportació al fons de cooperació i és evident que la creació d’aquest consell 
municipal es va veure amb bons ulls. A més a més, es va fer una reunió amb entitats 
de Canet per explicar aquest projecte i li consta que va tenir molt bona rebuda. Per 
tant, avui es porta a aprovació pel Ple. La funció d’aquest consell serà decidir a quin 
projecte es destinen els diners d’aquest fons de cooperació. 

 
Pren la paraula el senyor Jordi Planet Rovira, regidor del grup municipal del PSC, el 
qual explica que és un projecte molt important per al poble. Explica que quan es va 
produir el tsunami de l’any 2004 el poble de Canet de Mar es va portar molt bé i és 
molt interessant canalitzar aquest fet. És recuperar aquest esperit del tsunami. Tindran 
el suport total del seu grup municipal, tant pel projecte, com per la gent que l’ha volgut 
impulsar. 

 
Pren la paraula la senyora Coia Tenas i Martínez, regidora del grup municipal d’ERC, 
la qual explica que troben una molt bona idea aquesta iniciativa, principalment perquè 
era necessari un ens que fos capaç d’assessorar, informar, col·laborar i aglutinar les 
diferents accions solidàries. Canet és un poble solidari que ho ha demostrat en moltes 
ocasions. Ja era hora que l’Ajuntament es vinculés d’alguna manera amb aquestes 
ganes d’ajudar. És molt significatiu que es faci en aquest moment, ja que si el primer 
món ho està passant malament, no cal imaginar com ho està passant el tercer món. 
Com va dir el bisbe no fa gaire des del Santuari, tothom s’ha de preguntar: i jo què hi 
puc fer? Des del grup municipal d’ERC donen suport a la creació d’aquest consell i 
aprofita per notificar la voluntat del seu grup de formar-ne part. 

 
11.- MOCIÓ SOBRE EL FONS DE LA CAPELLA DE MÚSICA I D’ALTRES FONS 
UBICATS DE L’ARXIU PARROQUIAL DE CANET DE MAR 

 
El ple d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia 27 de gener de 2011 va acordar 
la proposta conjunta presentada per tots els grups municipals i pel regidor no adscrit, 
relativa al fons de la Capella de Música i d’altres fons ubicats a l’Arxiu Parroquial de 
Canet de Mar, la part dispositiva de la qual era la que es transcriu a continuació: 

 
“PRIMER.- Expressar la voluntat del poble de Canet de què els fons documentals 
de l’arxiu parroquial, especialment el de la Capella de Música, es custodiïn a Canet 
de Mar i declara aquests fons com a elements identitaris  del poble, que formen part 
del patrimoni documental local, garantint les condicions de la seva adequada 
conservació. 

 
SEGON.– Concretar amb el Bisbat de Girona un calendari precís per a l’elaboració 
d’un acord que permeti la transferència física del Fons de la Capella de Música de 
Canet i del Fons Serra a les dependències municipals. 

 
TERCER.- Convenir amb el bisbat la preservació i la difusió dels fons amb la 
formalització d’un conveni de digitalització del fons documentals. 

 
QUART.-  Comunicar  els  presents  acords  al  Departament  de  Cultura  de  la 
Generalitat de Catalunya i al Bisbat de Girona.” 
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Dits acords van ser notificats al Bisbat de Girona el dia 24 de febrer de 2011. No estant 
d’acord amb els mateixos, en data 31 de març d’enguany, la representació processal 
del Bisbat i Diòcesi de Girona va interposar, davant del Jutjat del contenciós 
administratiu  núm.  8  de  Barcelona,  recurs  contenciós  administratiu  contra  els 
mateixos, donant lloc al recurs ordinari núm. 166/2011 A. Actualment el citat recurs 
contenciós administratiu està en tràmit. 

 
L’Ajuntament vol deixar clar que reconeix que la propietat dels fons documentals de la 
Parròquia de Canet de Mar són del Bisbat. 

 
No obstant i això, es reitera que dits fons tenen molt l’interès social, doncs representen 
pel poble de Canet un important valor patrimonial i sentimental, especialment, els de la 
Capella de Música. 

 
Per aquesta raó, seria bo convenir amb el Bisbat la preservació i la difusió dels fons 
amb la formalització d’un conveni de digitalització de la documentació dels fons 
documentals històrics de l’Arxiu parroquial, tant dels traslladats a l’Arxiu Diocesà de 
Girona, com dels que encara romanen custodiats a l’Arxiu Parroquial, tot això, per 
atendre l’interès que genera la consulta d’aquest fons per part dels investigadors 
locals, ciutadans de Canet, músics i musicòlegs. 

 
Per  altra  banda,  tot  i  ser  coneixedors  de  la  política  de  concentració  de  fons 
documentals que té la Generalitat i la mateixa Diòcesi de Girona, el poble de Canet 
considera de vital importància que els Fons documentals de la Capella de Música 
segueixin ubicats a Canet. Per conservar, fer accessible i difondre aquest patrimoni 
musical l’Ajuntament està disposat a adequar convenientment una sala de la Casa 
Museu Lluís Domènech i Montaner, joia del modernisme català que difon el patrimoni 
artístic local, per donar-los a conèixer. 

 
A l’objecte d’aconseguir un consens amb el Bisbat i la Diòcesi de Girona que pugui 
reconduir la situació creada, millorant les relacions i evitant mals entesos, es proposa 
al Ple l’adopció dels següents acords: 

 
PRIMER.- Deixar sense efectes la proposta conjunta, aprovada pel Ple d’aquest 
Ajuntament, en sessió de 27 de gener de 2011, sobre l’Arxiu Parroquial que ha estat 
objecte de discrepància amb el Bisbat i la Diòcesi de Girona, i que ha donat lloc al 
recurs contenciós administratiu núm. 166/2011 A, reconeixent que la propietat i la 
titularitat dels fons documentals de la Parròquia de Canet de Mar són propietat del 
Bisbat. 

 
SEGON.- Convenir amb el Bisbat la preservació i la difusió dels fons amb la 
formalització d’un conveni de digitalització de la documentació dels fons documentals 
històrics de l’Arxiu parroquial, tant dels traslladats a l’Arxiu Diocesà de Girona, com 
dels que encara romanen custodiats a l’Arxiu Parroquial, tot això, per atendre l’interès 
que genera la consulta d’aquest fons per part dels investigadors locals, ciutadans de 
Canet, músics i musicòlegs. 

 
TERCER.- Sol·licitar al Bisbat i Diòcesi de Girona que permeti mostrar els Fons 
documentals de la Capella de Música a la Casa-Museu Domènech i Montaner, on 
s’habilitarà una Sala convenientment adequada (museística i arxivísticament parlant) 
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per tal de divulgar els fons documentals de la seva Diòcesi i potenciant l’Arxiu Musical 
com un dinamitzador de la cultura de Canet. 

 
QUART.- Comunicar els presents acords al Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya i al Bisbat de Girona. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que aquest punt sobre el fons de la 
capella de música s’ha retirat de l’ordre del dia. Ahir es va fer una reunió entre tots els 
grups municipals del Ple de la corporació per poder consensuar un text. Espera que 
amb les negociacions que estan duent a terme amb el Bisbat puguin fer un nou text 
consensuat i el puguin incloure a l’ordre del dia del proper Ple municipal. 

 
Pren la paraula el senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, el qual 
explica que des del seu grup volen agrair la postura del govern, perquè han estat molts 
dies  negociant  sobre  aquest  assumpte  i  creuen  que  és  un  tema  suficientment 
important per comptar amb l’assessorament de tècnics externs i mirar de buscar la 
millor alternativa perquè aquests fons es mantinguin a Canet. 

 
12.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, ERC, UMDC I PSC DE SUPORT 
AL MODEL EDUCATIU CATALÀ 

 
Arran de les sentències emeses pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) 
el desembre passat i la posterior interlocutòria de 2 de setembre en relació al model 
educatiu català i la llengua, els grups municipals de Convergència i Unió, Esquerra 
Republicana de Catalunya, Unió Municipal de Catalunya, i Partit dels Socialistes de 
Catalunya proposen conjuntament al Ple de l’Ajuntament l’aprovació de la següent 

 
MOCIO DE SUPORT AL MODEL EDUCATIU CATALÀ 

 
Atès que el català és la llengua pròpia de Catalunya i que es troba encara en una 
situació de minorització del seu coneixement i del seu ús, la bona aplicació i 
actualització de la immersió lingüística és una eina fonamental per garantir-ne la 
normalització, a més de garantir la cohesió social. 

 
Més de trenta anys han passat des del Reial decret 2092/1978, en què s’incorporava 
oficialment la llengua catalana al sistema educatiu no universitari, i la immersió 
lingüística a Catalunya ha estat emulada, elogiada i reconeguda arreu. Una immersió 
lingüística amb necessitats de millora, però que ha comportat un coneixement i un ús 
del català difícils d’assolir sense la incorporació del context escolar en sentit ampli i 
l’entorn de l’alumnat a les oportunitats d’ús de la llengua catalana. 

 
Les noves realitats socials, fruit de l’arribada de famílies nouvingudes als nostres 
municipis, reforcen la idoneïtat d’un sistema educatiu que ajuda a mantenir la cohesió 
social als barris i als municipis. 

 
Ha obtingut sempre el consens de tota la comunitat. 

 
Ha estat reconegut i posat d’exemple en nombroses ocasions internacionalment i pel 
High Level Group on Multilinguism de la Unió Europea. 
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El TSJC en cap cas pot dictar jurisprudència per damunt de les normes adoptades al 
Parlament i en plena vigència (LNL 1983, LPL1998 i LEC 2009, que conté en el Títol II 
el règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya). 

 
Per tot això, s’acorda per quinze vots a favor dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, 
Cati Forcano Isern, Laureà Gregori Fraxedas, Albert Lamana Grau, M. Assumpció 
Sánchez  Salbanyà,  Josep  M.  Masvidal  Serra,  Àngel  López  Solà,  Pere  Xirau 
Espàrrech, Blanca Arbell Brugarola, Ivan Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer, Coia Tenas 
Martínez, Sílvia Tamayo Mata, Josep Cortés Maresma i Jordi Planet Rovira i dos vots 
en contra dels regidors Toni Romero Carbonell i Manel Almellones Conesa: 

 
PRIMER. Manifestar el rebuig a les sentències del Tribunal Suprem espanyol i a la 
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que posen en perill el 
sistema d’immersió lingüística als centres educatius de Catalunya. 

 
SEGON.- Denunciar el risc seriós de trencament social, desigualtat i discriminació que 
suposa aquesta ofensiva jurídica. 

 
TERCER.- Refermar el nostre compromís amb el model català d’immersió lingüística, 
que no només no pot aturar-se, sinó que cal que segueixi avançant, tenint en compte 
els reptes plantejats per la societat del s. XXI. 

 
QUART.- Donar suport als membres de la comunitat educativa que han mostrat la 
seva voluntat de no acatar la sentència i reconèixer i agrair la tasca col·lectiva que ha 
fet possible aquest model així com a tots els governs que mai han dubtat a 
desenvolupar les tesis dels experts en aquesta qüestió. 

 
CINQUÈ.- Donar suport a totes les iniciatives que determinin les institucions catalanes 
i la ciutadania en aquest sentit, així com adherir-nos a la campanya de somescola.cat. 

 
SISÈ.- Enviar aquesta moció al TSJC, a Convivència Cívica Catalana, a l’entitat 
somescola.cat, als grups parlamentaris, al Govern de la Generalitat, al Congrés dels 
Diputats, al Senat i al Consell Escolar Municipal 

 
El senyor alcalde llegeix la moció. 

 
Pren la paraula el senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, 
el qual explica que el seu grup vol manifestar diferents raonaments entorn a aquest 
assumpte. No és lògic que en un sistema democràtic, un govern doni suport a 
col·lectius  que  diuen  que  no  acataran  sentències,  en  aquest  cas  sentències  del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Aquesta sentència no és contra el català, 
és a favor dels drets i les llibertats dels catalans. No comparteixen la celebració que es 
fa en la moció de denunciar el risc seriós de trencament   social, desigualtat i 
discriminació que suposa aquesta ofensiva jurídica. El Govern de Catalunya ha de 
tenir  cura  de  la  pluralitat  de  tots  els  catalans,  no  només  d’aquells  que  tenen  la 
ideologia nacionalista. El PP dóna suport i aposta per una educació de major qualitat, 
si és possible trilingüe. La societat catalana és plural, exemple d’això és que els 
principals diaris de Catalunya tenen edicions en ambdues llengües. Una educació 
trilingüe és garantia de llibertat i garantia dels drets dels pares i dels fills. És una 
garantia de millor futur. El PP vol que el català sigui una llengua vehicular, que creixi i 
que cada dia sigui més forta. Per això és fonamental que sigui vista com una llengua 
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de llibertat. El català ha de seguir sent llengua vehicular a l’escola pública, però el 
castellà també ho ha de ser. Hi ha fórmules que ho permeten, tan sols fa falta voluntat 
i  compromís  del govern.  Per tots aquests raonaments el PP no donarà suport  a 
aquesta moció. 

 
Pren la paraula el senyor Josep Cortés Maresma, regidor del grup municipal del PSC, 
el qual explica que el seu grup no només hi votarà a favor, sinó que encara hi afegirien 
alguna cosa més. Només cal sortir al carrer per veure que cada vegada se sent menys 
el català, està en inferioritat respecte al castellà. Si no s’hi fa tot el que es pugui, la 
llengua catalana desapareixerà. S’ha de fer el que calgui, tal com exposa aquesta 
moció per no perdre tot el que s’ha aconseguit en aquests anys democràtics i no tornar 
als temps de la dictadura. 

 
Pren la paraula el senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, el qual 
explica que és una llàstima que una moció tan important no pugui tenir el suport 
unànime del Ple municipal i que el propi govern tingui una divisió en aquest afer. En 
primer lloc, s’ha de reconèixer que el sistema d’immersió lingüística és un mètode que 
es va començar a aplicar als anys vuitanta, que va estar recolzat per la majoria de 
centres públics i concertats, va rebre el suport de la majoria de les associacions de 
pares i que el Parlament va tirar endavant, des del punt de vista d’intentar que la 
societat catalana no es dividís en dues comunitats lingüístiques i que tothom tingués 
els mateixos drets. I aquesta és la part més important. S’ha aconseguit, després de 
trenta anys, que els alumnes de Catalunya, quan fan proves internacionals i del mateix 
Ministeri d’Educació de Madrid, treguin millors resultats que els del País Valencià, on 
sempre ha manat el PP, i de moltes altres comunitats autònomes espanyoles. Per tant, 
és interessant saber que el que aconseguim amb això és no diferenciar els alumnes i 
que els castellanoparlants tinguin els mateixos drets que els catalanoparlants a l’hora 
de  viure  socialment  integrats,  a  l’hora  d’estar  laboralment  amb  unes  condicions 
òptimes i amb el mateix nivell de coneixement que els catalans. Tothom sap que si hi 
hagués aquesta divisió a les escoles o que es dividís de manera que alguns nens 
poguessin escollir el centre, la mal entesa llibertat d’elecció només és un subterfugi per 
dividir una comunitat, on la immersió ha ajudat a ser un ascensor social. En aquest 
país s’ha demostrat a bastament que molta gent nascuda aquí i a fora ha pogut entrar 
a la societat en igualtat de condicions. Tothom és conscient que si en aquest país hi ha 
algú que no és bilingüe, no són els catalanoparlants i, per tant, que no es preocupin 
pel bilingüisme. Que el portin als jutjats, el bilingüisme dels nens del País Basc que fan 
el 80% de l’ensenyament en castellà i no saben l’Euskara. El seu grup creu que ni 
aquestes persones, ni el Tribunal, la competència del qual és dictaminar sentències i 
no pas modificar lleis, poden fer que el Parlament no compleixi les lleis que ha 
dictaminat, com l’Estatut i la Llei d’educació. 

 
13.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC SOBRE ELS ATEMPTATS 
OCORREGUTS A NORUEGA EL 22 DE JULIOL DE 2011 

 
El passat divendres 22 de juliol va ocórrer una tragèdia de immenses proporcions a 
Noruega. Es va realitzar un doble atemptat contra la seu del govern noruec i diversos 
ministeris adjacents i contra el campament d’estiu de la AUF (Joventut Laborista 
Noruega) a l’illa d’Utoya. Aquest darrer crim va comportar la mort d’una norantena 
d¡adolescents i joves, convertint els fets en una autèntica tragèdia nacional i un dels 
majors atacs a la democràcia perpetrats a Europa des de la II Guerra Mundial. 
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Aquests fets van tenir lloc en paral·lel a un preocupant ressorgiment polític, social i 
electoral de l’extrema dreta i de la intolerància, l’odi i el fanatisme, que han servit de 
pretext per realitzar aquests horribles crims. 

 
Atès els fets descrits, s’acorda per unanimitat dels disset membres presents dels 
disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 

 
PRIMER.- manifestem la nostra més enèrgica condemna pels atemptats terroristes 
perpetrats a Noruega i mostrem les nostres profundes condolences a les víctimes i les 
seves famílies. També volem mostrar el nostre íntim respecte i solidaritat al poble de 
Noruega. 

 
SEGON.- Reivindiquem els valors i la força de la democràcia com a forma de combat 
contra la intolerància i la violència. 

 
TERCER.- Reafirmem la convivència i el respecte com uns dels valors suprems del 
model social europeu i ens comprometem a defensar-los tant personalment com des 
de la institució de la qual formem part. Convidem els veïns i les veïnes de Canet a fer 
d’aquests dos principis normes bàsiques de la seva vida di`ria. 

 
QUART.- Denunciarem i combatrem el fanatisme, la intolerància, el racisme, la 
islamofòbia i el rebuig al diferent, així com la retòrica de la por i l’odi que abonen el 
terreny a actes violents com els succeïts a Noruega. Demanem a tots els canetencs i 
les canetenques que siguin vigilants contra qualsevol actitud que atempti contra el 
respecte a la diversitat i la pau social que forma part de la nostra manera de ser. 

 
Pren la paraula el senyor Jordi Planet Rovira, regidor del grup municipal del PSC, el 
qual explica que han presentat aquesta moció perquè creuen que els extremistes 
s’han de vigilar molt, tant els de la part dreta com els de la part esquerra. Creu que 
entre aquestes parets es van prendre males decisions a la Guerra Civil que no van 
conduir a bon port. Evidentment, no està parlant de coses tan dures com la que ha 
passat a Noruega, però hi ha símptomes que avisen, com per exemple les pintades 
que han aparegut a Arenys de Munt, on es pot llegir el nom de Canet al costat d’unes 
esvàstiques. Això s’ha de rebutjar directament i per escrit. 

 
A continuació, la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
llegeix la moció. 

 
Pren la paraula el senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, 
el qual explica que el seu grup donarà suport a aquesta moció, ja que estan en contra 
de tot tipus de terrorisme. El que volen fer palès és que una moció com aquesta 
s’hauria hagut de fer extensiva a tot els actes de terrorisme, sobretot els que s’han 
viscut en aquest país, com els d’ETA. Està segur que tots els demòcrates estan en 
contra de tots els actes de terrorisme. 

 
14.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE CiU, UMdC, ERC i PSC DE SUPORT 
AL CORRELLENGUA 2011 

 
Atesa  la  marginació  que  rep  el  català  per  part  de  les  institucions  estatals  i 
comunitàries. 
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Atesa la necessitat d’assolir la plena normalitat del català arreu del territori, convertint- 
la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element d’integració de 
les persones nouvingudes. 

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

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

 
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest 
municipi, s’acorda per quinze vots a favor dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Cati 
Forcano Isern, Laureà Gregori Fraxedas, Albert Lamana Grau, M. Assumpció Sánchez 
Salbanyà, Josep M. Masvidal Serra, Àngel López Solà, Pere Xirau Espàrrech, Blanca 
Arbell Brugarola, Ivan Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer, Coia Tenas Martínez, Sílvia 
Tamayo Mata, Josep Cortés Maresma i Jordi Planet Rovira i dues abstencions dels 
regidors Toni Romero Carbonell i Manel Almellones Conesa: 

 
PRIMER.- Donar suport al Correllengua 2011 com a instrument reivindicatiu de la 
societat  a favor  de la  plena normalització de l’ús social de la llengua arreu dels 
territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat. 

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

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

 
QUART.- Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la Coordinadora 
d’Associacions per la Llengua i encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral 
entre persones i col·lectius i especialment entre la població nouvinguda. 

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

 
El senyor Pere Xirau Espàrrech, regidor de Cultura, llegeix la moció. 

 
Pren la paraula el senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, 
el qual explica que el seu grup si bé està d’acord amb la gran majoria dels punts 
d’aquesta moció, no comparteixen el primer apartat, el qual diu: atesa la marginació 
que rep el català per part de les institucions estatals i comunitàries. Van intentar que 
es retirés aquest paràgraf per poder votar a favor de la moció, però com que no es va 
arribar a un acord, el seu grup s’abstindrà. 

 
Pren la paraula el senyor Ivan Aranda Mena, regidor del grup municipal d’ERC, el qual 
explica que la normalització plena del català és una tasca que requereix l’esforç de 
tothom, ja que només d’aquesta manera es pot garantir que sigui una llengua viva i 
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amb futur en un món cada cop més globalitzat. El grup municipal d’ERC vol reconèixer 
la tasca duta a terme per la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana que 
durant  aquests  darrers  quinze  anys  ha  organitzat  el  Correllengua.  També  vol 
reconèixer la tasca duta a terme per la secció local de Canet de Mar de Plataforma per 
la Llengua que des del 2009 ha assumit l’organització d’aquest acte a la població. 
Enguany, organitza tres actes durant els mesos d’octubre i novembre. El vot del seu 
grup municipal serà favorable. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, portaveu del grup municipal de 
CiU, el qual explica que totes les iniciatives que tinguin per objectiu la protecció de la 
cultura d’un determinat col·lectiu han de comptar amb el suport de la seva gent. La 
llengua és el principal component d’una cultura, un dels principals signes de la seva 
identitat. Un país que perdi la seva identitat, deixarà de ser un país. El seu grup donarà 
suport a aquest moció perquè el Correllengua sigui l’element preservador i impulsor de 
la llengua catalana. 

 
15.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC SOBRE LA CONSTITUCIÓ D’UNA 
ASSOCIACIÓ D’ENS LOCALS AMB L’OBJECTE DE DEFENSAR L’ASSOLIMENT 
DELS DRETS NACIONALS QUE CORRESPONEN A CATALUNYA I PROMOURE 
L’EXERCICI DEL DRET A DECIDIR 

 
Com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de continguts que 
retallaven  l’àmbit  d’autonomia  del  nostre  país,  va  sorgir  un  moviment  entre  els 
municipis de Catalunya que va comportar la declaració de municipis moralment 
“exclosos” de la Constitució Espanyola, recollint d’aquesta manera el sentit de la 
manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010. 

 
Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets 
humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com 
també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat espanyol el 
27 de juliol de 1977, que en el seu Article 1 proclama: 

 
“Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen 
lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, 
social i cultural. 

 
Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs 
riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que 
sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici 
recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels 
seus mitjans de subsistència. 

 
Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d’administrar 
territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del dret a 
l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de la Carta 
de les Nacions Unides.” 

 
Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució 
d’organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i 
promoure els seus interessos comuns i genèrics. 
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Tenint en compte que la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu Títol XI, articles 133 a 136, 
que els ens locals tenen dret d’associar-se en concordança amb el que disposa 
l’esmentat Decret 110/1996, el Ple municipal no aprova aquesta moció per nou vots en 
contra dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Toni Romero Carbonell, Laureà Gregori 
Fraxedas, Manel Almellones Conesa, M. Assumpció Sánchez Salbanyà, Àngel López 
Solà, Sílvia Tamayo Mata, Josep Cortés Maresma i Jordi Planet Rovira, i vuit vots a 
favor dels regidors Cati Forcano Isern, Albert Lamana Grau, Josep M. Masvidal Serra, 
Pere Xirau Espàrrech, Blanca Arbell Brugarola, Ivan Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer i 
Coia Tenas Martínez: 

 
PRIMER.- Acordar iniciar les actuacions per constituir una associació d’ens locals amb 
l’objecte de defensar l’assoliment dels drets nacionals que corresponen a Catalunya i 
promoure l’exercici del dret a decidir. 

 
SEGON.- Expressar al voluntat de l’Ajuntament de Vic de concórrer a l’assemblea que 
elabori els estatuts que han de regir el funcionament de l’Associació. 

 
TERCER.- Designar l’alcalde, com a representant d’aquest Ajuntament en l’Associació 
a constituir. Quan l’alcalde no hi pugui assistir, mitjançant resolució expressa, podrà 
delegar aquesta representació en un regidor. 

 
QUART.- Facultar el senyor alcalde president per signar els documents necessaris per 
l’execució del present acord. 

 
El senyor Ivan Aranda Mena, regidor del grup municipal d’ERC, llegeix la moció. 

 
Pren la paraula el senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, 
el  qual  explica  que  el  seu  grup  votarà  en  contra  d’aquest  punt,  perquè  la  seva 
ideologia no està en consonància amb la separació, sinó amb la unió. Qualsevol 
projecte que es faci des de l’amor a Catalunya pot comptar amb el seu grup, però no si 
es fa des de l’odi cap a Espanya. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual explica que el seu grup municipal ja no es va adherir a la moció de municipis 
moralment exclosos de la Constitució espanyola. No és el seu model, ja que ells 
defensen el model federalista i creuen que la relació amb Espanya ha de ser des 
d’aquest model. Hi votaran en contra. 

 
Pren la paraula el senyor Albert Lamana Grau, portaveu del regidor del grup municipal 
d’UMdC, el qual explica que estan totalment d’acord amb la conveniència i la llibertat 
dels pobles de decidir lliurement el seu futur. Entenen que els pobles han de procurar 
per al seu desenvolupament econòmic, social i cultural. Explica que, si bé és cert que 
actualment ja hi ha plataformes que tenen com a finalitat la defensa de tots aquests 
drets, i amb el benentès que aquesta proposta ha de tenir la finalitat de sumar i 
agrupar, no pas de dividir ni de capitalitzar aquestes plataformes, el seu vot serà 
favorable. 

 
Pren la paraula el senyor Ivan Aranda Mena, regidor del grup municipal d’ERC, el qual 
explica que de vegades es vol fer creure que l’Ajuntament no és el lloc per defensar 
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l’assoliment dels drets nacionals de Catalunya i promoure l’exercici del dret a 
l’autodeterminació, del dret a decidir de quin estat es vol formar part i en quines 
condicions. L’objectiu d’aquesta associació de municipis que es proposa és enfortir, 
des de les institucions més properes, les iniciatives de la societat civil, com foren les 
consultes per la independència, que en molts casos no van rebre el suport que calia 
dels ajuntaments respectius. Des d’ERC, entenen que totes les accions adreçades a 
promoure i a fer pedagogia del dret a l’autodeterminació han de ser benvingudes, 
recolzades i potenciades i que aquesta tasca ha de ser assumida també pels 
representants   polítics   i   les   institucions   del   país,   que   no   poden   romandre 
permanentment al marge del full de ruta que porti a la plena sobirania dels Països 
Catalans. El món municipal és determinant en el procés sobiranista i a Canet de Mar la 
gent   ho   va   demostrar   organitzant   i   celebrant   la   consulta   popular   sobre   la 
independència el 13 de desembre de 2009, on un 26% dels canetencs van acudir a 
votar i es van pronunciar per la independència gairebé per unanimitat, prefigurant allò 
que un dia haurà de ser el referèndum vinculant. Demà farà un any, el plenari va votar 
per  majoria  absoluta  declarar  el  municipi  moralment  exclòs  de  la  Constitució 
espanyola, amb els vots aleshores de CiU, UMdC i ERC. Aquest moviment ha estat 
l’embrió perquè avui es proposi la moció d’adhesió a l’associació de municipis per a la 
independència, iniciativa encapçalada pels alcaldes del Port de la Selva i de Vic, tots 
dos de CiU, i ja ha tingut el suport de ciutats com Tàrrega, també amb un alcalde de 
CiU i en breu tindrà el suport de l’Ajuntament de Girona, on el seu alcalde, també de 
CiU, va dir als mitjans que seria presentada en el proper Ple. Esperen que Canet sigui 
el pròxim poble a sumar-s’hi i per això demanen el vot favorable de tots els regidors 
del consistori. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, portaveu del grup municipal de 
CiU, el qual explica que el seu grup comparteix el fons però entenen que aquesta 
moció té un contingut més formal. Per defensar els drets de país s’ha d’aconseguir el 
consens i la unió de totes les forces nacionalistes i aquesta unió és la que ha de portar 
cap al camí de la transició nacional, començant pel primer pas, que és el pacte fiscal. 
Hi ha l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, la 
Plataforma pel Dret a Decidir, Òmnium Cultural, entre altres, i creuen que una altra 
associació propiciaria encara més la divisió a l’hora de defensar els drets del país. 
Aquest no és el camí. 

 
16.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC EN CONTRA DE L'ALLARGAMENT DE 
LA LLICÈNCIA DE FUNCIONAMENT DE LA CENTRAL NUCLEAR D'ASCÓ. 

 
Els representants locals escollits democràticament al municipi de Canet de Mar per la 
present moció 

 
Manifestem que 

 
Atenent al fet que el proper 1 d'octubre el govern de l'Estat ha de decidir si renova o no 
el permís de funcionament de la central nuclear d'Ascó, a la Ribera d'Ebre, Tarragona. 

 
Atenent  que  Ascó  és  una  central  amb  greus  problemes  d'estructura,  el  que  es 
manifesta  en  el  fet  que  ha  acumulat  gairebé  un  centenar  de  problemes  de 
funcionament en els darrers 4 anys. Essent d'especial gravetat el que es va produir el 
26 de novembre de 2007, amb una fuita massiva de radioactivitat que va contaminar 
els edificis i l'entorn, arribant fins la costa. 



S/iu 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

51 
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 

 

 

 
 

Atenent al fet que la direcció de la central i el Consell de Seguretat Nuclear van 
amagar la fuita radioactiva i la conseqüent contaminació durant més de 4 mesos, 
posant en perill el medi ambient i la salut de la població, fins que l'organització 
Greenpeace van posar en coneixement de la societat el que havia passat. 

 
Atenent al fet de que avui, quan han passat més de 3 anys des del accident, encara se 
n'han de depurar les responsabilitats legals. 

 
Atenent al fet que Ascó està construïda sobre un terreny inestable, el que augmenta el 
perill que representa. 

 
Atenent a que, el passat 29 de juliol, el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) va emetre 
un informe en el que s'estableixen un total de nou límits o condicions d'operació, però 
deixant als propietaris de la central un marge superior a un any per aplicar-les, el que 
contradiu una mínima consideració del principi de precaució, un exemple de la 
degradació de la cultura de la seguretat, i un menyspreu de les conseqüències que es 
deriven de la catàstrofe, encara en curs, a l'emplaçament nuclear de Fukushima, al 
Japó. 

 
Atenent que en el mencionat Informe també s'assenyalen 17 instruccions tècniques 
complementaries, però que, al mateix temps, s'indiquen que “serán remitidas 
directamente por el CSN al titular, una vez sean emitidas las nuevas autorizaciones de 
explotación mediante las correspondientes Órdenes Ministeriales del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio.”, el que representa un altre exemple de menyspreu de 
la precaució i la seguretat més elementals. 

 
Atenent que aquestes decisions demostren que s'anteposen els criteris de lucre 
econòmic de les empreses explotadores per davant de la necessària salvaguarda de la 
salut de la població i el medi ambient, i constitueixen una mostra de la complicitat del 
CSN amb els propietaris d'Ascó, posada de manifest en el cas de la fuita radioactiva 
del 2007, ja mencionada. 

 
Atenent que el que està succeint al complex nuclear japonès de Fukushima, demostra 
fins  a  quin  punt  un  accident  nuclear  esdevé  una  catàstrofe  permanent  per  a  la 
seguretat i la vida de les persones i el medi ambient: afectant durant dècades la vida, 
provocant desplaçaments massius, dispersant contaminació a milers de quilòmetres, 
afectant l'aire, l'aigua i els aliments, i incrementant en progressió futura les probabilitats 
de contraure tot tipus de malalties derivades de l'exposició a les baixes dosis de 
radiació. 

 
Atenent que a Catalunya ja en vam tenir un seriós advertiment l'octubre de 1989, amb 
l'accident nuclear de Vandellòs 1. 

 
Atenent que Ascó ja porta funcionant 29 anys, i que deixarà com a llegat un mínim de 
1300 tones de residus radioactius que s'hauran de mantenir en un lloc segur, ja que 
emetran radiació durant milers d'anys. 

 
Atenent a que cada any que funciona la central d'Ascó afegeix unes 50 tones més 
d'aquests residus als que ja existeixen. 
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Atenent al fet que l'electricitat que produeix Ascó es pot substituir, i ja ha sigut 
substituïda en les nombroses ocasions en que la central ha patit avaries, per la que 
generen altres tecnologies que no són tan perilloses ni contaminants, tals com centrals 
de cogeneració amb gas, hidràuliques, eòliques, solars o geotèrmiques 

 
Atenent que des de finals de la dècada de 1990 les instal·lacions d'energia eòlica i 
solar han crescut arreu del món a un ritme més alt que qualsevol altra tecnologia de 
generació d'electricitat, i que les centrals nuclears han demostrat en diverses ocasions 
ser incompatibles amb el trànsit cap als sistemes  renovables, eficients i intel·ligents 
que es perfilen com la gran opció estratègica en l'energia del segle XXI 

 
En conseqüència 

 
El ple de l’Ajuntament de Canet de Mar no acorda per deu vots en contra dels regidors 
Jesús Marín i Hernàndez, Cati Forcano Isern, Toni Romero Carbonell, Laureà Gregori 
Fraxedas, Albert Lamana Grau, Manel Almellones Conesa, M. Assumpció Sánchez 
Salbanyà, Josep M. Masvidal Serra i Pere Xirau Espàrrech, quatre vots a favor dels 
regidors Blanca Arbell Brugarola, Ivan Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer i Coia Tenas 
Martínez, i tres abstencions dels regidors Sílvia Tamayo Mata, Josep Cortés Maresma 
i Jordi Planet Rovira: 

 
PRIMER.- Demanar al Sr. Ministre d’Indústria de l’Estat que traslladi al Consell de 
Ministres la nostra voluntat de que no es concedeixi la renovació del permís de 
funcionament d'Ascó, l'1 d'octubre de 2011. 

 
SEGON.- Demanar al Govern de l’Estat que, en conseqüència, denegui a la central 
nuclear d'Ascó l'allargament del permís de funcionament. 

 
TERCER.- Fer arribar aquest acord a la presidència i grups polítics amb representació 
al Congrés dels los Diputats i al Parlament de Catalunya, al Departament d’Economia 
de la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General d’Energia i Mines, al Consell de 
Seguretat  Nuclear  (CSN),  i  a  la  Agrupació  de  Municipis  en  Àrees  amb  Centrals 
Nuclears (AMAC). 

 
El senyor Ivan Aranda Mena, regidor del grup municipal d’ERC, llegeix la moció. 

 
Pren la paraula el senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, 
el qual explica que el seu grup està a favor de totes les alternatives d’energia neta que 
s’estan desenvolupant. També estan a favor de tenir una energia barata que permeti 
superar aquests moments de crisi i no dependre tant d’altres països. Quan una central 
espanyola es desconnecta, s’ha de connectar a la xarxa francesa, energia que en un 
85% està produïda per centrals nuclears. Per tant, creu que és obvi que tothom se 
sumarà a la recerca d’una energia més neta i més barata, però encara no hi és, 
aquesta energia i s’ha de ser una mica conseqüents amb el que es proposa. El PP 
està totalment segur que el Consell Nuclear Espanyol ha revisat correctament aquesta 
central i, per tant, pot continuar oberta sense perill. El seu vot serà en contra. 

 
Pren la paraula el senyor Josep Cortés Maresma, regidor del grup municipal del PSC, 
el qual explica que el seu grup vol abordar el debat sobre l’energia nuclear amb rigor, 
seriositat   i   responsabilitat.   Després   del   desastre   de   Fukushima   i   les   seves 
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conseqüències, avui encara no del tot previsibles, s’ha de tornar a posar sobre la taula 
el paper de l’energia nuclear i, fins i tot cal tornar a avaluar tots els riscos residuals que 
tot actiu comporta, que en aquest cas és molt important, com s’ha demostrat i no es 
pot minimitzar. Creuen que cal un calendari de tancament de les centrals nuclears 
ubicades a Espanya i a Catalunya i definir, paral·lelament, un gran acord social per fer 
el trànsit cap a les energies renovables, de manera que l’any 2025, la generació 
d’electricitat per part de les centrals nuclears no sigui necessària. Mentrestant, s’han 
d’implantar millors mesures de seguretat que les que hi ha i renovar les llicències 
d’explotació per no més de cinc anys. Caldrà també resoldre la gestió dels residus 
nuclears d’alta activitat, de la qual cosa pensen que s’ha de fer en magatzems i no en 
piscines en les actuals centrals nuclears que, com s’ha demostrat al Japó, poden 
esdevenir un problema. El tancament de les centrals s’ha d’anar fent progressivament, 
com s’ha començat a fer durant el govern socialista, assegurant que la transició cap a 
les energies renovables es faci garantint el subministrament energètic, l’estabilitat dels 
preus de l’electricitat i la seguretat de les operacions de les centrals nuclears. Així, 
doncs, creuen que s’hauria de demanar al Ministeri d’Indústria, en primer lloc, un 
calendari del tancament de les centrals nuclears, començant per les més antigues i 
preveure les mesures de dinamització de les zones afectades per la desaparició dels 
llocs de treball. En segon lloc, que els nous límits i condicions d’operació en matèria de 
seguretat que es van establir al Consell de Seguretat Nuclear el passat mes de juliol 
siguin d’obligat compliment per als propietaris a partir del mes de gener de 2012. El 
seu grup s’abstindrà en aquest punt. 

 
Pren la paraula el senyor Ivan Aranda Mena, regidor del grup municipal d’ERC, el qual 
explica que no creu que hi hagi una energia més cara que la que ha produït la central 
nuclear de Fukushima o la de Txernòvil, amb els accidents que han patit. El seu grup 
reclama, dit d’una manera col·loquial, que Ascó no ha passat la ITV i se li continuen 
donant permisos per produir energia, fins que un dia torni a passar una altra desgràcia. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, portaveu del grup municipal de 
CiU, el qual explica que el seu grup entén que amb aquesta moció no es pretén entrar 
en un debat de sobre quin tipus d’energia és el més adient, sinó en el fet concret de la 
central nuclear d’Ascó. En aquest sentit, opinen que per una banda s’ha de respectar 
la voluntat del poble d’Ascó que majoritàriament es manifesta a favor de la central, i 
per altra banda, s’ha de confiar amb els tècnics del Consell de Seguretat Nuclear, que 
són els que dictaminen fins quan es pot allargar la vida d’una central nuclear sense 
que hi hagi cap risc. Creiem que una moció en sentit més constructiu seria aquella 
moció que instés a promoure energies alternatives que poguessin anar substituint la 
nuclear. 

 
En aquest moment, el senyor Àngel López Solà, regidor del grup municipal de CiU, 
abandona la sessió. 

 
17.- PRECS I PREGUNTES 

 
1.- Pressupost de la Fira Modernista 

 
Pren la paraula el senyor Jordi Planet Rovira, regidor del grup municipal del PSC, el 
qual pregunta al senyor Albert Lamana Grau, tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, 
que expliqui els números de la Fira Modernista d’aquest any. Demana que expliqui si 
s’ha fet un pressupost previ i si s’ha quadrat amb les despeses. 
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Pren  la  paraula  el  senyor  Albert  Lamana  Grau,  tinent  d’alcalde  de  Promoció 
Econòmica, el qual explica que estan tancant el pressupost de la Fira Modernista. La 
inversió aproximada ha estat d’uns 25.000 euros i l’entrada de diners ha estat d’uns 
17.500. Per tant, hi ha hagut uns 8.000 o 9.000 euros de cost real. Aquí cal afegir dos 
conceptes que són les hores extres del personal i els ingressos de la Casa museu. 
Durant aquesta setmana vinent podrà donar-los els números més definitius. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual demana que no s’allargui més la pregunta 
perquè aleshores es convertirà en un debat i no s’acabaria mai més. 

 
2.- Casa d’Oficis 

 
Pren la paraula el senyor Jordi Planet Rovira, regidor del grup municipal del PSC, el 
qual pregunta si hi ha algun projecte per tirar endavant una casa d’oficis. 

 
Pren  la  paraula  el  senyor  Albert  Lamana  Grau,  tinent  d’alcalde  de  Promoció 
Econòmica, el qual explica que actualment s’estan acabant les cases d’oficis. La 
darrera vegada ja es va dir que no en sortirien més, però de tota manera ja han parlat 
amb el personal tècnic de l’actual casa d’oficis perquè tinguin a punt un avantprojecte, 
ja que podria tornar a passar com l’últim cop i comptar amb una casa d’oficis i 
pràcticament sense temps de preparar la documentació. 

 
Pren la paraula el senyor Jordi Planet Rovira, el qual pregunta si les retallades no hi 
tindran cap efecte. 

 
Pren la paraula el senyor Albert Lamana Grau, el qual explica que precisament això és 
el que no li pot explicar, ja que encara ni tan sols ha sortit la convocatòria. Acaba la 
intervenció dient que si apareix la convocatòria estaran preparats. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que les retallades proposades pel 
govern del país és evident que afectaran aquests projectes, si es té en compte que 
s’estan retallant serveis bàsics com són la sanitat i l’educació. 

 
3.- Edifici Odèon 

 
Pren la paraula el senyor Jordi Planet Rovira, regidor del grup municipal del PSC, el 
qual pregunta al senyor Pere Xirau Espàrrech, regidor de Cultura, en quina situació es 
troba el litigi de l’edifici de l’Odèon i deixant de banda el litigi, si s’està fent alguna cosa 
perquè quan aquest afer s’acabi, es pugui tirar endavant el projecte. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Xirau Espàrrech, regidor de Cultura, el qual explica que 
li agrada que li faci aquesta pregunta. I és per tres raons. La primera perquè és la 
primera pregunta que em fan com a regidor i gairebé tenia malsons pensant què li 
preguntarien. La segona, perquè li fa el senyor Planet i la tercera, perquè l’agafa 
preparat, ja que justament ahir va fer una reunió amb la Plataforma Odèon. De fet, era 
la segona, tot i que la primera va ser una mena de presentació. En aquest assumpte hi 
conflueixen  tres  aspectes.  L’aspecte  jurídic,  l’econòmic  i  el  tècnic.  Pel  que  fa  a 
l’aspecte jurídic, aquest assumpte està al Jutjat número 6. És sabut per tothom que els 
jutjats d’Arenys estan col·lapsats i funcionen amb dificultats. A més a més, se sap que 
el número 6 té la plaça provisional i això fa que hi vagin passant jutges que quan 
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veuen l’expedient i els anys que fa que hi és, el deixin estar i passin a resoldre altres 
qüestions. Aquest expedient és complicat perquè primer s’ha de resoldre la qüestió 
penal i fins que no s’hagi acabat d’instruir, que aquest és el problema, la resta 
d’expedient no pot tenir sortida. Van consultar a la secretària que, ja que fa quatre 
anys que és en una via morta, si l’Ajuntament pot instar al jutjat perquè el torni a 
engegar, perquè potser no demostren incompetència però sí que s’hi estan adormint. 
Legalment no es pot fer. Pel que fa a l’aspecte tècnic, sembla que hi ha una 
discrepància. El tècnic del Gabinet Brufau va informar que era un projecte reconduïble 
a través d’un projecte pont, mentre que els serveis jurídics i tècnics de l’Ajuntament 
consideren que ha de ser un projecte nou. A nivell jurídic, això dinamita les 
reclamacions que s’han fet. Finalment, s’ha acordat que els tècnics es reuneixin i 
arribin a un acord. Per últim, en l’aspecte econòmic, la Plataforma Odèon va instar 
l’Ajuntament a anar a picar portes més amunt, la qual cosa ja s’ha fet perquè s’ha 
demanat una entrevista amb el conseller de Cultura Ferran Mascarell, la qual serà a 
mitjans de desembre. D’entrada van intentar derivar l’entrevista al Departament de 
Patrimoni i ara sembla que volen derivar-la a Cooperació Cultural. De tota manera, la 
cita a mitjans de desembre amb el conseller tira endavant i si es pot fer una altra 
entrevista amb el Departament que considerin adequat, serà una manera de veure cap 
on aniran les coses. S’està a l’espera d’aquesta entrevista amb el Departament que 
decideixin. Pel que fa al futur de gestió, a nivell econòmic, l’Ajuntament no pot assumir 
el projecte. Això no vol dir que un cop aclarit l’aspecte judicial no es rebin uns diners 
per poder tirar-lo endavant. I acaba la seva intervenció dient al senyor Planet que li 
agrada que li hagi fet la pregunta perquè li fa recordar que encara li deu una fotografia 
de quan ells dos feien teatre a l’Odèon quan tenien cinc anys. 

 
4.- Regidoria de Sanitat 

 
Pren la paraula el senyor Jordi Planet Rovira, regidor del grup municipal del PSC,el 
qual demana al senyor Manel Almellones Conesa que expliqui en què consisteix la 
seva  Regidoria  per  veure  si  queda  justificada  la  mitja  jornada  que  va  sol·licitar. 
Comenta que ja se li va fer aquesta pregunta en l’últim Ple. 

 
Pren la paraula el senyor Manel Almellones Conesa, regidor de Sanitat, el qual explica 
que les seves tasques són de conduir la Regidoria de Sanitat i donar suport als seus 
companys de govern amb les regidories d’Esports de la qual n’és titular el senyor 
Romero i la d’Obres i Serveis, de la qual n’és titular el senyor López. 

 
5.- Retallades en el servei del CAP 

 
Pren la paraula el senyor Jordi Planet Rovira, regidor del grup municipal del PSC, el 
qual demana explicacions sobre com s’ha donat la notícia del tancament del CAP a les 
nits, que més aviat  sembla una cosa bona que  no pas una retallada del servei, 
sobretot si es llegeix la notícia del diari El Punt Avui, notícia que es va extreure de la 
pàgina web municipal. 

 
Pren la paraula el senyor Manel Almellones Conesa, regidor de Sanitat, el qual explica 
que des de l’Ajuntament s’ha donat una informació que no s’ha reproduït exactament. 
La notícia del diari no transmet l’opinió de l’equip de govern, ja que no estan d’acord 
amb les retallades. 
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6.- Situació de la Fundació Els Garrofers 
 

Pren la paraula el senyor Jordi Planet Rovira, regidor del grup municipal del PSC, el 
qual es dirigeix a la senyora Cati Forcano Isern, com a tinenta d’alcalde de Benestar 
Social, perquè expliqui quina és la situació de la Fundació Els Garrofers. 

 
Pren  la  paraula  la  senyora  Blanca  Arbell  Brugarola,  portaveu  del  grup  municipal 
d’ERC, la qual recorda que també havia fet una pregunta respecte a la Fundació. 

 
Pren la paraula la senyora Cati Forcano Isern, tinenta d’alcalde de Benestar Social, la 
qual explica que dimarts de la setmana que ve tenen cita amb la senyora Carmen 
Milian per poder tirar endavant el conveni de l’any 2012. Després d’aconseguir aquesta 
cita, es van assabentar pels mitjans de comunicació del fet que la Generalitat no 
pagaria el que devien. Estan molt preocupats i s’han bellugat ràpidament. Amb la 
directora  general  Carmele  Fortuny,  que  és  qui  realment  ha  de  beneir  el  que  es 
demana, no s’hi ha pogut parlar, només s’ha pogut parlar amb la senyora Milian i s’hi 
tornarà a parlar en aquesta pròxima reunió. De totes maneres, des de la Fundació 
s’està bellugant l’assumpte, per veure quines actuacions es poden fer. S’ha dit a la 
senyora Fortuny que si no compleixen el compromís que van agafar de pagar uns 
diners a través d’una subvenció, el centre haurà de tancar, ja que no es podrà pagar 
els treballadors i els usuaris no podran estar-hi. Aquesta tarda han enviat aquest 
correu electrònic. És molt trist haver de fer això, però no és un problema de 
l’Ajuntament, sinó de la Generalitat i qui l’està patint és la població. Creu que no és just 
que es posi tothom al mateix sac. La Fundació no té un concert i com que fa molt poc 
que s’ha obert tampoc no té un coixí per sostenir-se. És ebident que l’Ajuntament no 
pot ajudar perquè s’està fent un pla de sanejament. Així, doncs, lluitaran perquè la 
Generalitat compleixi el compromís que va agafar i si no és així tancaran el centre i no 
els quedarà més remei que intentar solucionar-ho, ja que això no interessa a ningú. 
Creuen que aviat tindran bones notícies, fins i tot abans de la reunió que tenen 
concertada, ja que ni que facin una bestreta del 25% o del 50% no s’arriba enlloc. 

 
Pren la paraula la senyora Blanca Arbell Brugarola, la qual explica que no s’arriba 
enlloc, perquè és un problema electoralista, ja que ara els treballadors reben les 
conseqüències  d’obrir  un  centre  sense  el  protocol  necessari  per  poder  tirar-lo 
endavant. 

 
Pren la paraula la senyora Cati Forcano Isern, la qual explica que la consellera, que 
era d’ERC, va ser la que va tenir molt d’interès a obrir el centre al juliol de l’any passat. 
L’Ajuntament i el Patronat dels Garrofers no volien obrir pas tan aviat, ja que no ho 
veien gens clar. El fet és que els interessava fer-ho perquè al setembre començava la 
campanya electoral. 

 
Pren la paraula la senyora Blanca Arbell Brugarola, la qual explica que la senyora 
Anna Simó ja no era consellera en aquell moment. 

 
Després d’un canvi d’impressions entre els regidors, pren la paraula el senyor alcalde, 
el qual explica que és poc prudent entrar a valorar si es va fer per temes electoralistes, 
ja que no es posaran d’acord. El problema és un altre. Va ser una temeritat obrir el 
centre en aquelles circumstàncies i amb això hi està d’acord tothom. Ara el que s’ha 
d’intentar és solucionar el problema, que el centre no es tanqui. L’Ajuntament no 
disposa de diners per poder fer front a aquesta despesa i s’hauran de trobar altres 
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vies. És evident que hi havia un compromís de la Generalitat que pagaria fins al mes 
de desembre uns diners per poder tirar endavant el centre i la sorpresa ha estat 
majúscula amb l’anunci de la Generalitat. Es treballarà per solucionar-ho. 

 
7.- Nou servei d’Ensenyament 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual es dirigeix al senyor alcalde en qualitat de regidor d’Ensenyament. Explica que 
el govern en una nota de premsa publicada al web municipal el 27 d’agost explicava 
que la Regidoria d’Ensenyament iniciaria un nou servei d’ajuts específics a alumnes 
amb necessitats educatives especials i amb situació desfavorida. La notícia també 
informava que aquest nou servei substituiria el projecte ASMA que s’estava duent a 
terme des de l’any 2005. Després d’aquesta petita introducció pregunta si ja s’ha 
concretat aquest nou servei, si ja han previst quants alumnes se’n beneficiaran, si és 
un servei que es gestionarà de forma directa o indirecta i quin cost tindrà. També 
pregunta si han parlat amb els agents educatius del poble i si pensa dur aquest 
assumpte al Consell Municipal Escolar. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que el dia 27 d’agost es va comunicar 
que s’iniciaria un nou servei d’ensenyament en substitució de l’ASMA. Aquest servei 
s’engegarà a finals d’octubre, principis de novembre. S’han tingut dues reunions de 
treball amb els professionals adequats, perquè es vol donar un servei coordinat amb 
els centres i no només des de l’Ajuntament. Pel que fa al cost, serà al voltant de 
25.000 euros. És un servei educatiu destinat a infants i alumnes amb dificultats 
específiques i es durà a terme amb un psicòleg, un logopeda i probablement amb el 
reforç d’un mestre d’educació especial. Dit això, explica que el servei de l’ASMA 
costava al municipi 40.000 euros, dels quals encara hi ha moltes factures per pagar. 
Comenta que està molt bé oferir serveis a la població però aquests serveis s’han de 
pagar. La mateixa concessionària del servei ha felicitat al consistori pel fet de deixar de 
donar aquest servei, ja que no el cobraven. Continua explicant que el nombre 
d’alumnes  als  quals  va  destinat  aquest  servei  dependrà  de  les  necessitats  dels 
centres. Si bé és cert que aquest servei ja ve donat en part per la Generalitat, també 
és cert que es insuficient, ja que hi ha molts nens que en serien usuaris i en queden 
fora per manca de recursos. Aquells alumnes que hagin pogut gaudir del servei de la 
Generalitat, evidentment, no seran atesos pel servei municipal. L’Ajuntament atendrà 
aquells usuaris que, sobretot per dificultats econòmiques, necessitin el servei i no 
siguin atesos per la Generalitat. 

 
8.- Ampliació de l’IES Lluís Domènech i Montaner 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual explica que en l’últim Ple en el qual ella era tinenta d’alcalde d’Educació van 
posar a disposició del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya uns 
terrenys per poder construir-hi un altre institut i així solucionar la saturació de l’actual 
IES Lluís Domènech i Muntaner. Pregunta si ja s’han mantingut converses amb el 
Servei Territorial d’Ensenyament, per poder dur a terme aquest projecte d’ampliació. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que la setmana que ve tenen una 
reunió amb els serveis territorials i és probable que l’institut sigui de la Vallalta, és a 
dir, que és possible que no estigui ubicat a Canet. El que sí que contempla serveis 
territorials és una possible ampliació de l’IES Lluís Domènech i Muntaner. 
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9.- Aportació de la Generalitat a la llar d’infants municipal 
 

Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual explica que la Generalitat ha reduït l’aportació de la llar d’infants en 200 euros 
per plaça per aquest curs 2010-2011, ja tancat. Això vol dir que es rebran 36.800 
euros menys de la subvenció prevista. Pregunta com afectarà al finançament de 
l’escola bressol i si tenen previstes algunes mesures. Aquesta pregunta també la 
dirigeix al senyora Laureà Gregori Fraxedas, com a regidor de Règim Intern, el qual 
quan estava a l’oposició sempre deia que la seva proposta era abaixar la quota dels 
pares a 60 euros. Li pregunta si ara que ha pogut veure els comptes encara pensa que 
això és possible. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que hi ha un deute de 450.000 euros 
de fa molt de temps. Repeteix el que ha dit més amunt, que els serveis s’han d’oferir, 
però també s’han de pagar. La Generalitat ha abaixat l’aportació i és possible que 
l’abaixin més. Per tant, és evident que el contracte vigent amb la concessionària de 
l’escola bressol és inassumible. Se sap ara i se sabia abans, la diferència és que 
abans no es va voler encarar. En un futur, renegociarem el contracte amb l’empresa, 
de fet, ja s’ha parlat amb ella des de la Regidoria d’Hisenda, per veure com es pot 
abaratir el servei. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde de Règim Intern, el 
qual explica que la senyora Tamayo ja sap qui assumirà la rebaixa de l’aportació de la 
Generalitat i serà l’Ajuntament, precisament per un contracte que es va signar quan la 
senyora  Tamayo  era  la  responsable  de  la  Regidoria  d’Educació.  Aquest  és  un 
contracte que en l’actualitat és inassumible i ho demostra el fet que es porta un any 
que no es paga. Aquest contracte contempla un projecte educatiu car, el cost d’un 
alumne és de 400 euros. Tal com ha dit el senyor alcalde, la solució no passa per 
deixar de pagar el servei, sinó per afrontar la situació i renegociar el contracte. 

 
10.- Obres d’arranjament de l’escola de música 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, la 
qual explica que hi ha un compromís amb la Diputació de Barcelona de fer unes obres 
d’arranjament de l’escola de música, per la raó que l’edifici és propietat de la Diputació 
de Barcelona i aquests es van comprometre a fer una sèrie d’arranjaments. El 
compromís  era  que  l’Ajuntament  elaborava  el  projecte,  la  Diputació  li  donava  el 
vistiplau i es farien aquests arranjaments. Pregunta quan tenen previst fer aquestes 
obres o si ja les han fetes. Si no és el cas que s’hagin dut a terme, pregunta on 
s’ubicarà l’activitat de l’escola de música mentre durin. El compromís també era per fer 
les obres i pagar-les durant el curs d’aquest any i pregunta si ja s’ha parlat amb la 
Diputació perquè si s’ha de fer durant l’any que ve, aquests diners no es perdin. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que es pensava que la senyora 
Tamayo faria una lloança a les persones que tiren endavant l’escola de música, ja que 
amb les condicions en què es troben se la mereixen. Des de la Regidoria de la 
senyora Tamayo no es va fer res per solucionar els problemes. El senyor alcalde 
comenta que es va fer una obra en l’escola de música i aleshores va sorgir un 
problema amb un edifici del costat, juntament amb un altre problema de liquiditat per 
part de la Diputació. Per tant, aquesta obra es farà quan toqui. 
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11.- Ús del parc de la Misericòrdia 
 

Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual explica que un altre tema que ha tingut ressò a les xarxes socials és el Parc de 
la Misericòrdia. Demana que aclareixin si aquest parc és d’ús públic o privat. També 
pregunta, arran del tancament de la porta que accedeix a l’avinguda Àngel Planet, 
utilitzada molt sovint pels usuaris de l’escola Misericòrdia, si el Patronat n’estava 
assabentat i si era així, per què no se’n va informar l’escola. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que és un parc privat que pertany al 
Bisbat però que és d’ús públic. Hi ha hagut una sèrie de problemes pel tancament d’un 
barri que dificultava l’accés dels alumnes a l’escola Misericòrdia, però que ja han 
quedat resolts. 

 
12.- Manca de neteja i de manteniment de jardins i places 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual explica que els han arribat moltes queixes dels ciutadans i les ciutadanes de 
Canet sobre la manca de neteja i la manca de manteniment dels jardins i les places, 
sobretot aquests mesos d’estiu. És coneixedora de les dificultats econòmiques i 
pregunta quines accions estan previstes per fer el seguiment del nou contracte que es 
té amb l’empresa, ja que si es relaxen amb aquest seguiment, l’empresa també es 
relaxarà. També pregunta quants jardiners van treballar durant l’estiu i per què no es 
van coordinar millor les vacances perquè el servei no quedés desatès, precisament en 
una època en què es demana un esforç extra en aquest servei. 

 
Pren la paraula la senyora M. Assumpció Sánchez Salbanyà, tinenta d’alcalde de Medi 
Ambient, la qual, en primer lloc agraeix als grups municipals del PSC i ERC l’allau de 
fotografies, però els demana que facin públiques aquestes fotografies abans que el 
problema sigui solucionat, perquè aleshores hi ha confusions. Explica que li ha anat 
molt bé perquè ha tingut molta mancança de treballadors, sobretot en la jardineria; tot i 
els dos treballadors de plans ocupacionals que revisen el poble per veure què és el 
que s’ha d’arranjar, amb aquestes informacions ha pogut fer més feina. Explica que 
ella també ha passejat pel poble i realment ha vist la situació i l’assumpte que està 
més deixat és el de la jardineria. Com molt bé sap la senyora Tamayo, el maig de l’any 
passat es va acabar el contracte amb l’empresa CESPA, encarregada dels parcs i els 
jardins. Era un contracte amb vuit persones, quatre vehicles i una sèrie de maquinària. 
Es va reduir el 60% d’aquest servei per poder quadrar el pressupost i es van quedar 
amb quatre jardiners, cap vehicle i cap eina. Per tant, es fàcil d’imaginar-se com pot 
quedar. Poden dir que l’any passat als mesos d’estiu ja hi havia els mateixos efectius, 
però és fàcil arribar a la conclusió que quan no es poden fer les feines, al llarg del 
temps tot es va acumulant i això és el que passa amb els parcs i els jardins. Aquest 
estiu hi ha hagut entre un i dos jardiners, ja que també fan vacances, unes vacances 
que ja estaven donades quan ella es va fer càrrec de la Regidoria. Quan es feia càrrec 
del servei l’empresa CESPA i era necessari substituir algun treballador perquè estava 
de baixa o era de vacances, no hi havia cap problema per fer-ho, però 
desafortunadament des que va agafar el servei l’Ajuntament no s’ha pogut fer per 
manca de diners. Aquest estiu s’ha posat malalt un jardiner i dos estaven de vacances 
i ella, personalment, no va gosar dir-los que no fessin les vacances. Aquesta setmana 
que han pogut disposar dels quatre jardiners es pot comprovar que s’ha pogut fer 
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molta feina. S’intenta solucionar aquestes mancances perquè realment no es dóna 
l’abast. Pel que fa al contracte amb l’empresa de neteja i de recollida d’escombraries, 
explica que quan va posar-se al capdavant de la Regidoria, la primera setmana ja li 
van demanar una reunió per parlar del contracte. Es va trobar que feia un any que no 
cobraven el servei. Quan es va fer aquesta concessió de neteja viària, no es va 
presentar ningú més al concurs perquè l’Ajuntament de Canet no era massa fiable 
precisament pel deute. I l’empresa que es va presentar ho va fer, dit per ells mateixos, 
per veure si al final cobrarien tot el que se’ls devia de contractes anteriors. Explica que 
sí que hi ha algunes millores que s’estan notant, com per exemple, la neteja dels iglús 
de vidre. De moment, no s’ha pogut estrènyer el cinturó precisament perquè quan a 
una empresa se’ls deu un any de servei pot ser que decideixi deixar el servei i s’hagi 
de tornar a fer que cada persona s’escombri el seu tros de carrer. 

 
Pren la paraula el senyor Josep Cortés Maresma, regidor del grup municipal del PSC, 
el qual explica que cada divendres escombra la vorera de davant de casa seva perquè 
quan passin els operaris de l’empresa ho tinguin més fàcil per recollir la brossa i 
moltes vegades aquest pilonet s’hi està més d’un i dos dies. 

 
Pren la paraula la senyora M. Assumpció Sánchez Salbanyà, que torna a repetir que 
això no ho discutirà perquè són els primers de veure que hi ha moltes mancances i per 
això  estan  posant  fil  a  l’agulla.  Quan  es  pugui  solucionar  el  problema  dels 
impagaments, es podrà exigir una mica més a l’empresa i potser aleshores se li podrà 
exigir que si no compleixen se’ls rescindirà el contracte. Ara no es pot fer perquè el 
primer de no complir el contracte és l’Ajuntament. Demana una mica de paciència. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, la qual explica que li ha fet aquesta 
pregunta precisament perquè ella també es va trobar amb aquests problemes i sap 
que si no es fa un bon seguiment de l’empresa, aquesta s’acaba relaxant. Per això ha 
preguntat com va el nou contracte que s’ha signat, perquè aquest contracte té unes 
millores pendents, com per exemple, com ja ha comentat la senyora Sánchez, la 
neteja dels contenidors de vidre, i repeteix que si no es fa un bon seguiment, els 
problemes es faran més grans. 

 
13.- Contenidors a l’avinguda Maresme 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual pregunta com es valora la mesura de posar contenidors a l’avinguda Maresme. 
Pregunta si s’ha fet un control de la recollida selectiva en aquest sector i, si no és així, 
li pregunta quants contenidors s’han recollit de rebuig i de les fraccions separades i si 
tenen previst fer extensiu a altres zones del poble aquest sistema de contenidors. Per 
últim, explica que ja hi ha a la pàgina web de l’Agència de Residus de Catalunya les 
últimes dades oficials de recollida selectiva per municipis i pregunta quin és el 
percentatge que va assolir Canet l’any 2010 i quin lloc va ocupar entre els municipis de 
la comarca. 

 
Pren la paraula la senyora M. Assumpció Sánchez Salbanyà, tinenta d’alcalde de Medi 
Ambient, la qual explica que les valoracions són molt positives. Tothom sap que 
aquest era un problema que feia anys que durava i que s’havia de solucionar a 
començament d’estiu. Al principi hi va haver una mica de conflicte perquè hi havia gent 
de l’avinguda Maresme que hi estava a favor i gent que hi estava en contra i es va 
arribar a l’acord que es faria una prova per tres mesos i després se’n valorarien els 
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resultats. La setmana passada van fer una reunió amb els veïns, amb representants 
dels dos sectors i el resultat va ser molt positiu. Han demanat que no treguin els 
contenidors i realment estan molt satisfets dels resultats, tant els veïns com 
l’Ajuntament. Quan es van posar aquests contenidors es va criticar molt l’Ajuntament 
perquè es deixaria de fer la recollida selectiva. Sempre recorda que ella deia que la 
recollida selectiva es podia fer de moltes formes i una d’elles era amb illes de 
contenidors. En aquesta zona del poble hi ha entre un 50% i 60% de gent forastera 
que no podien complir amb els horaris de la recollida porta a porta i amb aquesta 
solució, la recollida selectiva que s’ha fet a l’avinguda Maresme ha quedat dins dels 
paràmetres normals. S’ha fet un 35% de la recollida selectiva, quantitat mitjana de 
totes les poblacions on es fa recollida selectiva. Així, doncs, s’hi ha sortit guanyant. A 
la fracció orgànica és on s’han trobat més impropis, però s’està molt satisfet amb les 
fraccions de paper i cartró, envasos i vidre. La mitjana de la resta de la població, per 
exemple, en el paper i el cartró és del 8% i a l’avinguda Maresme se n’ha recollit el 
5,70%. Pel que fa als envasos, la població està en un 7% i l’avinguda Maresme en un 
10,54%. Amb el vidre, la població està en un 7% i l’avinguda Maresme en un 6,48%. 
Per tant, anima els veïns de l’avinguda Maresme perquè conscienciïn a la gent que 
potser no ho ha utilitzat correctament aquest servei perquè ho faci. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, la qual demana que li contesti quin és 
el percentatge que va assolir Canet l’any 2010 i quin lloc va ocupar entre els municipis 
de la comarca, ja que aquestes dades acaben de sortir ara. 

 
Pren la paraula la senyora M. Assumpció Sánchez Salbanyà, la qual explica que no té 
aquestes dades i que, en tot cas, l’any 2010 ella no era a l’equip de govern i segur que 
ho sap més bé la senyora Tamayo. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, la qual explica que les vol saber per 
poder comparar. 

 
Pren la paraula la senyora M. Assumpció Sánchez Salbanyà, la qual explica que això 
no es podrà fer perquè l’any 2011 encara no s’ha tancat i que, en tot cas, aquesta 
comparació de dades es podrà fer l’any 2012. Ja li ha comparat els mesos de juliol i 
agost d’ambdós anys i ha donat les dades de l’any en curs dels mesos de gener a 
agost. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que aquestes dades les faran arribar 
a la senyora Tamayo per escrit. 

 
14.- Manca de netedat al poble 

 
Pren la paraula el senyor Josep Cortés Maresma, regidor del grup municipal del PSC, 
el qual explica que en una entrevista a la ràdio aquest estiu, el senyor alcalde va dir 
que el que més li importava era mantenir el poble net. Però això no és així, ja que fent 
un vol pel poble es poden comptar deu bancs trencats, carrers amb les herbes que fan 
mig metre d’alçada, hi ha moltes papereres malmeses i massa plenes, pintades a les 
parets, les portes i les persianes, fanals trencats, manca de manteniment a alguns 
parcs de jocs infantils, zones enjardinades sense manteniment, rètols de prohibició 
que no tenen efecte, ja que els gossos es passegen per zones prohibides o gent que 
juga a pilota on no es pot fer. 
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Resposta de la senyora M. Assumpció Sánchez Salbanyà a la pregunta anterior. 
 

15.- Fuita d’aigua 
 

Pren la paraula el senyor Josep Cortés Maresma, regidor del grup municipal del PSC, 
el qual explica que un dia pujant a la Creu pels dos pins, va veure una fuita d’aigua al 
dipòsit d’aigua que hi ha en aquesta zona. L’operari de SOREA que hi havia, li va 
explicar que era un problema que feia molt que durava per manca de manteniment en 
la insfraestructura. No sap si va ser perquè ell s’hi va interessar, però al cap d’una 
setmana  ja  estava  arranjat.  No  sap  els  litres  d’aigua  que  s’han  perdut  a  causa 
d’aquesta fuita. 

 
16.- Comissió Especial de la Policia 

 
Pren la paraula el senyor Josep Cortés Maresma, regidor del grup municipal del PSC, 
el  qual  es  dirigeix  al  senyor  Toni  Romero  Carbonell,  com  a  tinent  d’alcalde  de 
Seguretat Ciutadana. Explica que en el registre d’entrada de l’Ajuntament dels mesos 
de juliol i agost han continuat entrant expedients i notificacions de la Policia. Voldria 
saber com està la Comissió de Seguiment de la Policia, com està la situació actual 
dels membres de la Policia i el seu funcionament. 

 
Pren la paraula el senyor Toni Romero Carbonell, tinent d’alcalde de Seguretat 
Ciutadana, el qual explica que convocaran la Comissió de Seguiment de la Policia en 
el pla establert. Si hi hagués algun fet extraordinari la convocaran abans per donar a 
conèixer la situació a tots els grups municipals. 

 
Pren la paraula el senyor Josep Cortés Maresma, el qual pregunta si estan satisfets 
amb el servei que presta la Policia Local. 

 
Pren la paraula el senyor Toni Romero Carbonell, el qual explica que tothom coneix el 
fet que l’inspector en cap està de baixa i que és una mancança important en 
l’organització del servei. Estan esperant el desenvolupament dels judicis pendents per 
actuar i tornar a organitzar el cos de la Policia. 

 
17.- Funcionament i organització del consistori 

 
Pren la paraula el senyor Josep Cortés Maresma, regidor del grup municipal del PSC, 
el qual pregunta al senyor alcalde si, després de més de cent dies de govern, ja s’ha 
fet una radiografia del funcionament de l’Ajuntament, si encara creu necessària la 
figura gerencial, tal com va manifestar a la campanya electoral, si està content amb el 
funcionament i l’organització del consistori,  amb l’eficiència del personal tan de cara al 
públic, com a la via pública i si pensa obrir l’Ajuntament a les tardes per fer-lo més 
proper a la ciutadania. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que han hagut de fer escàners i no 
només radiografies per veure la magnitud de la tragèdia. Explica que sí que s’obrirà a 
les tardes, s’està treballant en aquest sentit. De la mateixa manera que els grups de 
l’oposició ensenyen fotografies de com està el poble, ell vol explicar uns quants 
aspectes de la gestió de l’anterior equip de govern. Dels informes de Règim Intern se’n 
desprèn que les úniques regidories que funcionaven eren Promoció Econòmica i 
Benestar Social. Explica que el problema de la Policia Local és herència d’una anterior 
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gestió de govern nefasta on l’alcalde va desautoritzar una regidora i no va tenir la 
suficient valentia per encarar-ho. La prova està en què aquest problema segurament 
estarà solucionat a finals d’any. Han trobat assegurances de mútues privades per valor 
de 20.000 euros. Han trobat contractes de rènting de vehicles de la brigada ruïnosos. 
S’han convocat places un mes abans de les eleccions. S’han donat subvencions a tort 
i a dret i algunes ben significatives des de l’Àrea d’Educació, ja que es pagaven les 
castanyades de les escoles. Han trobat uns convenis col·lectius, a part que estaven 
vençuts des del mes de novembre passat, completament ruïnosos per a l’Ajuntament, 
ja que no és lògic que a la meitat de la Policia se’ls doni permís per fer vacances a 
l’estiu. Qui va fer aquest conveni no va pensar gaire amb el bé de l’Ajuntament. I 
podria continuar amb moltes coses més. La feina que tenen és bastant gran. D’aquí a 
poc ja es podran tancar els pressupostos, que seran restrictius, evidentment, perquè 
segons quines subvencions són inviables i segons quins serveis, com l’escola bressol, 
també. Aquesta és la radiografia de l’organització de l’Ajuntament, però per això són 
aquí, per solucionar aquests problemes. 

 
18.- Cost dels càrrecs públics 

 
Pren  la  paraula  la  senyora  Blanca  Arbell  Brugarola,  portaveu  del  grup  municipal 
d’ERC, la qual explica que comentarà la partida que es destina als càrrecs polítics. 
Explica  que  durant  la  campanya  electoral,  tots  els  partits  deien  en  el  programa 
electoral que reduirien la partida econòmica dels sous dels regidors. En canvi, però, 
han  vist  que  no  només  no  s’ha  reduït,  sinó  que  ha  augmentat  en  5.000  euros 
mensuals. Els regidors amb nòmina, que són cinc, costen al municipi uns 12.000 euros 
mensuals i els que no estan en nòmina, sinó que cobren per assistència a reunions, 
costen més de 6.000 euros. També troba vergonyós que l’assistència a les Juntes de 
Govern setmanals es remunerin amb 368 euros i que les comissions de govern es faci 
amb 248. En canvi, l’assistència a l’òrgan col·legiat on es prenen les decisions més 
importants per al poble, el Ple, es remunera només amb 185 euros. En l’anterior 
govern, tots els polítics costaven uns 13.000 euros i actualment uns 18.000. Pregunta 
on és l’estalvi. Amb la seva gestió, els polítics costarien uns 12.000 euros, un 10% 
menys, i van demostrar que així ho farien, ja que aquest compromís d’abaixar el sou 
un 10% va costar la sortida del seu grup municipal del govern. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde de Règim Intern, el 
qual explica que és innegable que l’equip de govern actual s’ha rebaixat el sou un 
10%. Si es compara el cost de l’actual equip de govern amb el de l’any 2007, es veu 
que hi ha una diferència. El de l’any 2007 va costar, aproximadament, uns 325.000 
euros, comptant els dos càrrecs de confiança, càrrecs que van fer pagar un preu polític 
a l’anterior equip de govern. L’actual costarà 291.000 euros aproximadament. Això vol 
dir que hi ha un estalvi de 34.000 euros. Comenta que les dades exactes les passarà 
per escrit. 

 
Pren la paraula la senyora Blanca Arbell Brugarola, la qual explica que no s’esperava 
pas que coincidissin les xifres del senyor Gregori amb les seves, tot i que totes surten 
d’Intervenció. 

 
19.- Sopar del pregoner de la Festa Major 

 
Pren la paraula el senyor Ivan Aranda Mena, regidor del grup municipal d’ERC, el qual 
es dirigeix al senyor alcalde o al regidor de Festes. Explica que la Festa Major d’aquest 
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any i amb els comptes a la mà, els ha sorprès veure una factura de 350 euros en 
concepte de sopar del pregoner. Estan d’acord que al pregoner, més un acompanyant, 
se’l convidi a sopar i que s’hi afegeixin el senyor alcalde i el regidor de Festes o de 
Cultura, però troben fora de lloc la despesa de 350 euros per aquest sopar i més en 
l’època  en  què  s’estan  retallant  serveis  i  apujant  impostos.  Un  sopar  de  quatre 
persones de 350 euros suposa un cobert de 87,5 euros per persona. Aquest fet els fa 
suposar dues coses, o bé qui s’encarrega de lligar aquests àpats no té en compte els 
criteris d’austeritat a què obliga la crisi, cosa molt preocupant, o bé en aquest sopar hi 
havia més de quatre persones. Així, doncs, pregunta quantes persones van anar a 
aquest sopar, si el senyor alcalde hi va assistir i quantes persones de les assistents 
eren regidors de l’Ajuntament. 

 
Pren la paraula la senyora Cati Forcano Isern, tinenta d’alcalde de Benestar Social, 
Família i Joventut, la qual explica que eren dotze persones a sopar. Una part 
d’aquestes persones es van pagar el sopar i les altres es van convidar. El tiquet és 
global, però això no vol dir que ho pagués tot l’Ajuntament. Els assistents foren els 
regidors d’UMdC i el senyor alcalde no hi va assistir, ja que no hi ha anat mai. 

 
Pren la paraula el senyor Ivan Aranda Mena, el qual comenta que en un sopar de 
protocol l’alcalde hi ha de ser. 

 
20.- Plaça del cap de la brigada municipal 

 
Pren la paraula el senyor Ivan Aranda Mena, regidor del grup municipal d’ERC, el qual 
es dirigeix al senyor Laureà Gregori Fraxedas, com a regidor de Règim Intern, i explica 
que el nou cap de la brigada és un funcionari de confiança encobert d’UMdC, a qui li 
han fet una plaça a mida. Comenta que un funcionari de confiança és aquell a qui se li 
fa el vestit a mida perquè ningú li pugui disputar el lloc, però fent-se veure que l’accés 
a aquest lloc de treball és per concurs obert. Aquest funcionari es va contractar per 
informar llicències d’obres. L’any 2008 es va detectar que feia la feina malament i se’l 
va apartar d’aquesta feina. Actualment, l’Ajuntament ha gastat i està gastant molts 
diners per apedaçar gravíssims errors d’aquest treballador. Va donar llicència per 
construir en una zona verda privada a la parcel·la 41-42 U1 Can Salat Busquets i 
pregunta quants diners ha costat legalitzar aquesta construcció. També va donar 
informacions  urbanístiques  equivocades,  algunes  de  les  quals  no  es  van  poder 
resoldre, malgrat els esforços dels altres tècnics, i que actualment estan seguint el seu 
curs en el contenciós administratiu. A mitjans del 2008, quan es detecta que fa la feina 
de forma deficient, se li retira la funció que desenvolupava. En comptes d’afrontar el 
problema, se’l va recol·locar i va esdevenir el funcionari de confiança de regidors que 
actualment són a l’equip de govern. El regidor que havia de prendre la decisió de no 
renovar-li el contracte es va avenir a ascendir-lo. L’any 2010, van modificar la relació 
de llocs de treball específicament per a ell i van crear el lloc de treball d’arquitecte 
tècnic cap de brigada d’obres i serveis, ajustada a la titulació que té l’actual cap de 
brigada i van degradar el cap de brigada d’aleshores. Gràcies a aquesta modificació, 
ha obtingut punts extres al concurs de mèrits de la plaça de concurs oposició que li 
han fet a mida. Pregunta per què a les proves de la selecció, en comptes d’anar amb 
número, s’havien de signar i havien d’anar amb nom i cognoms. El regidor d’ERC, 
Òscar Figuerola Bernal, va implantar a l’Ajuntament el costum de fer exàmens amb 
número per assegurar la igualtat d’oportunitats. També pregunta per quines raons s’ha 
presentat un recurs contra el procés de selecció del cap de brigada i si estan d’acord 
que ha de comptar més un any d’experiència de cap de brigada nomenat a dit, que 
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cinc anys  d’experiència  com  a cap d’obra en  projectes de gran envergadura.  La 
persona que ha presentat el recurs acredita haver estat cap d’obres en tres projectes, 
l’últim dels quals tenia un pressupost de 6.500.000 euros. També vol saber quants 
processos judicials o contenciosos administratius s’han generat a causa de l’actuació 
tècnica del cap de la brigada actual, d’ençà que es va contractar com a conseqüència 
de la seva tasca com a informador de llicències. També vol recordar que a l’examen 
que s’ha fet d’oposició per a cap de brigada, en la valoració de mèrits de la persona 
que ha posat el recurs, li atorguen zero punts en experiència professional tot i que 
acredita més de cinc anys d’experiència com a cap d’obra en projectes amb un 
pressupost superior a un milió d’euros en tots els casos; 0,6 punts en formació, només 
se li valora un curs, i zero punts en altres mèrits. No se li valora un màster en edificació 
o el grau d’enginyeria en edificació, tots dos estudis molt relacionats amb la feina i 
superiors a un curs. Una altra valoració de mèrits hauria variat substancialment la 
puntuació i hauria forçat, com a mínim, l’entrevista. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde de Règim Intern, el 
qual explica que és una plaça que es va crear en uns pressupostos que el seu grup 
municipal no va aprovar. Explica que aquesta persona s’ha guanyat la plaça a través 
d’un concurs oposició convocat per un altre equip de govern i li sembla molt agosarat 
dubtar d’un procediment de selecció i d’un tribunal qualificador. Quant als errors que 
comentava el senyor Aranda, considera que s’han de demostrar. 

 
Pren la paraula el senyor Ivan Aranda Mena, el qual explica que l’error d’aquesta 
persona va tenir el seu inici l’any 2006 i la responsable de la Regidoria era la senyora 
Cati Forcano Isern. 

 
Pren la paraula la senyora Cati Forcano Isern, tinenta d’alcalde de Benestar Social, 
Família i Joventut, la qual aclareix que l’any 2006 la responsable d’aquesta Regidoria 
era la senyora Ibis Puig Valls. 

 
Pren la paraula el senyor Ivan Aranda Mena, el qual explica quan el senyor Òscar 
Figuerola Bernal assumeix la responsabilitat d’aquesta Regidoria s’aparta aquesta 
persona   d’aquesta   feina   perquè   el   govern   anterior   no   va   voler   assumir   la 
responsabilitat  de  fer-la  fora.  A  més  a  més,  se  la  gratifica  amb  el  projecte  dels 
Garrofers  a  l’arquitecte  del  qual,  curiosament,  se  li  va  arranjar  l’assumpte  de  la 
llicència  d’obres  mal  concedida.  Explica  que  no  dubta  del  tribunal,  només  li  ha 
preguntat com està el recurs presentat a aquest concurs oposició i quins van ser els 
criteris per fer la valoració dels mèrits. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, el qual explica que aquesta part de 
la pregunta li contestarà per escrit. 

 
21.- Recollida selectiva 

 
Pren la paraula la senyora Coia Tenas Martínez, regidora del grup municipal d’ERC, la 
qual explica que vol deixar clar que des del grup d’ERC els interessa molt el reciclatge, 
que en cap moment volen premiar ni incentivar l’incivisme i ho aclareix perquè no es 
pugui mal interpretar la seva intervenció. A Canet hi ha un sistema de recollida de 
porta a porta que produeix uns punts negres, per diferents circumstàncies, com poden 
ser horaris diferents o costums diferents, que necessiten ser estudiades. S’han 
documentat i han mirat en quins llocs la recollida selectiva és més eficaç i han vist que 
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és a Alemanya i a Suïssa. En aquests països la recollida és mixta. En el centre de la 
ciutat es fa una recollida porta a porta; a l’extrarradi i les zones residencials hi ha 
paquets de contenidors, i els pisos tenen unes bateries de contenidors que gestionen 
els mateixos veïns. Així, han arribat a la conclusió que la taxa de reciclatge no ve 
donada pel sistema de recollida que es faci, sinó pel grau de conscienciació i civisme 
de la gent. A Canet, darrerament s’han tret zones d’emergència i pregunta per què no 
se’n tornen a posar, ja que si hi havia escombraries en aquestes zones, si hi havia 
demanda, és que potser feien falta. 

 
Pren la paraula la senyora M. Assumpció Sánchez Salbanyà, tinenta d’alcalde de Medi 
Ambient, la qual explica que el seu grup sempre ha estat a favor d’una recollida mixta. 
Sempre han estat a favor del porta a porta, però també deien que hi havia moltes 
mancances, sobretot en llocs difícils. Han volgut fer una prova a l’avinguda Maresme 
per veure el resultat i s’ha vist que s’assolia l’objectiu i no descarten de fer un canvi de 
calendari  o  d’incloure  alguna  illa  de  contenidors  de  reciclatge  en  diferents  punts 
negres. Pel que fa a les àrees d’emergència, no són partidaris de posar-ne més 
perquè, precisament, es va comprovar que aquestes àrees era on es desbordava més. 
Aposten per posar aquestes petites illes de contenidors i fer algun canvi de calendari. 
Pel que fa a les dades generals de la recollida selectiva a Canet, especifica que només 
els donarà tres dades que pensa que són suficientment aclaridores. Respecte a la 
taula d’evolució de la recollida de residus a Canet de Mar, des de l’any 2005, que va 
ser l’inici de la recollida porta a porta, aquest any 2011, entre gener i agost, ha estat 
l’any amb una millor recollida selectiva de la fracció de matèria orgànica amb un 67%. 
Respecte a les dades de recollida de residus, els mesos de juliol i agost d’aquest any 
han estat els millors mesos de recollida des de l’any 2005, si ho comparem amb els 
mateixos mesos dels anys anteriors. Com la senyora Tamayo ja sap, els tres primers 
mesos de l’any sempre hi ha una pujada en les dades de recollida selectiva, però 
durant els mesos de juliol i agost el percentatge baixa. En els anys 2008 a 2010 mai 
s’havia arribat al 60% de recollida en aquests mesos i aquest any en el mes de juliol 
ha estat el 66% i en el mes d’agost el 63%. Pel que fa a la taula d’evolució de tones de 
rebuig, els mesos de juliol i agost ha estat l’any que s’ha recollit menys rebuig que en 
els anys anteriors en els mateixos mesos. 

 
22.- Contenidors de l’avinguda Maresme 

 
Pren la paraula la senyora Coia Tenas Martínez, regidora del grup municipal d’ERC, la 
qual explica que darrerament s’han col·locat contenidors a la zona de l’avinguda 
Maresme, i tant els que hi estaven en contra com els que hi estaven a favor, han trobat 
la iniciativa molt positiva, sobretot per la sensació de netedat de la zona que s’ha 
guanyat d’ençà que estan instal·lats aquests contenidors. Per tant, pregunta si han 
pensat a posar altres bateries de contenidors en altres zones del poble, com per 
exemple a la zona de la Carbonella que s’ha convertit en un centre de deixalles. 
També pregunta com valoren a nivell de percentatge de reciclatge aquesta experiència 
a la zona del Maresme. 

 
Resposta de la senyora M. Assumpció Sánchez Salbanyà, tinenta d’alcalde de Medi 
Ambient, a la pregunta anterior. 
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23.- Projecte de contenidors amb xip 
 

Pren la paraula la senyora Coia Tenas Martínez, regidora del grup municipal d’ERC, la 
qual explica que es va fer una despesa important amb els contenidors amb xip que 
només controlen cent establiments. A més a més, aquest projecte costa 5.280 euros 
anuals per manteniment del sistema. Pregunta si no sortiria més a compte replantejar- 
se aquest sistema. Pregunta si funciona bé i si els operaris saben utilitzar-lo, ja que li 
han arribat diferents versions del funcionament d’aquest sistema. 

 
Pren la paraula la senyora M. Assumpció Sánchez Salbanyà, tinenta d’alcalde de Medi 
Ambient, la qual explica que sí que surten a compte aquests xips de generació. Ara 
mateix no li pot donar dades exactes, però ja les hi farà arribar per escrit. Potser la 
senyora Tamayo, que és qui va implantar aquest sistema té més informació. El cost de 
manteniment és el que ha comentat la senyora Tenas i es va optar per fer aquest 
manteniment perquè era més barat que comprar el programa informàtic en si. És un 
sistema molt eficient, ja que els treballadors, tan bon punt tenen el contenidor al camió, 
engeguen l’ordinador i les dades van directament a la central sense cap mena de 
manipulació. A més a més, aquest programa sempre està actualitzat, gràcies a aquest 
manteniment. 

 
24.- Manca de netedat al poble 

 
Pren la paraula la senyora Coia Tenas Martínez, regidora del grup municipal d’ERC, la 
qual explica que el poble està deixat, els han arribat moltes queixes de persones que 
fins i tot han aportat fotografies de zones com, per exemple, la zona de la ronda doctor 
Anglès, on les gatoses s’enganxen a les cames dels qui hi passegen. Fa tres mesos 
que no es neteja, ja que ha pogut constatar el creixement de les herbes, després de 
les pluges del mes de juliol. A sota d’un banc d’aquesta zona, des del mes de juliol que 
no es netejava i s’anava apilonant la porqueria. Per sort, dimarts d’aquesta setmana 
mateix ho van netejar, tot i que les gatoses encara hi són. I continua donant exemples 
de zones del poble, com la plaça 11 de Setembre o el parc del Santuari. 

 
Resposta de la senyora M. Assumpció Sánchez Salbanyà, tinenta d’alcalde de Medi 
Ambient, a la pregunta número 12. 

 
25.- Manca de papereres 

 
Pren la paraula la senyora Coia Tenas Martínez, regidora del grup municipal d’ERC, la 
qual pregunta què passa amb les papereres que desapareixen. Hi ha dues 
explicacions. El tècnic de Medi Ambient li va explicar que les de l’extrarradi les roben 
per vendre-les com a ferralla. La segona explicació és que les papereres s’utilitzen per 
posar-hi escombraries, cosa que molesta a algú i treuen la paperera. Pregunta si 
n’estan al corrent i si hi faran alguna cosa. 

 
26.- Patronat de l’Hospital residència Guillem Mas 

 
Pren la paraula la senyora Coia Tenas Martínez, regidora del grup municipal d’ERC, la 
qual explica que a l’anterior Ple es van nomenar els membres del Patronat i van 
quedar uns assumptes pendents com per exemple la capacitació professional dels 
veïns a títol individual que es van nomenar, com exigeixen els estatuts del Patronat, i 
també faltaven tres membres representants d’associacions ciutadanes locals, que no 
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es va dur a terme llavors i demana com està aquest assumpte. També comenta que 
en l’anterior legislatura hi havia algun membre de l’oposició, que li sembla que era el 
senyor Àngel López Solà. Pregunta com està aquest nomenament. 

 
27.- Comissió Especial de la Policia 

 
Pren la paraula la senyora Coia Tenas Martínez, regidora del grup municipal d’ERC, la 
qual pregunta quan es reunirà la Comissió Especial de la Policia. 

 
Resposta del senyor Toni Romero Carbonell, tinent d’alcalde de Seguretat Ciutadana, 
a la pregunta 16. 

 
28.- Contractació càrrec de confiança 

 
Pren la paraula el senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, el qual 
comenta que hi ha alguns temes com els d’educació i altres com l’Odèon que ja s’han 
plantejat i, per tant, passarà a altres temes. Explica que els grups de l’equip de govern 
en els seus programes polítics sempre han atacat els càrrecs de confiança i avui s’ha 
demostrat aquest interès que no hi hagi càrrecs de confiança. Però suposa que no 
estaven d’acord amb la filosofia dels càrrecs de confiança, de contractar una persona 
sense concurs ni oposició, perquè aquest mes de juliol hi ha hagut un decret on es 
nomena el primer càrrec de confiança d’aquest Ajuntament, un membre de la llista de 
CiU. Vol deixar clar que el seu grup no té res en contra d’aquest bon professional, però 
sí que vol deixar clar que sí que treballa a l’Ajuntament, perquè era membre de la llista 
de CiU. Pregunta si és cert el que acaba d’explicar, que s’ha contractat un arquitecte, 
membre de la llista de CiU per assessorar en temes urbanístics. Pregunta si aquest 
contracte de serveis es fa només a partir que l’arquitecte presenta pressupostos per a 
l’elaboració d’aquests informes i que no hi ha cap tipus de concurs. Si és cert que se li 
paguen 472 euros per cada mitja jornada de treball. En un moment en què l’activitat 
urbanística és gairebé nul·la, pregunta com és que es contracta un servei extern. 
Pregunta si és del tot imprescindible aquest assessorament, cosa que el seu grup 
després d’anar als Serveis Tècnics i comprovar el volum de feina hi ha, no entenen 
que calgui i, si calgués, pregunta si no seria més lògic fer un contracte de mitja 
jornada. Per últim, pregunta com computarà aquest càrrec de confiança, si dins dels 
costos dels membres del govern com feien amb l’anterior govern o amagaran aquesta 
despesa municipal i no la comptabilitzaran. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que li sap greu que li faci aquesta 
pregunta. I li sap greu perquè per explicar aquest assumpte s’ha de remuntar al temps 
en què aquesta Regidoria estava dirigida pel seu grup municipal, ja que hi va haver 
una sectarització molt clara del seu funcionament. Han contractat aquesta persona, 
que anava a la llista de CiU, perquè la mala gestió de l’anterior regidor ho ha fet 
possible. Un decret signat per l’Alcaldia, arran d’un problema salarial, impedia a les 
persones que hi ha a Serveis Tècnics signar permisos i llicències d’obres majors. 
Aquesta sectarització ha portat que aquest personal no vulgui fer segons quines 
tasques. Pel que fa al fet que s’hagi contractat aquesta persona en concret, explica 
que  és  un  arquitecte  que  ha  treballat  en  altres  ajuntaments  i  era  l’oferta  més 
econòmica de les dues que es van presentar. A part de tot això, és una persona de 
Canet. Repeteix que s’ha contractat per solucionar una situació de nul·la organització 
de Serveis Tècnics. 



S/iu 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

69 
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 

 

 

 

Pren la paraula el senyor Lluís Llovet Bayer, el qual explica que amb la seva pregunta 
no volia posar en entredit la professionalitat d’aquesta persona, només vol constatar 
que per posar un càrrec de confiança ja han trobat la manera, un arquitecte que cobra 
472 euros per cada cinc hores. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que si es posa en una balança el cost 
dels dos càrrecs de confiança d’ERC i el cost de l’arquitecte, quedaria molt clar quin 
seria el més barat. 

 
29.- Mal estat dels carrers del poble 

 
Pren la paraula el senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, el qual 
explica que han detectat una sèrie de problemes d’Obres i Serveis en el poble. Hi va 
haver un problema amb una escomesa d’aigua a la riera Gavarra i pregunta si s’ha 
demanat a SOREA que deixi en les mateixes condicions en què va trobar el paviment 
de la riera. També comenta que en el creuament de les dues rieres hi ha uns sots que 
cada vegada són més grans i pregunta si hi pensen fer alguna cosa. Per últim, es 
refereix al mal estat en què es troba la plaça 11 de Setembre, tota plena de pedaços 
que poden provocar accidents, sobretot quan plou. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual comenta que pel que fa a les preguntes que 
fan referència al mobiliari urbà i a la neteja no deu fer només tres mesos que ha 
passat, sinó que ja ve de temps enrere. 

 
Pren la paraula el senyor Jordi Planet Rovira, regidor del grup municipal del PSC, el 
qual explica que pel que fa al mobiliari, no és que no passés abans, sinó que potser 
ara hi ha un mobiliari que el millor que es podria fer seria treure’l abans que ningú no 
s’hi faci mal. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual comenta que si ha quedat alguna pregunta 
per contestar, es farà per escrit. 

 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 23.55 hores de 
tot el que jo com a secretària certifico. 

 
La secretària,                                                                      L’alcalde, 

 
 
 
 
 
 

Núria Mompel i Tusell                                                         Jesús Marín i Hernàndez 


