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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 23 DE 
DESEMBRE DE 2011 

 
Caràcter: extraordinari 
Hora que comença: 08.10 hores 
Hora que acaba: 08.55 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 
Enrique, interventor municipal. 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1) Desestimació al·legacions i aprovació definitiva del pressupost per a l’exercici 

2012 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

El senyor alcalde obre la sessió i explica que aquesta sessió es fa avui a aquesta hora 
per motius estrictament d’agenda i perquè si s’aprova el pressupost s’ha d’enviar a 
publicar avui mateix al BOP abans de les 12 del migdia. 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

1.- RESOLUCIÓ DE DESESTIMACIÓ DE LES AL·LEGACIONS I APROVACIÓ 
DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 201 2
 
El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar en sessió duta a terme el dia 25 d’octubre de 
2011 va aprovar inicialment el pressupost general de la Corporació per a l’any 2012. 
 
En el Butlletí Oficial de la Província del dia 9 de novembre de 2011 es va publicar 
l’anunci de l’aprovació inicial del pressupost i l’exposició pública durant quinze dies 
hàbils per tal que els interessats el poguessin examinar i, si fos el cas,  presentar 
reclamacions davant el Ple.  
 
El termini per a l’examen del pressupost i presentació de reclamacions ha finalitzat el 
dia 26 de novembre de 2011. Durant el termini d’informació pública s’ha presentat una 
única al·legació. 
 
Concretament, en data 11 de novembre de 2011, el Grup Municipal del PSC ha 
prestat, en el Registre General de l’Ajuntament (assentament núm. 6083/2011), un 
escrit d’al·legacions a l’aprovació inicial del pressupost, al·legacions descrites a 
l’informe emès per l’interventor municipal. 
 
Vist l’informe emès per l’interventor municipal de l’Ajuntament, Daniel Martín Enrique, 
el dia 28 de novembre de 2011, el contingut del qual es transcriu a continuació: 
 

INFORME D’INTERVENCIÓ 
 
Daniel Martín i Enrique, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el següent 
 

I N F O R M E 
 
ASSUMPTE 
 
Informe relatiu a la Resolució de les al·legacions presentades pel Grup Municipal del 
Partit Socialista de Catalunya a l’aprovació del pressupost general de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, per l’exercici 2012. 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar en sessió duta a terme el dia 25 d’octubre de 
2011 va aprovar inicialment el pressupost general de la Corporació per a l’any 2012. 
 
En el Butlletí Oficial de la Província de data 9 de novembre de 2011 es va publicar 
l’anunci de l’aprovació inicial del pressupost i l’exposició pública del mateix durant quinze 
dies hàbils per tal que els interessats el poguessin examinar i, si fos el cas,  presentar 
reclamacions.  
 
El termini per a l’examen del pressupost i presentació de reclamacions ha finalitzat el dia 
26 de novembre de 2011. 
 
En data 11 de novembre de 2011 el Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya ha 
presentat, en el Registre General de l’Ajuntament (assentament núm. 6083/2011), un 
escrit d’al·legacions a l’aprovació inicial del pressupost en el qual al·leguen: 
 
“A) AL·LEGACIONS RELATIVES A L'ELABORACIÓ I DIFUSIÓ DEL PRESSUPOST 
GENERAL DE LA CORPORACIÓ 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
PRIMERA.- Incorporació de la documentació que manca a l'expedient del pressupost. 
 
1. Incorporar a l'expedient del pressupost el Pla d'Actuació Municipal per a l'exercici 
2012 amb assignació de prioritats, objectius, accions, responsabilitats, temporalitat i 
assignació de partides pressupostaries. 
 

Justificació: Permetre una millor transparència en la gestió municipal 
 
 
2. Incorporar el programa d'inversions ¡ finançament a 4 anys (art. 166 TRLRHL) ¡ 
elaborar un programa financer complementar! al pla d'inversions, consensuat amb tots 
els grups polítics amb representació al consistori, que, d'acord amb l'article 166.2 
TRLRHL): 
 
• Les inversions a realitzar en un període de 4 anys. 
• Les operacions de crèdit, si s'escau, necessàries per complementar el 
finançament amb indicació deis costos que generin. 
• Els ingressos i despeses associades ais plans d'actuació i plans d'etapes de 
planejament urbanístic. 
 
Justificació: complir amb les obligacions de documentació previstes en el text refós de la 
Llei d'Hisendes Locals i millorar la transparència en la gestió municipal. 
 
SEGONA.- Acord sobre la documentació a transmetre ais grups municipals en la 
tramitació deis pressupostos municipals. 
 
Incorporar un acord en el Ple d'Aprovació definitiva deis pressupostos per a l'exercici 
2012 amb el següent redactat: "Remetre a tots els grups municipals la documentació 
complerta, en format electrònic, que integra l'expedient de Pressupostos Generals de la 
Corporació, amb termini mínim per al seu estudi de 15 dies respecte a la celebració de la 
sessió de la Comissió Informativa corresponent. Aquest punt serà d'aplicació per el 
pressupost de l'exercici 2013 i següents". 
 
Justificació: Millorar la transparència en la gestió municipal. 
 
TERCERA.- Modificació de les Bases d'Execució del Pressupost. 
 
Introduir un nou apartat en les Bases d'Execució del Pressupost 2012 sobre informació 
pressupostària amb el següent redactat: 
 
"Disposició addicional. Informació pressupostària 
 
Quan un grup polític amb representació al Ple o les persones interessades a que es 
refereix l'article 170.1 de la TRLRHL ho sol·licitin per escrit, i com a màxim una vegada 
cada trimestre natural, la intervenció municipal li remetrà, per conducte de la presidència 
o del regidor delegat, l'estat d'execució del pressupost, i deis moviments de tresoreria per 
operacions extrapressupostàries i de l'estat de la seva situació. El contingut s’adequarà a 
l'establer en la regla 106 de l'Ordre EHA/4041/2004". 
 
Justificació: permetre una millor transparència en la gestió municipal. 
 
QUARTA.- Acord sobre la publicació deis pressupostos municipals, les seves 
liquidacions i els comptes municipals al web corporatiu de l'ajuntament. 
 
Incorporar un nou acord en el punt del proper Ple d'aprovació definitiva del Pressupost 
municipal de l'any 2012, amb el següent redactat: 
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"Publicar al Web municipal l'expedient complert del pressupost general per a l'any 2012 i 
successius a partir de la seva aprovació inicial. En el cas que la seva aprovació definitiva 
comporti canvis respecte de l'aprovació inicial, s’actualitzarà la informació publicada al 
web. 
 
Publicar anualment la liquidació complerta del Pressupost General de la Corporació. 
 
Publicar anualment la memòria del Compte General de la Corporació i especialment els 
indicadors relatius a la situació econòmica i financera i pressupostària de l'entitat i a la 
gestió deis serveis públics locals, tal i com estableix l'Ordre EHA/4041/2004". 
 
Justificació: Millorar la informació accessible al ciutadà respecte a la gestió econòmica de 
l'Ajuntament per tal de donar compliment a la necessària transparència de les 
administracions públiques. Aquesta informació a d'estar a disposició de la ciutadania des 
del moment de l'aprovació inicial del pressupost. 
 
B) AL·LEGACIONS RELATIVES A PRIORITZAR LA GENERACIÓ D'OCUPACIÓ I EL 
BENESTAR SOCIAL 
 
CINQUENA.- Increment de la despesa per a la creació d'ocupació finançada amb una 
major austeritat en el funcionament de l'ajuntament. 
 
ALTA DESPESES 
Descripció: Increment de les partides del Servei de Promoció Econòmica destinades a la 
creació d'ocupació, servei d'emprenedoria i innovació, servei de suport i modernització 
de les empreses i formació ocupacional i continua 
 
Dotació: s'incrementen les dotacions per import de 100.000 € i s'incrementen o es creen 
les partides pertinents. 
 
BAIXA DESPESES 
Baixa de les partides 23301 (Regidories delegades), i, parcialment, 10000 (Retribucions 
òrgans de Govern) per import de 100.000 €. 
 
ALTA INGRESSOS 
Increment de 10.000 € en les transferències corrents de la Generalitat per subvencionar 
programes de formació a l'ocupació i d'inserció laboral. 
 
Justificació: Fomentar el recolzament a la generació de llocs de treball i al manteniment i 
millora de les activitats econòmiques que es desenvolupen a Canet de Mar. 
 
SISENA.- Increment de la despesa social 
 
ALTA DESPESES 
Descripció: Increment de les partides destinades a polítiques socials: ajudes familiars i 
individuals, teleassistència, dependència, infància i família, creació de la finestreta única 
de serveis ¡ prestacions socials d'atenció primària. 
 
Dotació: s'incrementen les dotacions per import de 40.000 € i s'incrementen o es creen 
les partides pertinents. 
 
BAIXA DESPESES 
Baixa de la partida 22609 (festes populars) per import de 40.000 €.  
 
Justificació: Davant la situació actual de crisis generalitzada i sense perspectives de 
millora a curt termini, cal preveure un increment de les necessitats socials de la 
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ciutadania i millorar els serveis que es presten des de l'ajuntament per agilitar tràmits i 
garantir que cap canetenc i canetenca queda sense una mínima protecció social. 
 
C) AL·LEGACIONS RELATIVES A PLANIFICAR EL FUTUR DE CANET  
 
SETENA.- Iniciar els treballs de redacció del Pla d'Ordenació Urbana de Canet de Mar  
 
ALTA DESPESA 
Descripció: Creació d'una partida específica en el servei d'urbanisme per a la redacció 
del Pla d'Ordenació Urbana de Canet de Mar. 
 
Dotació: 40.000 € 
 
ALTA INGRESSOS 
Increment de 40.000 € e les transferències corrents de la Generalitat per subvencionar la 
redacció del Pla d’ordenació Urbana de Canet de Mar. 
 
Justificació: Donar compliment al vigent Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, 
derogar les Normes subsidiàries actualment vigents i planificar el futur de canet de Mar. 
 
VUITENA.- Iniciar el Pla Estratègic de Canet de Mar de forma participada  
 
ALTA DESPESA 
Descripció: Creació d'una partida específica en l’orgànic òrgans de Govern per a la 
realització del Pla Estratègic de Canet de Mar. 
 
Dotació: 4.000 € 
 
BAIXA DESPESA 
Baixa de la partida 22601 (atencions protocol·làries) per import de 4.000 €. 
 
Justificació: La necessitat de dotar-se d’instruments de planificació pel futur és 
fonamental per garantir i consensuar línies estratègiques que defineixin com ha de ser 
Canet a un màxim de 10 anys vista. Optar per un model participatiu enriqueix el contingut 
del pla a partir de les aportacions de la societat civil organitzada o de gent a títol 
individual amb trajectòries professionals i vitals diverses. El lideratge del pla, per la seva 
transcendència i repercussió, ha de recaure en l’Alcalde - President del municipi qui, si 
ho considera oportú, podrà nomenar un comissionat per dirigir-lo i en tot moment 
comptarà amb la participació activa de la plantilla municipal per realitzar els treballs 
necessaris. 
 
D) AL·LEGACIONS RELATIVES A GARANTIR L’AUSTERITAT MUNICIPAL 
 
NOVENA.- Garantir l’austeritat pel que fa als òrgans de govern com a exemple per a la 
ciutadania 
 
BAIXA DESPESA 
Baixa de la partida 10000 (retribucions òrgans de govern) i 16003 (seguretat social 
òrgans de govern) per un import de 103.791,62 € 
 
ALTA DESPESA 
Descripció i dotació: Creació de tres noves partides: 
• Una partida específica per retribuir la dedicació complerta de l'Alcalde per 
un import de 40.580,44 €. 
• Una partida específica per fer front a la quota de seguretat social derivada 
de la dedicació complerta de l'Alcalde per un import de 12.126,84 €. 



S/iu 

 
 

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 

 

6 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

• Una partida específica de retribucions per òrgans de govern per un import 
de 51.084,34 € per retribuir l’assistència deis regidors i regidores ais Plens i Juntes de 
Govern Local (en aquest sentit s'estipula una dieta única de 184,42 € sobre una previsió 
de 7 plens anuals i 33 Juntes de Govern Local). 
 
Justificació: La dimensió de Canet pel que fa a número d'habitants i terme municipal, així 
com la situació econòmica ¡ financera actual del Consistori motiva entornar mesures 
d'austeritat en la retribució deis càrrecs electes. Sota el principi, dones, d'austeritat i 
exemple per a la ciutadania es justifica que únicament sigui l'Alcalde qui tingui retribució 
total a càrrec del pressupost municipal, mentre que la resta d'electes vegin compensada 
la seva dedicació a través de la percepció de dietes per assistència ais òrgans 
col·legiats. 
 
E) AL·LEGACIONS RELATIVES A GARANTIR UNA PRESSIÓ FISCAL COHERENT 
AMB LA SITUACIÓ DE CRISI ECONÓMICA 
 
DESENA. Decrement de la pressió fiscal pel que fa a l'lmpost de Bens Immobles  
 
BAIXA INGRÉS 
Descripció: Baixa de la partida 11301 (Impost sobre bens de naturalesa urbana) per un 
import de 98.404,38 €. 
 
BAIXA DESPESA 
Descripció: Baixa de la partida 10000 (retribucions òrgans de govern) i 16003 (Seguretat 
Social Òrgans de Govern) per un import de 98.404,38 €. 
 
Justificació: Tenint present la situació econòmica de crisi actual, que l'ajuntament ha 
instat una revisió del valor cadastral deis immobles del municipi i que actualment l'IBI de 
Canet de Mar presenta el tipus impositiu màxim d'acord amb l’ordenança municipal 
corresponent, es justifica una rebaixa d'aquest tipus impositiu dins els límits aprovats en 
la legislació vigent.” 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
L’article 176.2 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovada per 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix que: 
 
“Únicament es poden fer reclamacions contra el pressupost: 
 
a) Perquè la seva elaboració i aprovació no s’ha ajustat als tràmits que estableix aquesta 
Llei. 
b) Perquè omet el crèdit necessari per complir obligacions exigibles a l’entitat local, en 
virtut d’un precepte legal o de qualsevol altre títol legítim. 
c) Perquè els ingressos amb relació a les despeses pressupostades són manifestament 
insuficients o bé d’aquestes respecte a les necessitats per a les quals estigui previst.” 
 
Així mateix, i en relació a cadascuna de les al·legacions presentades: 
 
Al·legació Primera – Incorporació de la documentació que manca a l’expedient 
 
1. Pla d’Actuació Municipal 2012 
 
El Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovada per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, així com el Reial Decret 500/90, de 20 d’abril, 
estableixen el procediment i la documentació a incloure en el Pressupost General de la 
Corporació. En aquest sentit, incloure aquesta documentació, no esdevé una obligació 
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legal per a la tramitació de referència, tot i que, tampoc es tracta d’una limitació de la 
normativa fer-ho. 
 
2. Programa d’Inversions i Finançament a 4 anys 
 
L’article 166 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovada per 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març estableix: 
 
“1. Al pressupost general s’uneixen com a annexos: 
 
a) Els plans i programes d’inversió i finançament que, per a un termini de quatre 
anys, poden formular els municipis i altres entitats locals d’àmbit supramunicipal. 
b) ....” 
 
Així mateix, l’article 12 del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril estableix: 
 
 “S'uniran com a annexos al pressupost general: 
 
c) Els plans d'inversió i els seus programes de finançament que, si s'escau i per a un 
termini de quatre anys, puguin formular els municipis i altres entitats locals d'àmbit 
supramunicipal.” 
 
Cal destacar, en aquest punt, que el Pla de Sanejament 2011 – 2014, aprovat per acord 
de Ple de 25 d’octubre de 2011, actualment en vigor, preveu una inversió nova mínima 
de reposició, prevista en 100.000 euros anuals, la qual es preveu finançar amb 
endeutament a llarg termini. Es tracta doncs d’una documentació ja aportada en 
l’expedient del Ple Municipal. 
 
Al·legació Segona – Acord sobre la documentació a transmetre als grups municipals en 
la tramitació dels pressupostos municipals 
 
No es tracta d’una obligació legal, la de remetre a tots els grups municipals la 
documentació complerta, en format electrònic, que integra l'expedient de Pressupostos 
Generals de la Corporació, amb un termini mínim per al seu estudi de 15 dies respecte a 
la celebració de la sessió de la Comissió Informativa corresponent, a partir de l’exercici 
2013, tot i que, tampoc es tracta d’una limitació de la normativa fer-ho amb aquesta 
antel·lació. 
 
Al·legació Tercera – Modificació de les Bases d’Execució del Pressupost 
 
L’article 170.1 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovada per 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març estableix: 
 
“Als efectes del que disposa l'apartat 1 de l'article anterior, tenen la consideració 
d'interessats: 
 
a. Els habitants en el territori de la respectiva entitat local. 
b. Els que resultin directament afectats, encara que no habitin al territori de l'entitat local. 
c. Els col·legis oficials, cambres oficials, sindicats, associacions i altres entitats legalment 
constituïdes per vetllar per interessos professionals o econòmics i veïnals, quan actuïn 
en defensa dels que els són propis” 
 
Així mateix, la Regla 106 de l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la que 
s’aprova d’Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, estableix: 
 
“Regla 106 .- Contingut. 
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1. La informació a què es refereix la regla anterior contindrà dades relatives a: 
 
a) L'execució del pressupost de despeses corrent. 
b) L'execució del pressupost d'ingressos corrent. 
c) Els moviments i la situació de la tresoreria. 
 
2. La informació sobre l'execució del pressupost de despeses corrent posarà de manifest 
per a cada partida pressupostària, almenys l'import corresponent a: 
 
a) Els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius. 
b) Les despeses compromesos. 
c) Les obligacions reconegudes netes. 
d) Els pagaments realitzats. 
 
Així mateix, es farà constar el percentatge que representen: les despeses compromesos 
pel que fa als crèdits definitius, les obligacions reconegudes netes respecte als crèdits 
definitius i els pagaments realitzats respecte a les obligacions reconegudes netes. 
 
3. La informació sobre l'execució del pressupost d'ingressos corrent posarà de manifest 
per a cada aplicació pressupostària, almenys l'import corresponent a: 
 
a) Les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives. 
b) Els drets reconeguts nets. 
c) 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. 
 
4. La informació sobre els moviments i la situació de la tresoreria de posar de manifest, 
almenys, els cobraments i pagaments realitzats durant el període a què es refereixi la 
informació, així com les existències en la tresoreria al principi i al final d'aquest període.” 
 
Igualment, la Base 60 de les Bases d’Execució del Pressupost estableixen el següent: 
 
“BASE 60. Informació Sobre l’Execució del Pressupost i la Tresoreria 
 
De conformitat amb l’establert en l’article 207 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu de 2/2004, de 5 de març, l’Interventor 
d’aquest Ajuntament trametrà al Ple Corporatiu, per conducte del President, informació 
de l’execució dels pressupostos i del moviment de la tresoreria per operacions 
pressupostàries i no pressupostàries i de la seva situació, amb temps suficient per a ser 
coneguts en les sessions plenàries ordinàries que aquest Ajuntament celebri en els 
mesos de juliol i desembre de cada any.” 
 
Així mateix, mensualment, i d’acord amb l’escrit de data 25 de Juliol de 2011, amb 
registre de sortida 2011/1644, es remet al grup polític del Partit de Socialista, els Estats 
d’Execució del Pressupost d’Ingressos i Despeses, del tancament comptable del mes 
precedent. 
 
Cal esmentar en aquest punt, que el fet d’incloure la citada disposició addicional en els 
termes al·legats, permetria a qualsevol ciutadà demanar aquesta documentació, obligant 
a l’Ajuntament a remetre-li amb el cost que això implicaria per les arques municipals, tot i 
que, tampoc es tracta d’una limitació de la normativa fer-ho. 
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Al·legació Quarta – Acord sobre la publicació dels pressupostos municipals, les seves 
liquidacions i els comptes municipals al web corporatiu de l’Ajuntament 
 
En relació a aquesta al·legació no es tracta d’una obligació legal, la de publicar al web 
corporatiu els pressupostos municipals, les seves liquidacions i els comptes municipals, 
tot i que, tampoc es tracta d’una limitació de la normativa fer-ho. 
 
Al·legació Cinquena – Increment de la despesa per a la creació d’ocupació finançada 
amb una major austeritat en el funcionament de l’Ajuntament 
 
En relació a aquesta al·legació cal dir que aquestes son qüestions d’oportunitat que no 
poden ser tractades en aquest informe. 
 
Al·legació Sisena – Increment de la despesa social 
 
En relació a aquesta al·legació cal dir que aquestes son qüestions d’oportunitat que no 
poden ser tractades en aquest informe. 
 
Al·legació Setena – Iniciar els treballs de redacció del Pla d’Ordenació Urbana de Canet 
de Mar 
 
En relació a aquesta al·legació cal dir que aquestes son qüestions d’oportunitat que no 
poden ser tractades en aquest informe. 
 
Al·legació Vuitena – Iniciar el Pla Estratègic de Canet de Mar de forma participada 
 
En relació a aquesta al·legació cal dir que aquestes son qüestions d’oportunitat que no 
poden ser tractades en aquest informe. 
 
Al·legació Novena – Garantir l’austeritat pel que fa als òrgans de govern com a exemple 
per a la ciutadania 
 
En relació a aquesta al·legació cal dir que aquestes son qüestions d’oportunitat que no 
poden ser tractades en aquest informe. 
 
Al·legació Desena – Decrement de la pressió fiscal pel que fa a l’Impost de Bens 
Immobles 
 
D’acord amb l’establert a l’article 72.6, del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals (Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març), els municipis que es 
troben incurs en un procés de valoració col·lectiva, en el cas que optin per modificar el 
tipus han d’aprovar el tipus provisional, abans de l’1 de juliol, i en conseqüència, a la data 
d’emissió del present informe, no es possible la modificació del mateix per a l’exercici 
2012. 
 
No obstant l’anterior, en relació a aquesta al·legació cal dir que aquestes son qüestions 
d’oportunitat que no poden ser tractades en aquest informe. 
 
CONCLUSIONS 
 
Per tot el què s’ha exposat cal dir que procedeix desestimar l’al·legació segona 
presentada per la senyora Sílvia Tamayo, en nom i representació del Grup Municipal del 
Partit Socialista de Catalunya pels motius exposats anteriorment, sense fer cap 
pronunciament jurídic en relació a la resta d’al·legacions per no qüestionar motius de 
legalitat. 
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Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda, 
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, i set vots en contra dels regidors Blanca 
Arbell Brugarola, Ivan Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer, Coia Tenas Martínez, Sílvia 
Tamayo Mata, Josep Cortés Maresma i Jordi Planet Rovira: 
 
PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades per la senyora Sílvia Tamayo, en 
nom i representació del Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya, pels motius 
que tot seguit s’exposen: 
 
Al·legació Primera – Incorporació de la documentació que manca a l’expedient 
 
1. Pla d’Actuació Municipal 2012 
 
Es desestima l’al·legació pel fet que incloure aquesta documentació, no esdevé una 
obligació legal per a la tramitació de referència. 
 
2. Programa d’Inversions i Finançament a 4 anys 
 
Es desestima l’al·legació perquè es tracta d’una documentació ja aportada en 
l’expedient del Ple Municipal. 
 
Al·legació Segona – Acord sobre la documentació a transmetre als grups municipals 
en la tramitació dels pressupostos municipals 
 
Es desestima l’al·legació perquè no es tracta d’una obligació legal. 
 
Al·legació Tercera – Modificació de les Bases d’Execució del Pressupost 
 
Es desestima l’al·legació pel fet que, mensualment, i d’acord amb l’escrit de data 25 de 
Juliol de 2011, amb registre de sortida 2011/1644, es remet al grup polític del Partit de 
Socialista, els Estats d’Execució del Pressupost d’Ingressos i Despeses, del tancament 
comptable del mes precedent. 
 
Al·legació Quarta – Acord sobre la publicació dels pressupostos municipals, les seves 
liquidacions i els comptes municipals al web corporatiu de l’Ajuntament 
 
Es desestima l’al·legació perquè no es tracta d’una obligació legal. 
 
Al·legació Cinquena – Increment de la despesa per a la creació d’ocupació finançada 
amb una major austeritat en el funcionament de l’Ajuntament 
 
Es desestima l’al·legació atès que no és motiu de legalitat. 
 
Al·legació Sisena – Increment de la despesa social 
 
Es desestima l’al·legació atès que no és motiu de legalitat. 
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Al·legació Setena – Iniciar els treballs de redacció del Pla d’Ordenació Urbana de 
Canet de Mar 
 
Es desestima l’al·legació atès que no és motiu de legalitat. 
 
Al·legació Vuitena – Iniciar el Pla Estratègic de Canet de Mar de forma participada 
 
Es desestima l’al·legació atès que no és motiu de legalitat. 
 
Al·legació Novena – Garantir l’austeritat pel que fa als òrgans de govern com a 
exemple per a la ciutadania 
 
Es desestima l’al·legació atès que no és motiu de legalitat. 
 
Al·legació Desena – Decrement de la pressió fiscal pel que fa a l’Impost de Bens 
Immobles 
 
Es desestima l’al·legació atès que no és motiu de legalitat. 
 
SEGON.- Aprovar definitivament el pressupost general de l’Ajuntament de Canet de 
Mar per a l’exercici 2012 i publicar la seva aprovació definitiva, així com un resum per 
capítols d’aquest, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler 
d’edictes municipal. 
 
TERCER.- Comunicar aquests acords al grup municipal del PSC. 
 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual explica que van presentar aquestes al·legacions amb la voluntat de participar 
en l’elaboració d’aquest pressupost. Ja havien manifestat que els hauria agradat 
col·laborar de forma més activa en l’elaboració d’aquests pressupostos. Aquesta, però, 
no va ser la voluntat de l’equip de govern, tot i que es van fer reunions, però sense la 
voluntat de treballar conjuntament. Per això, per coherència i responsabilitat, el seu 
grup municipal ha treballat el pressupost i ha presentat aquestes al·legacions. Amb 
aquestes al·legacions ha presentat unes propostes justificades i ha expressat d’on es 
podrien treure les partides per dur-les a terme, ja que coneixen la situació econòmica 
del consistori i s’ha de ser realista. Per això justificaven molt bé les partides. Aquestes 
al·legacions es van fer amb l’actitud de col·laborar al màxim amb aquest govern. A 
continuació fa un resum de totes elles. Explica que les seves prioritats són la lluita 
contra la crisi amb l’objectiu de generar ocupació i reduir l’atur; entenen que és bàsic 
facilitar la instal·lació de noves empreses al terme municipal de Canet de Mar, agilitar 
tots els tràmits legals, eliminant la burocràcia innecessària; crear un servei de suport i 
modernització a les empreses existents per contribuir a la seva competitivitat i, com a 
conseqüència, a la generació de llocs de treball. Crear un servei d’emprenedoria i 
innovació i posar en marxa un viver d’empreses per facilitar la creació d’activitats 
econòmiques que beneficiïn el municipi; apostar per la formació professional i 
continuar participant en l’ajut de trobar feina a les persones desocupades i potenciar la 
borsa de treball per acostar l’oferta laboral a la demanda. En aquest sentit es proposa 
dotar el pressupost de despesa del servei de Promoció Econòmica amb 110.000 
euros. Donar suport a les persones i les famílies que més directament pateixen la crisi; 
garantir els serveis bàsics de Benestar Social, creant la finestreta única de serveis i 
prestacions socials d’atenció primària i treballar amb itineraris personalitzats per donar 
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una millor resposta a les persones amb risc d’exclusió social. En aquest sentit, es 
proposa dotar el pressupost de Benestar Social amb 40.000 euros. Apostar per la 
projecció futura de Canet, de forma participativa per garantir uns fonaments sòlids al 
poble del futur; per això, cal posar en marxa el pla estratègic de Canet i el pla 
d’ordenació urbana municipal (POUM, a partir d’ara); en aquest sentit, es proposa 
dotar el servei d’Urbanisme i els òrgans de govern en 44.000 euros. Volen garantir al 
màxim el rendiment de la plantilla municipal, premiant l’esforç, la innovació i la 
creativitat dels seus membres; equilibrar les finances municipals, aplicant criteris 
d’austeritat en les retribucions polítiques i reduir la pressió fiscal pel que fa a l’IBI, que 
actualment està en procés de revisió, disminuint el tipus impositiu. En aquest sentit, 
proposen modificar les retribucions de caire polític i disminuir la pressió d’ingrés per a 
la disminució de l’IBI en un mínim de 98.000 euros. Per poder fer aquestes dotacions 
pressupostàries, s’ha equilibrat el pressupost amb la reducció d’altres partides com la 
dels òrgans de govern i l’Àrea de Festes. Per altra banda, el grup municipal del PSC 
creu que és necessari incorporar criteris per millorar la transparència i la gestió de la 
informació municipal i les primeres al·legacions anaven en aquesta línia. Això 
s’aconsegueix incorporant a l’expedient del pressupost el pla d’actuació municipal i el 
programa d’inversions i de finançament a quatre anys pactat entre tots els grups 
municipals, remetre a tots els grups la documentació completa en format electrònic del 
pressupost municipal; modificar les bases d’execució del pressupost per garantir que 
es facilitarà la informació, a qui la demani, de l’estat d’execució del pressupost i els 
moviments de tresoreria per operacions extrapressupostàries i publicar al web 
municipal l’expedient complet del pressupost, la liquidació del pressupost i la memòria. 
 
Pren la paraula el senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, el qual 
explica que quan ERC va decidir no fer al·legacions eren conscients que s’arriscaven, 
van apostar per una altra manera de fer política, es van basar en la convicció que en 
un moment de crisi general tan important calia anar tots a una i negociar entre tots una 
sortida digna per Canet i els canetencs. Possiblement es van equivocar, ja que pensar 
que la participació i el consens entre tots els grups municipals era possible s’ha 
demostrat que encara no pot ser. Aquesta impossibilitat els aboca a seguir en la 
política dels últims 30 anys, en què l’oposició ha de presentar al·legacions i el govern 
les ha de tombar, sense arribar a un punt de consens. Per tant, possiblement, d’ara en 
endavant es veuran abocats a la línia de presentar al·legacions si és que el govern no 
estén la mà perquè el pla estratègic, el PUOM i totes les altres mesures que es vagin 
aprovant s’intentin consensuar i no només explicar amb l’oposició. L’equip de govern 
desestima unes propostes perquè no es tracta d’una obligació legal. Creu que les 
obligacions legals s’han de discutir al jutjat. Aquí el que s’ha de discutir és què és 
millor per Canet, com es pot tirar endavant Canet. El seu grup no posa en dubte la 
feina que es fa des de Secretaria i Intervenció i, per tant, li sembla que el que s’ha de 
treballar és el punt de vista polític i no el punt de vista de la legalitat. Els hauria agradat 
que alguna d’aquestes al·legacions haguessin rebut suport, ja que tan sols demanen 
una millor informació i transparència. Es demana també que, previ a l’aprovació d’un 
pressupost, hi hauria d’haver hagut un pla de mandat municipal, cosa que li sembla del 
tot just i necessari. De fet, s’ha vist que l’aprovació provisional d’aquest pressupost 
s’ha fet amb pressa, sense consens, ni tan sols amb els treballadors municipals, i fins i 
tot amb esmenes presentades a l’últim dia del Ple. Això dóna a entendre que s’ha 
començat la casa per la teulada i que s’aprova un pressupost i un pla de sanejament 
abans de tenir un pla de mandat. Les línies generals que presenta el grup municipal 
del PSC és una reducció de despesa centrada en les retribucions dels òrgans de 
govern i de Festes, a canvi de prioritzar generació d’ocupació i planificació amb el pla 
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estratègic i el POUM. Li sembla que tothom hi hauria d’estar d’acord, perquè, malgrat 
que el regidor d’Hisenda explica que hi ha hagut una reducció a totes les partides i que 
tothom fa esforços austers, quan l’oposició demana a Intervenció que els faci arribar la 
despesa dels òrgans de govern, del juliol al setembre del 2011 i es fa la comparativa 
amb el període del juliol al setembre del 2010, es veu que les despeses de l’equip de 
govern ha pujat un 13%. Potser que es dediquin part d’aquests diners a desenvolupar 
plans d’ocupació, a iniciar un pla estratègic i un POUM. Per altra banda, hi ha partides 
on es podrien haver rebut subvencions, les quals no sap per què no s’han demanat, 
per tirar endavant aquests projectes que són a llarg termini i que, o es comencen a 
l’inici de la legislatura o no es poden tirar endavant. Hi ha un punt que creuen que és 
molt important, que ve determinat per l’augment desmesurat de l’IBI que s’aprova lligat 
amb el Ple i el pressupost. L’IBI, que té dues parts, una nova revisió cadastral que ha 
castigat bàsicament a habitatges molt per sobre d’altres béns immobles del poble, amb 
una més que triplicació del valor d’aquests habitatges, i per altra banda, amb un impost 
excessiu de l’Ajuntament, mantingut a l’1,03, que no han tingut temps de negociar. 
Aquí no s’està parlant només de més o menys retribució, s’està parlant de si la nova 
revisió és la que s’hauria d’haver fer o hi havia altres alternatives que equilibressin més 
aquest desajust. Els habitatges de Canet augmentaran el 18% anual i s’acostaran al 
75% en quatre anys. El grup del PSC fa una proposta de rebaixar la pressió fiscal i 
quan el govern presenta el seu pla de mandat, entre els seus objectius hi ha el de 
disminuir la pressió fiscal dels ciutadans, per tant, el seu grup pensava que tothom 
estava d’acord i que es miraria d’aconseguir que l’IBI no tingués aquest augment 
desmesurat respecte al creixement de l’IPC. És un tema greu, perquè s’ha fet un canvi 
del valor cadastral sense canviar l’augment i molts canetencs han presentat una sèrie 
d’al·legacions que encara no s’han contestat. Com que aquests ingressos hipotètics 
formen part del pressupost, potser s’hauria d’esperar a aprovar el pressupost un cop 
aquestes al·legacions estiguin resoltes. Des d’ERC es va demanar que es creés una 
comissió informativa per estudiar com ha anat la revisió cadastral i si es podia 
aconseguir un topall màxim d’increment de l’IBI. Tot això no ha estat possible i creuen 
que hi ha coses que s’aprovaran que potser portaran problemes a mig i llarg termini, 
fins i tot per a l’economia del poble, si és que després aquestes al·legacions es resolen 
favorablement per als ciutadans. El grup municipal d’ERC continuarà tenint l’esperit 
obert, participatiu, basant-se no només en que se’ls ha d’informar sinó també participar 
en aquest treball per al poble. Per això, creuen que seria interessant que es 
mantinguessin reunions amb l’oposició per parlar de com es desenvolupen les línies 
d’estratègia per al govern de Canet. 
 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda, el qual 
explica que no farà com el grup municipal del PSC va fer l’any anterior, que va dir que 
havia desestimat les al·legacions presentades pel grup de CiU, perquè així ho havia 
decidit la Junta de Govern, de la qual també en formava part el grup municipal d’ERC. 
Aquestes mostres de prepotència no les veuran en l’actual equip de govern. Per això, 
passa a explicar amb detall la desestimació de totes les al·legacions. La finalitat 
d’aquestes al·legacions és correcta, però no utilitza els mitjans adequats i quan no se 
segueixen els mitjans adequats es córrer el risc de perdre’s en el bosc, en aquest cas 
en el bosc de la gestió. Una gestió que ha portat a un dèficit municipal de tres milions i 
mig d’euros i a la qual la senyora Tamayo no és aliena, sinó que li toca de ple. Per al 
grup municipal del PSC, els òrgans de govern no tenen importància, per això no cal 
que tinguin cap mena de retribució per la seva dedicació. Les empreses no funcionen 
així, sinó que estan dirigides per un òrgan de decisió que s’anomena consell 
d’administració, que té la responsabilitat de les decisions estratègiques i de la gestió. 
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L’Administració municipal ha de funcionar d’aquesta manera i gestionar-se igual que 
una empresa. I aquests gestors s’han de retribuir lògicament i adequadament per la 
seva dedicació. També li demana que sigui coherent amb el seu passat com a 
regidora del govern municipal i no demani el que en el seu moment no va fer. Li 
recorda que en el pressupost de l’any 2010, quant a retribucions dels òrgans de 
govern, hi havia 349.746 euros, mentre que l’any 2012 n’hi haurà 291.840, és a dir, 
que s’ha reduït la consignació en 57.905 euros, que corresponen a la rebaixa del sou 
dels membres de l’equip de govern del 10%. També li demana seriositat. En data 1 de 
juliol del 2011 la senyora Tamayo, com a portaveu del grup municipal del PSC va 
entrar una sol·licitud al registre de l’Ajuntament, mitjançant la qual demanava una 
assignació de 2.400 euros anuals per les activitats del grup municipal. Això 
representava una despesa de 12.000 euros. Potser el motiu era que en aquella data 
encara no s’havia aprovat el pressupost, però sí que era conscient del dèficit que havia 
generat el seu govern i malgrat això sol·licitava un increment del pressupost per als 
partits polítics. Recorda que ha començat la seva intervenció dient que la intenció de 
les al·legacions era correcta, perquè és molt lògic destinar el màxim de recursos 
possibles a la Promoció Econòmica i a Benestar Social i, de fet, el pressupost que ha 
presentat l’equip de govern així ho reflecteix. Entenen que els recursos que s’hi 
destinen són els màxims que s’hi poden destinar per poder pagar. El pressupost de 
l’Àrea de Promoció Econòmica és de 286.424 euros, un 2,6% del total. Entenen que 
moltes vegades compta més la capacitat de les persones que tenen a càrrec seu la 
gestió que no pas els recursos econòmics que s’utilitzen. La despesa social és una 
altra Àrea que pot necessitar més recursos. El que no es pot fer és quantificar la 
necessitat i li agradaria saber en què es basa la senyora Tamayo per saber que la 
quantitat exacta que s’incrementarà aquesta necessitat és de 40.000 euros. El 
pressupost per a la despesa social és de 362.177 euros, el 3,3% del total i no ha sofert 
cap disminució respecte a l’any anterior. El que sí que pot garantir aquest govern a 
l’oposició i als canetencs és que si la crisi agreuja la situació de persones i famílies i 
les necessitats socials augmenten, els recursos s’incrementaran. S’ha de tenir present 
que el pressupost ha de ser una eina de gestió que no ha de ser rígida i que s’ha 
d’anar adaptant a les situacions canviants que es viuen en el transcurs de l’any. 
Aquesta és la previsió del govern i demana que no s’afectin les festes, perquè els 
canetencs també les necessiten, tant els privilegiats que tenen un lloc de treball com 
els que estan passant moments delicats. El POUM està contemplat dins del pla de 
mandat i és una de les prioritats del govern. S’iniciarà dins l’any 2012 i els recursos 
inicials han de ser els mateixos tècnics de l’Ajuntament. Les subvencions que es 
concedeixin, s’aniran introduint al pressupost mitjançant modificacions de crèdit, per 
tant, no és necessari que es contemplin inicialment. L’última al·legació és la més 
curiosa de totes. Com que encara quedava partida per a les retribucions dels membres 
del govern, es treu i es compensa la disminució d’ingressos per la rebaixa de l’IBI. La 
senyora Tamayo devia pensar que sempre quedava la solució de col·locar-se al 
Consell Comarcal del Maresme i rebre una bona retribució. Què ha canviat per què ara 
proposi una rebaixa de l’IBI, quan la senyora Tamayo va aprovar un pla de sanejament 
per al període 2010-2013 i ERC també, que contemplava la revisió dels valors 
cadastrals i conseqüentment l’augment de l’impost. L’oposició ha de ser conscient, 
sens dubte, que sense aquest increment de l’IBI el pla de sanejament seria molt difícil 
de complir, per no dir impossible. S’hauria de buscar altres partides susceptibles de 
ser reduïdes i segurament no es trobarien. Els demana més coherència. Realment, se 
li fa difícil d’assimilar que facin tan d’èmfasi en una revisió cadastral que els dos grups 
van aprovar en un pla de sanejament. Entenguin que assumeix com a positiva la 
revisió cadastral, ja que és una de les solucions per reduir el dèficit. El que no pot 
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acceptar és que els mateixos que la van aprovar en el seu moment, tergiversin la 
veritat i intentin manipular l’opinió pública amb falsedats, i més quan l’equip de govern 
presenta en l’últim ple una moció en el sentit de reduir el coeficient que s’aplica al valor 
cadastral per tal de reduir l’import que pagarà el ciutadà a partir del 2015, quan s’haurà 
eixugat el dèficit del qual en són responsables els dos partits que no donen suport a 
aquesta iniciativa. Creu que per solucionar els problemes del municipi, és 
imprescindible fer una política desinteressada, en el sentit de deixar de banda 
interessos personals o de partit. Junts, govern i oposició, el govern assumint gestió i 
responsabilitat, la responsabilitat no es pot delegar, i l’oposició oferint alternatives i 
col·laboració i deixant falsedats i manipulacions d’opinió que poden portar a situacions 
personals indesitjades, podran ser capaços de consensuar un pla estratègic que pugui 
fer de Canet un referent a la comarca. L’equip de govern creu que en aquests 
moments, el pressupost que s’ha presentat no és l’ideal, però sí que és el millor en les 
actuals circumstàncies. Un pressupost més adient a situació actual contemplaria una 
disminució de la pressió, però no és possible per les raons que ja ha exposat. Ara bé, 
repeteix que no s’ha d’entendre el pressupost com una eina rígida, sinó com un 
instrument flexible que s’ha d’adaptar a possibles variacions tant externes com 
internes. Ha de ser una eina de gestió i control on tothom hi té cabuda, govern i 
oposició. 
 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, la qual explica que la seva voluntat era 
la de treballar i col·laborar amb el govern. És veritat que van mantenir diverses 
reunions amb el govern on se’ls va informar sobre el pressupost, però no els van 
demanar la seva col·laboració, sinó que ja estava dat i beneït. Per tant, el senyor 
Gregori també hauria de ser coherent, perquè si hagués volgut la seva col·laboració 
l’hauria aconseguida. L’única manera que tenia el seu grup municipal per fer veure al 
govern que també hi volien col·laborar era presentant aquestes al·legacions. Creu que 
el senyor Gregori no és el més indicat per dir-li si ha escollit un bon camí o no. 
Cadascú agafa el camí que considera el correcte. Comenta que el senyor Gregori 
sempre parla de responsabilitat, i precisament per responsabilitat el grup municipal del 
PSC actua d’aquesta manera, per responsabilitat i coherència. Potser hauran de 
canviar de camí i d’actitud en funció del que el govern faci, i ho faran. També ha 
demanat seriositat, i creu que les al·legacions que han presentat han estat molt 
treballades. Potser no agradarà al govern d’on treuen els diners per a Promoció 
Econòmica i Benestar Social, però hi ha poc marge de maniobra. Treuen els diners 
d’aquelles partides que consideren adients, dels òrgans de govern i de festes. Sí que 
calen festes, però es poden fer de moltes maneres. Per exemple, quan el govern va 
creure necessari treure els diners per posar els llums de Nadal, va sorgir una iniciativa 
popular. Una altra cosa és el tema dels càrrecs electes. No es posaran d’acord en el 
fet de si hi ha un estalvi o no hi és i de quant és aquest estalvi. El grup municipal 
d’ERC ho ha explicat, si es compara un any amb l’altre hi ha un augment del 13% en la 
partida. El senyor Gregroi ha comentat que seria un pressupost i un any d’austeritat; li 
demana que el govern en doni exemple. Pel que fa a l’IBI, mai no ha negat que s’havia 
de fer una revisió del cadastre. Aquesta revisió es va iniciar quan hi havia un govern 
compost pels grups municipals del PSC, ERC i UMdC. Aquesta revisió s’havia de fer 
perquè tocava i perquè era necessària per poder complir amb el pla de sanejament. 
Una altra cosa és que aquesta revisió s’hagi fet bé o no i si s’hauria d’haver fet algun 
canvi o no. Una altra cosa és el coeficient, aquesta rebaixa de 90.000 euros correspon 
només a aquest coeficient. La revisió del cadastre es podia fer igualment i abaixar el 
coeficient perquè l’impacte fiscal no sigui tan fort per als ciutadans. Per tant, no té raó 
el senyor Gregori quan diu que no són coherents, s’ha fet la revisió del cadastre que 
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ells van iniciar i li han donat suport, l’únic amb el que no estan d’acord és en el 
manteniment del coeficient. Per acabar, considera que han estat seriosos i coherents i 
espera que de cara al futur puguin treballar de forma conjunta. 
 
Pren la paraula el senyor Lluís Llovet, Bayer, el qual explica que paraules com 
tergiversar, manipular i falsedat són repetides molt sovint per part del senyor Gregori. 
Són paraules que surten a cada ple i que demostren una manca d’arguments i una 
manca de fer política amb honestedat. Arriba un moment que parlar que els altres 
falsegen i manipulen cansa i els oients entenen quin tipus de discurs va adreçant el 
regidor d’Hisenda. Explica que el grup municipal d’ERC va aprovar que es fes la 
revisió cadastral, però l’informe elaborat i les al·legacions que podia fer l’Ajuntament a 
aquest informe no el va aprovar el grup municipal d’ERC. Aquest informe es va 
aprovar l’estiu del 2011, per tant, no és responsabilitat del grup municipal d’ERC. La 
llei obliga a fer la revisió cadastral i, per tant, aquesta part està ben feta; ara, aprovar 
l’informe tal i com està, amb aquest greuge comparatiu entre els habitatges i altres 
immobles, amb una triplicació del preu de l’habitatge és el que no és correcte. El que 
està bé és tornar a la base impositiva del 0,40 o 0,60 quan es fa una revisió del 
cadastre. Aquest Ajuntament no ho ha fet, cosa que és responsabilitat de l’actual equip 
de govern. El senyor Gregori parla de coherència, quan ell mateix parla d’un augment 
anual del 13% de l’IBI i ho diu sense cap mena de problema. En el cas dels habitatges 
es tracta d’un 18% anual i l’equip de govern demana coherència, mirant què va fer en 
el passat cada grup municipal. Explica que en el Ple municipal de data 26 de març de 
2009, el grup municipal de CiU va fer unes al·legacions al pressupost. Aquell any hi 
havia un augment de l’IBI del 4,5% i el grup municipal de CiU va fer una al·legació 
perquè aquest IBI no s’incrementés el 4,5%, sinó l’1,4. És a dir, quan s’augmentava un 
4,5%, demanaven que només s’augmentés l’1,4 i ara l’augmenten un 13%, durant 
quatre anys consecutius i s’estranya que l’oposició demani un topall d’augment. 
Demana que quan es parli de coherència, mirin on l’apliquen ells mateixos. El seu grup 
no ha dit pas que no hi ha d’haver un augment. Senzillament, ha proposat una taula 
d’augment per poder discutir-ho i arribar a un acord. Això no s’ha volgut fer, cosa que 
demostra que no hi ha voluntat de consens des del govern i en no haver-hi aquesta 
voluntat, reclamen a la resta de grups que no diguin res sobre aquest augment quan 
s’estan rebent nombroses al·legacions dels ciutadans. Amb el tema dels sous, ja és 
molt repetitiu, però quan des d’Intervenció se’ls va fer arribar el cost dels càrrecs 
polítics membres de l’equip de govern, del juliol, l’agost i el setembre del 2010, que és 
de 51.000 euros i del juliol, l’agost i el setembre del 2011, que és de 58.000 euros, van 
veure que era d’un 13,66% més. Pel que fa al POUM, comenta que, segons l’equip de 
govern, aquest projecte s’iniciarà el 2012, que ho faran els tècnics de l’Ajuntament i 
que si hi ha alguna despesa l’aplicaran al 2012. Precisament, un pressupost serveix 
per això. Quan es preveu una despesa, s’ha d’incloure en aquest pressupost per a 
l’any en què es preveu. Per acabar, doncs, resumeix que el seu grup municipal creu 
que no s’ha de tancar un pressupost sense haver resolt totes les al·legacions que han 
presentat els ciutadans sobre la revisió cadastral, creu que s’han d’asseure tots els 
grups i negociar aquest assumpte i creu que han d’anar tots junts per elaborar un pla 
estratègic i un POUM que ajudin a Canet a sortir de la crisi. 
 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, el qual explica que no sap si la 
intervenció del senyor Llovet és un intent de manipulació o és d’ignorància. Repeteix 
que el grup municipal d’ERC va aprovar un pla de sanejament que contemplava 
aquesta revisió cadastral i el coeficient que se li aplicaria. Eren dues coses que 
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estaven implícites dins d’aquest pla de sanejament. En aquell moment, es va aprovar 
el coeficient a aplicar actualment, que l’equip de govern actual no ha modificat. 
 
Pren la paraula el senyor Lluís Llovet Bayer, el qual comenta que el senyor Gregori es 
deu referir al pla de sanejament que l’equip de govern actual, amb responsabilitat, no 
va votar a favor, sinó que hi va votar en contra, creient que no era necessari. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que van votar que no al pla de 
sanejament esmentat, perquè sabien que no es compliria. El que era preocupant és 
que s’estaven donant uns serveis al poble sense pagar. Explica que s’ha d’apujar l’IBI 
perquè l’antic equip de govern va ser un gestor ineficaç. El grup municipal de CiU va 
votar en contra d’aquest pla de sanejament perquè hi havia marge per treballar, però 
ara ja no n’hi ha. Després de sentir les intervencions dels dos grups de l’oposició, 
considera que tant el grup municipal d’ERC com el del PSC no s’han assabentat 
encara de la situació en què es troba l’Ajuntament, tot i que l’han generada ells 
mateixos. La conclusió a què s’arriba és que el govern actual està aplicant una sèrie 
de mesures i alternatives per sortir d’un sot i un dèficit que han creat els grups 
municipals d’ERC i el PSC amb una gestió pèssima. Demana que no enganyin a la 
ciutadania, perquè l’estat del benestar es finança amb impostos i qui digui el contrari 
menteix i ara es paguen les conseqüències de no apujar els impostos durant els 
darrers anys en què entraven molts diners a l’Ajuntament gràcies a la construcció. Pel 
que fa a les mirades al passat, els grups de l’oposició miren al passat molt 
selectivament, ja que pel que fa a tot allò que van fer malament i que no van pagar, no 
miren al passat. Comenta això perquè la setmana passada es van pagar a tots els 
proveïdors a qui es devien diners per serveis que va contractar l’anterior govern. 
Aquesta és la realitat i dir una altra cosa és manipular la ciutadania. També han 
comentat que per què no es demanen subvencions per elaborar el POUM. Explica que 
la setmana passada el regidor delegat d’Urbanisme va anar a Barcelona i va tornar 
amb la notícia que l’any 2011 no hi ha subvencions per aquest assumpte, com tampoc 
n’hi haurà l’any 2012 i al 2013 segurament tampoc. La col·laboració que demanen no 
és certa i l’únic que està intentant l’equip de govern és redreçar una situació dolenta i 
traumàtica. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 08.55 hores de 
tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària,       L’alcalde, 
 
 
 
Núria Mompel Tusell      Jesús Marín i Hernàndez 


