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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DA TA 26 DE GENER 
DE 2012 

 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20.45 hores 
Hora que acaba: 21.45 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) Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions ordinària i extraordinària, 
respectivament, del Ple municipal de data 24.11.11 i 23.12.11 

2) Donar compte dels comptes any 2010 Hospital residència Guillem Mas 
3) Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis 

previstos a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat 

4) Aprovació baixa de l’Ajuntament de l’Associació de municipis catalans per a la 
recollida selectiva porta a porta 

5) Ratificació acord de la Junta de Govern Local de 22 de desembre de 2011, 
d’aprovació de modificació del projecte de construcció de 24 habitatges 
dotacionals al rial del Oms, 20 

6) Moció dels grups municipals de CiU, ERC, UMdC, PSC i PP sobre el deute del 
Govern de la Generalitat amb l’Ajuntament de Canet de Mar 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

7) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

El senyor alcalde obre la sessió i aprofita per disculpar el retard amb què es comença 
aquesta sessió, ja que la majoria dels regidors tenia una reunió molt important sobre el 
segon institut, la qual s’ha allargat una mica més del previst. També aprofita per 
desitjar un bon any a tots els regidors, als vilatans que són presents a la sala i a tots 
aquells que escolten el Ple a través de Ràdio Canet. 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ O RDINÀRIA I 
EXTRAORDINÀRIA, RESPECTIVAMENT, DEL PLE MUNICIPAL D E DATA 24.11.11 
I 23.12.11 
 
El senyor alcalde pregunta si hi ha alguna observació a fer a aquestes actes. Cap 
regidor en fa i, per tant s’aproven per unanimitat dels disset membres presents dels 
disset que integren el nombre de dret del Ple municipal. 
 
2.- DONAR COMPTE DELS COMPTES ANY 2010 HOSPITAL RES IDÈNCIA 
GUILLEM MAS 
 
Vistos els comptes presentats pel Patronat de la Residència Guillem Mas de Canet de 
Mar, aprovats pel Ple del Patronat en data 11 de novembre de 2011, els quals han 
estat formalment fiscalitzats per la Intervenció municipal, l’informe del qual, de data 17 
de gener de 2012 és el següent: 
 

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 als comptes de la Fundació Privada Guillem Mas corresponents a 
l’exercici 2010. 
 
LIMITACIÓ A L’ABAST 
 
El present informe s’ha redactat en base a la documentació aportada per part de la 
Fundació Privada Guillem Mas que consta a l’expedient: 
 

• Balanç de Situació a 31 de desembre de 2010. 
• Compte de Pèrdues i Guanys de l’exercici 2010. 
• Llibre diari corresponent a l’exercici 2010. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
El Ple Municipal, en sessió ordinària de data 29 de juliol de 2010, es va donar per 
assabentat dels comptes corresponents a l’exercici 2009, de l’Hospital Residència 
Guillem Mas. 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
Així mateix, segons certificat que hi consta en l’expedient, el Patronat reunit en data 11 
de novembre de 2011, i amb el quòrum exigit estatutàriament, va acordar per 
unanimitat l’aprovació dels comptes i balanços de l’any 2010. 
 
ANÀLISI DEL BALANÇ DE SITUACIÓ 
 
Amb la documentació aportada per la Fundació, la situació de financera de l’Hospital 
Residència Guillem Mas  analitzada mitjançant el Balanç de Situació que hi figura a 
l’expedient , ens mostra fonamentalment la disminució significativa del fons de 
maniobra (AC - PC) en un import de 60.418,81.-€ euros, derivat fonamentalment de la 
reducció de la tresoreria respecte de l’exercici anterior (epígraf d’efectiu i altres actius 
líquids), atesa l’amortització dels deutes a llarg termini amb entitats de crèdit. 
 
Paral·lelament a l’anterior, cal observar els següents punts, que haurien d’ésser 
analitzats: 

• A la documentació aportada, no hi consta dotació a l’amortització de 
immobilitzat intangible. 

• L’epígraf de terrenys i béns naturals reflexa un import de 7.524,81 €. 
• Les rúbriques de matèries primes i materials diversos que hi figuren sota 

l’epígraf d’existències es mantenen constats respecte a exercicis anteriors. 
• No existeix en el present exercici, ni en l’exercici anterior l’epígraf al passiu del 

balanç en concepte de subvencions de capital pendent de traspassar a 
resultats. 

 
ANÀLISI DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 
 
El Compte de Pèrdues i Guanys (abreujat ) que hi figura a l’expedient  d’aquest 
període, ens mostra un resultat positiu (de benefici) per import de 50.100,88 euros,  
 
En relació a les rúbriques que conforme l’esmentat estat, cal destacar: 

• Increment significatiu dels ingressos de l’entitat per l’activitat pròpia i ordinària 
en un 5,41% (72.256,79.-€). 

• Increment significatiu de les despeses de personal en un 7,60% (63.105,15.-€). 
• Enregistrament com a subvenció de capital de 15.000,00.-€. 
• Reducció de les despeses financeres en un 43,56% (13.176,95.-€). 

 
CONCLUSIONS  
 
Atès la limitació a l’abast esmentada en el present informe, no puc opinar sobre els 
comptes aportats per la Fundació Privada Guillem Mas corresponents a l’exercici 
2010. 
 
La informació aportada per la Fundació Privada Guillem Mas corresponents a l’exercici 
2010, no inclou la totalitat dels documents que han d’integrar els comptes anuals de la 
Fundació. 
 
En aquest sentit, fora recomanable, procedir a la realització d’una auditoria de 
regularitat dels comptes anuals formulats pel patronat, amb caràcter previ a la donació 
de comptes al Ple municipal. 
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3.- DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL C OMPLIMENT 
DELS TERMINIS PREVISTOS A LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, PER LA QUAL 
S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT  
 
La Intervenció municipal dóna compte amb l’informe que es transcriu a continuació: 
 
INFORME SOBRE L’ACOMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAME NT DE LES 
OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PAGADES  ENTRE L’1 
DE GENER DE 2011 I EL 31 DE MARÇ DE 2011, ENTRE L’1  D’ABRIL DE 2011 I EL 
30 DE JUNY DE 2011, I ENTRE L’1 DE JULIOL DE 2011 I  EL 30 DE SETEMBRE DE 
2011. 
 
La llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per 
la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, estableix les procediments a seguir per a reduir els terminis de pagament 
als proveïdors i fixa noves mesures de seguiment per a la consecució d’aquesta 
finalitat. 
 
NORMATIVA APLICABLE 
 
L’article 3.1 de la llei abans esmentada, que modifica la llei 30/2007, de 30 d’octubre, 
de contractes del sector públic, estableix: “L’administració tindrà l’obligació d’abonar el 
preu dins dels trenta dies següents a la data d’expedició de les certificacions d’obres o 
dels corresponents documents que acreditin la realització total o parcial del 
contracte...”.  
 
Aquest termini de trenta dies s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2013. Fins 
aquesta data s’estableixen terminis transitoris pels anys 2010, 2011 i 2012. El termini 
establert pels pagaments realitzats des de l’entrada en vigor de la llei, 7 de juliol, fins el 
31 de desembre de 2010, és de cinquanta-cinc dies. Entre l’1 de gener de 2011, i fins 
el 31 de desembre de 2011, el termini es de cinquanta dies. 
 
Per la seva banda, l’article 4.3 preveu: “Els Tresorers o, en el seu defecte, els 
Interventors de les Corporacions Locals elaboraran trimestralment un informe sobre 
l’acompliment dels terminis previstos en questa llei per al pagament de les obligacions 
de cada Entitat local, que inclourà necessàriament el nombre i quantitat global de les 
obligacions pendents en las s’estigui incomplint el termini”. 
 
Amb posterioritat a l’aprovació de la l’esmentada Llei, el Ministeri va emetre una guia 
d’elaboració d’aquests informes trimestrals a remetre, on especificava quina informació 
s’ha de subministrar en cadascun d’aquests informes i quines són les formules a 
aplicar per obtenir les diferents ràtios de períodes mitjans que es recullen en aquest 
informe. 
 
Per altra banda, al juny de 2011 es va publicar al DOGC la resolució ECO/1406/2011, 
d’1 de juny, per la que es modificaven els annexos de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 
d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. En aquesta 
resolució s’estableix que les entitats locals tenen l’obligació de remetre a Tutela 
Financera informació relativa a la Llei de la lluita contra la morositat, fixant els termes 
d’aquesta petició d’informació. 
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OBJECTE I ABAST DE L’INFORME 
 
D’acord amb el previst a l’article quart de la llei 15/2010, l’objecte d’aquest informe és 
determinar l’acompliment dels terminis de pagament de les obligacions de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, pagades durant el període comprés, entre el 1 de gener de 2011 i el 
31 de març de 2011, entre l’1 d’abril de 2011 i el 30 de juny de 2011, i entre l’1 de juliol 
de 2011 i el 30 de setembre de 2011. 
 
També s’informa del nombre i import total de les obligacions pendents de pagament en 
les que s’estigui incomplint el termini. 
  
PROCEDIMENT 
 
Les dades que consten en els documents annexos s’obtenen del sistema de 
comptabilitat, “Sicalwin”, de l’Ajuntament de Canet de Mar, en base als justificants 
registrats: 
 

• Factures registrades. 
• Certificacions d’obra. 
• Abonaments. 

 
Els terminis de pagament s’han calculat per diferència entre els dies transcorreguts 
entre la data del registre de factures i la data de pagament als proveïdors, d’acord amb 
les dades que consten en el sistema de comptabilitat. 
 
La data del registre de factures correspon a la data d’enregistrament comptable de 
l’obligació derivada de la factura o document equivalent de l’Ajuntament de Canet de 
Mar. 
 
La data de pagament correspon a la data de presentació a les entitats financeres de 
les ordres de transferències als comptes corrents designats pels proveïdors.  
 
També s’ha calculat el promig de dies de pagament de les factures pagades durant el 
període comprés, entre el 1 de gener de 2011 i el 31 de març de 2011, entre l’1 d’abril 
de 2011 i el 30 de juny de 2011, i entre l’1 de juliol de 2011 i el 30 d’octubre de 2011. 
 
INFORMO 
 
Primer.-  Malgrat l’aprovació d’aquesta Llei, fins al més de desembre 2011, no es va 
disposar dels mitjans tècnics per poder realitzar el tractament de la informació 
requerida. 
 
Segon.-  S’adjunten els quadres de primer, segon i tercer trimestre del 2011, referents 
als models aprovats: 
 

• Pagaments realitzats en el trimestre. 
• Interessos de demora pagats en el període. 
• Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre. 
• Factures o documents justificatius que al final del trimestre, hagin transcorregut 

més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures i no 
s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació. 
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4.- APROVACIÓ BAIXA DE L’AJUNTAMENT DE L’ASSOCIACIÓ  DE MUNICIPIS 
CATALANS PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA  
 
Atès que des del maig de 2005, Canet de Mar utilitza el sistema porta a porta per a la 
recollida d’escombraries, la qual cosa el situa com un dels primers pobles a practicar 
aquesta recollida. 
 
Atès que pel maig de l’any 2002 es va crear l’associació de municipis catalans per a la 
recollida selectiva Porta a Porta, els objectius de la qual són, segons l’article 2 dels 
seus estatuts:  

 
1. Promoure, en l’àmbit de la gestió dels residus a Catalunya, el model de recollida 
selectiva anomenat “Porta a Porta”

 

(d’ara endavant recollida “Porta a Porta”), tot 
entenent que aquest és plenament compatible amb els principis de prevenció de la 
contaminació, de minimització dels residus, de valorització dels residus, de suficiència, 
de proximitat, de protecció i regeneració del sòl, de “qui contamina paga” i de 
transparència en la informació, i que a més, ha demostrat aconseguir el màxim grau 
d’eficiència –tant a nivell quantitatiu com qualitatiu – assolit fins a la data.  
 
2. Promoure i informar sobre la recollida “Porta a Porta” a tothom qui pugui interessar i, 
de forma especial, a d’altres ens locals (municipis, consells comarcals, mancomunitats, 
consorcis, etc.), institucions, organitzacions, etc.  
 
3. Establir el marc adequat per a possibilitar un intercanvi d’experiències més fluid entre 
els municipis que realitzen la recollida “Porta a Porta”.  
 
4. Organitzar trobades tècniques per tal d’estudiar com optimitzar la recollida ”Porta a 
Porta”.  
 
5. Difondre els resultats d’estudis i experiències vinculades amb la recollida “Porta a 
Porta” mitjançant publicacions o qualsevol altre sistema de comunicació.  
  A més, els fins de l’associació quan als membres de dret, amb caràcter propi i 
exclusiu, són:  
 
6. Efectuar compres de tot tipus de material (bosses compostables, cubells, etc.) de 
manera que comporti un estalvi econòmic per als membres de dret associats, tenint en 
compte la legislació actual sobre contractes.  
 
7. Coordinar la sol·licitud de subvencions, ajuts, etc. per tal de finançar qualsevulga de 
les activitats ordinàries objecte de l’associació, i de forma específica per a realitzar 
campanyes d’implantació o de reforç de promoció de la recollida “Porta a Porta”.  
 
En queda exclòs tot ànim de lucre.  
 
L’associació es declara totalment independent de qualsevol interès polític o econòmic. 
Tanmateix, l’Associació podrà relacionar-se amb tots els partits polítics, a petició de 
l’Associació o de qualsevol partit polític.  

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, mitjançant acord del Ple municipal en sessió 
ordinària de data 27 de març de 2008, forma part d’aquesta associació com a membre 
de fet. 
 
Vist l’informe emès pel tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
senyor Eduard Moreno Roca, el qual es transcriu a continuació: 
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N’Eduard Moreno Roca, tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
comarca del Maresme, en relació a l’Associació Municipis Porta a Porta, emeto el 
següent 
 
INFORME 
 
Únic.-  Tot i considerar idònies les finalitats que persegueix l’Associació Municipis Porta a 
Porta, tant des del punt de vista organitzatiu, de formació, d’intercanvi d’experiències 
com d’interlocutor en la representació d’interessos en les administracions 
supramunicipals, l’actual situació de contingència econòmica en la qual està immers 
l’Ajuntament de Canet de Mar, impossibilita el pagament de les quotes d’associat. 
 
Conclusió 
Davant la impossibilitat de l’Ajuntament de Canet de Mar de fer efectives les quotes 
d’associat de l’Associació Municipis Porta a Porta, proposo la baixa de la mateixa, tot 
proposant és clar el suport tècnic a la pròpia Associació que des de l’Àrea de Medi 
Ambient de l’Ajuntament de Canet de Mar es pugui oferir i que l’associació pugui 
necessitar. 
 
Aquest és el meu informe que dono i signo a Canet de Mar a 19 de gener de 2012. 

 
Vist l’article 14.j) dels estatuts que regulen l’Associació de Municipis Catalans per a la 
Recollida Selectiva Porta a Porta, de conformitat amb la proposta de la Tinència de 
l’Alcaldia 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 baixa com a membre de dret de l’Ajuntament de Canet de Mar de 
l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta, d’acord 
amb l’informe emès pel tècnic de Medi Ambient municipal, transcrit en el cos d’aquesta 
proposta. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida 
Selectiva Porta a Porta. 
 
Pren la paraula la senyora M. Assumpció Sánchez Salbanyà, tinenta d’alcalde de Medi 
Ambient, la qual explica que aquesta decisió forma part del marc de la política d’estalvi 
i austeritat que s’ha marcat aquest equip de govern, que ha anat analitzant tots els 
contractes i els serveis de les àrees i que han anat buscant una bona correlació entre 
els beneficis i els costos d’aquests contractes i serveis. Tot i que des de l’Àrea de Medi 
Ambient es consideren bones les finalitats que es persegueixen dins d’aquesta 
Associació, lamentablement en aquests moments no s’està en disposició de fer 
aquesta despesa i es veuen obligats a reduir aquest cost, per prioritzar altres serveis i 
altres necessitats més urgents i, per tant, l’Ajuntament s’ha de donar de baixa 
d’aquesta Associació. Tot i així, l’Àrea de Medi ambient proposa a l’Associació suport 
tècnic i no descarten, en un futur, la possibilitat de tornar a formar-ne part quan 
econòmicament sigui viable. 
 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual vol donar una explicació del vot del seu grup, que serà favorable a la sortida de 
l’Ajuntament d’aquesta Associació, perquè s’hi va entrar a formar part l’any 2008, quan 
ella mateixa era la responsable de l’Àrea de Medi Ambient i, precisament per això, es 
podria mal interpretar aquest vot favorable. En el seu moment, van pensar que era 
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molt interessant i necessari formar part d’aquesta Associació perquè feia poc que 
s’havia posat en funcionament la recollida selectiva porta a porta a Canet de Mar i les 
experiències d’altres pobles anirien bé per poder solucionar els problemes en què es 
trobaven. Entenen que passats aquests anys, quan ja s’ha recollit una bona 
experiència en aquest sistema i es disposa d’un tècnic que fins i tot ha assessorat a 
altres municipis en aquest sentit, es pot deixar de formar part d’aquesta Associació. 
Demana saber quants diners costava a l’Ajuntament formar part d’aquesta Associació, 
ja que no ho recorda. 
 
Pren la paraula la senyora M. Assumpció Sánchez Salbanyà, la qual explica que eren 
3.400 euros en el moment d’entrar a l’Associació i, a més a més, es 0,15 euros per 
habitant, uns 2.400 euros anuals. Aquesta quota anual només es va pagar la primera 
aportació del primer any, és a dir, ara es deuen les quotes de l’any, 2008, 2009, 2010 i 
2011, que s’intentaran liquidar, pel fet de poder donar de baixa l’Ajuntament. 
 
5.- RATIFICACIÓ ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D E 22 DE 
DESEMBRE DE 2011, D’APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DEL PR OJECTE DE 
CONSTRUCCIÓ DE 24 HABITATGES DOTACIONALS AL RIAL DE LS OMS, 20 
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 22 de desembre de 2011, va prendre  
l’acord el contingut literal del qual es transcriu a continuació: 
 

“15.- MODIFICACIÓ PROJECTE CONSTRUCCIÓ DE 24 HABITA TGES DOTACIONALS 
AL CARRER RIAL DELS OMS, 20 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 30 de juliol de 2009, va acordar aprovar 
inicialment el projecte d’obra ordinària consistent en la construcció de 24 habitatges 
dotacionals i 25 places d’aparcament de cotxes i una moto a ubicar al carrer Rial dels Oms, 
20, de Canet de Mar, redactat per la concessionària Visoren, SL, amb un pressupost 
d’execució per contracta de 1.953.784,46 €, IVA inclòs. 
 
Atès que una vegada publicada l’aprovació inicial i sotmesa a informació pública no es va 
presentar cap al·legació, publicant-se l’aprovació definitiva en el BOP núm. 247 de data 15 
d’octubre de 2009 i en el DOGC núm. 5486 de data 19 d’octubre de 2009. 
 
Atès que la direcció facultativa de l’obra, en data desembre de 2011 ha emès un informe en 
el que es justifica la conveniència de modificar el projecte pel que fa al paviment interior 
dels habitatges i el material de construcció de l’escala. 
 
Vist l’informe emès en data 15 de desembre de 2011 per l’arquitecta tècnica municipal, 
Anna Martín i Massó, el contingut literal del qual és el següent: 
 

“Revisat l’informe presentat es comprova que en ell es detallen les modificacions 
introduïdes al projecte executiu per a la construcció de 24 habitatges dotacionals al C/ 
Rial dels Oms, 20, i que consisteixen en els següents punts: 

 
1. Canvi al paviment interior dels habitatges: es substituirà el paviment de gres per 

paviment de parquet sintètic laminat tipus Easy 8321 amb acabat de faig. Es manté 
el paviment de gres als banys. 

2. Canvi a l’escala: l’escala es realitzarà de formigó armat i no d’acer galvanitzat. Es 
col·locarà paviment de gres antilliscant per a exteriors als graons de la mateixa. 

 
Les dues modificacions proposades, tal i com s’especifica a  l’informe redactat per 
l’arquitecte redactor del projecte i director de les obres, el Sr. Enric Garcés Iborra, 
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suposen una millora en la durabilitat i manteniment, tant pel que fa al paviment interior 
com a l’escala, per tant, s’informa favorablement a les modificacions proposades.” 

  
Atès que aquestes modificacions no suposen un increment del cost de l’obra. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte allò que disposa l’art. 43 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, de conformitat amb la proposta de la Regidoria d’Urbanisme, s’acorda per 
unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació del projecte d’obra ordinària consistent en la construcció 
de 24 habitatges dotacionals i 25 places d’aparcament de cotxes i una moto a ubicar al 
carrer Rial dels Oms, 20, de Canet de Mar. 
 
SEGON.- Que el Ple de la Corporació ratifiqui el present acord en la primera sessió que es 
celebri.” 
 

Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d’Urbanisme, 
s’acorda per unanimitat dels disset membres presents dels disset que integren el 
nombre de dret del Ple municipal: 
 
ÚNIC.- Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 22 de desembre de 2011, 
pel qual s’acorda la modificació del projecte d’obra ordinària consistent en la 
construcció de 24 habitatges dotacionals i 25 places d’aparcament de cotxes i una 
moto a ubicar al carrer Rial dels Oms, 20, de Canet de Mar.  
 
Pren la paraula el senyor Josep Maria Masvidal Serra, regidor delegat d’Urbanisme, el 
qual explica que la direcció facultativa de l’obra va emetre un informe en el qual 
manifestava que es volien fer alguns canvis. Un d’aquests canvis era la substitució del 
gres de l’interior dels habitatges per parquet sintètic laminat. L’altre canvi era fer 
l’escala comunitària de formigó i no de ferro, com estava previst en un principi. Els 
Serveis Tècnics municipals van fer un informe favorable d’aquests canvis i per això es 
porta a aprovació aquesta ratificació. 
 

6.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE CiU, ERC, UMdC, PP i PSC SOBRE EL 
DEUTE QUE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MANTÉ AMB L’A JUNTAMENT 
DE CANET DE MAR 
 
Atès que el deute de la Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament de Canet de Mar és 
d’un import reconegut de 889.658,69 euros. 
 
Atès que aquest import correspon en la seva major part a la compensació de serveis 
no obligatoris prestats per l’Ajuntament als seus ciutadans. 
 
Atès que aquesta situació pot posar en dificultats les finances del municipi. 
 
Atès que el nostre municipi es troba immers en un Pla de Sanejament Financer per al 
període 2011-2014 per tal d’eixugar el dèficit de tresoreria acumulat a 31 de desembre 
de 2010. 
 
Atès que per tal d’elaborar el pla de tresoreria municipal és del tot necessari tenir 
coneixement dels períodes en què es produirà el flux d’ingressos. 
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Malgrat ser conscients de la difícil situació econòmica i financera que pateix la 
Generalitat de Catalunya, i més quan té pendent de cobrament per part del Govern 
Central 759 milions d’euros tal com estableix la disposició addicional tercera de 
l’Estatut. 
 
Atès que el Govern Central ha manifestat aquests darrers dies la seva intenció 
d’incloure aquesta partida en els pressupostos de l’Estat de l’exercici 2012. 
 
Per tot això, s’acorda per unanimitat dels disset membres presents dels disset que 
integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Instar al Govern de la generalitat a establir un calendari de pagaments per 
tal de poder elaborar amb fiabilitat el pla de tresoreria municipal per l’any 2012. 
 
SEGON.- Fer arribar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya. 
 
El senyor Albert Lamana Grau, portaveu del govern, llegeix la moció. 
 
Pren la paraula el senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, 
el qual explica que és evident que tots els grups estan d’acord en el fet que la 
Generalitat de Catalunya pagui a l’Ajuntament el que li deu. La Generalitat deu a 
l’Ajuntament uns 900.000 euros que són, bàsicament, dos punts, el servei dels plans 
ocupacionals i la subvenció de la llar d’infants dels anys 2010 i 2011. És un deute 
reconegut i, per tant, el PP se suma a la demanda que, com a mínim, s’elabori un 
calendari de pagament d’aquest deute, ja que, dins del pla de sanejament financer de 
l’Ajuntament, es compta amb el pagament d’aquest deute. Un cop es tingui aquest 
calendari, l’Ajuntament podrà planificar la seva tresoreria i així estalviar-se problemes. 
 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual explica que aquesta proposta ha estat iniciativa del PSC i estan satisfets que 
s’hi hagin afegit tots els grups municipals. La seva proposta anava més enllà, però 
entén que s’ha hagut d’arribar a un consens i que l’important és fer aquest 
reconeixement i demanar a la Generalitat que es comprometi a pagar el deute de la 
manera més urgent possible. Comenta que en la seva moció es posava de relleu el fet 
que el problema del finançament local s’haurà d’afrontar en algun moment; també 
explica que cada vegada més, les corporacions locals han pres més responsabilitats i 
com a administració més propera es veuen en l’obligació d’assumir competències que 
no els són pròpies. Gairebé un 30% del pressupost està destinat a aquestes 
competències, la qual cosa ha provocat que algunes factures d’aquests serveis no 
s’hagin pogut pagar i per això es reclamen aquests diners que la Generalitat deu a 
l’Ajuntament. 
 
Pren la paraula el senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, el qual 
explica que el seu grup municipal s’ha sumat a aquesta moció. Creuen que quan una 
institució com la Generalitat té un deute amb l’Ajuntament, sempre són els últims, els 
que estan més a prop dels ciutadans, els que acaben no tenint uns diners per oferir 
uns serveis que, en realitat, ja ha prestat. Per tant, com bé s’ha explicat en el cas de la 
llar d’infants o en el servei de plans ocupacionals, són serveis que els ciutadans de 
Canet han rebut i que encara no s’han cobrat. Aquest deute s’ha de pagar tard o 
d’hora i el que demana l’Ajuntament és que la Generalitat manifesti en quin termini ho 
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farà. Esperen que aquest deute no faci endarrerir encara més, posteriors deutes de les 
partides de l’any que ve, de serveis semblants a aquests. 
 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, portaveu del grup municipal de 
CiU, el qual explica que el pressupost que s’ha aprovat per a l’exercici 2012 compta 
amb què en el transcurs d’aquest exercici, la Generalitat es posi al dia amb els deutes 
que té amb l’Ajuntament o, almenys, que comuniqui quan podrà pagar aquests deutes. 
És una informació imprescindible per tenir la capacitat suficient per poder negociar un 
finançament extern i d’aquesta manera no deixar sense pagament a les petites i 
mitjanes empreses que presten aquests serveis. Creu que la pitjor situació és no tenir 
informació i això és precisament el que demanen amb aquesta moció.  
 
7.- PRECS I PREGUNTES 
 
1.- Les obres de la riera Gavarra 
 
Pren la paraula el senyor Jordi Planet Rovira, regidor del grup municipal del PSC, el 
qual explica que aquests dies la riera Gavarra ha estat tallada per obres, i pregunta 
que, com que és una obra molt recent, si l’empresa que la va construir, Copisa, n’és 
corresponsable i si es faran càrrec d’una part del cost. 
 
Pren la paraula el senyor Àngel López Solà, regidor delegat d’Obres i Serveis, el qual 
explica que ara mateix no té aquesta informació, però suposa que el període de 
garantia es va acabar abans de començar aquestes obres. Explica que des d’Obres i 
Serveis el que es fa és reparar i no valorar, però de tota manera considera que 
aquesta zona es va concebre com una zona preferentment de vianants que s’ha 
convertit en un veritable carrer amb trànsit pesant, per a la qual cosa no estava 
preparada. Senzillament s’ha reforçat perquè el paviment no cedeixi amb el pas de 
camions d’alt tonatge, com estava passant fins ara. 
 
2.- Reunió amb el senyor Brufau per l’Odèon 
 
Pren la paraula el senyor Jordi Planet Rovira, regidor del grup municipal del PSC, el 
qual explica que fa pocs dies va venir el senyor Brufau a fer una visita a l’Odèon i 
demana que expliquin com va anar aquesta visita. 
 
Pren la paraula el senyor Pere Xirau Espàrrech, regidor delegat de Cultura, el qual 
explica que el dia 18 de gener es va fer aquesta reunió, emparaulada des del mes de 
setembre. Aquesta reunió s’ha pogut dur a terme per raons d’agenda del senyor 
Brufau que venia de part de la Plataforma Odèon i perquè l’arquitecta municipal ha 
tornat de la seva baixa maternal. Es va fer una visita in situ i, a la tornada, els polítics 
es van retirar perquè els tècnics poguessin treballar. Aquesta reunió té el seu origen 
en el fet que l’arquitecte de l’INCASOL, el senyor Eduard Fuster, va venir a parlar d’un 
romanent de la subvenció que aquest organisme havia concedit per a l’Odèon. El 
senyor Fuster va explicar que aquests diners es podrien utilitzar per fer alguna 
reparació a l’edifici, sempre i quan hi hagués un projecte per desenvolupar. Aquest és 
doncs, el motiu pel qual el senyor Brufau i l’arquitecta municipal van tenir aquesta 
reunió, per elaborar un projecte o, almenys, un avantprojecte sobre què es podria fer 
amb aquests diners. Sembla ser que es van posar d’acord. A més a més, també hi ha 
la possibilitat d’aconseguir, per part de la Direcció General de Patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya, rebre més diners per a l’Odèon, ja que durant la visita del 
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senyor Fuster, la Plataforma Odèon va plantejar no renunciar a aquest projecte, sinó 
que va plantejar unes solucions per fases. La primera fase seria la recuperació de la 
plaça i la rehabilitació de la porxada i guanyar aquest espai per al poble. Amb aquesta 
idea plantejada al senyor Brufau, s’elaborarà un avantprojecte que servirà per anar 
també a la direcció general de Patrimoni per rebre una subvenció per dur-ho a terme i 
esperen retenir els diners que l’INCASOL té com a romanent. 
  
3.- Valoració de l’actuació del senyor Pedrero al D akar 2012 
 
Pren la paraula el senyor Josep Cortés Maresme, regidor del grup municipal del PSC, 
el qual pregunta al senyor Romero quina valoració fa de l’actuació del senyor Joan 
Pedrero al Dakar 2012 i si la subvenció que se li va donar ha estat rendible. 
 
Pren la paraula el senyor Toni Romero Carbonell, tinent d’alcalde de Seguretat 
Ciutadana i Esports, el qual explica que és un èxit que Canet tingui el segon pilot del 
món, el qual ha tingut problemes tècnics, com tothom sap. Els èxits esportius es 
basen, evidentment, amb un recorregut i una trajectòria i no en moments puntuals. A 
nivell de màrqueting, Canet ha sortit moltes vegades de la boca del pilot i s’ha vist la 
marca És Canet per tot el món. Com fa amb moltes entitats esportives, més grans i 
més petites, l’Ajuntament subvenciona amb el que es pot i aquesta ha estat una 
subvenció més que s’ha donat, amb una repercussió molt gran. Pel que fa al tema del 
merchandising que el senyor Cortés li va comentar anteriorment, explica que és molt 
complicat pel fet de topar amb els altres espònsors. Evidentment, l’Ajuntament no pot 
competir amb aquestes marques, perquè la seva aportació no té res a veure amb les 
que fa el consistori. Avança que es farà un acte amb el mateix pilot, que se’l rebrà el 
dia 4 de febrer i demana la presència de la població per animar-lo a continuar. 
 
4.- La primera banyada de l’any 
 
Pren la paraula el senyor Josep Cortés Maresma, regidor del grup municipal del PSC, 
el qual explica que li va saber greu que el senyor Romero deixés plantades a més de 
tres-centes persones per fer la primera banyada de l’any. És cert que l’endemà va 
enviar un correu electrònic excusant-se que no havia pogut assistir a l’acte, però creu 
que no n’hi ha prou i demana que doni l’explicació d’aquest fet. 
 
Pren la paraula el senyor Toni Romero Carbonell, tinent d’alcalde de Seguretat 
Ciutadana i Esports, el qual es vol disculpar per no haver assistit a aquest acte. Intenta 
anar a tots els actes esportius que pot, però li va sorgir un problema familiar que li va 
impedir de ser-hi. 
 
5.- El segon institut 
 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual explica que, tal i com ja ha dit el senyor alcalde al començament d’aquesta 
sessió, avui hi ha hagut una reunió per parlar del segon institut que necessita Canet. 
En aquest reunió ja ha explicat en quin pas es troba aquest assumpte i quins són els 
posicionaments de totes les parts, fins i tot el posicionament de l’Ajuntament de Sant 
Cebrià, del qual ha sortit una notícia al Punt on manifestava que tenien uns terrenys 
per poder posar els mòduls provisionals fins a la construcció de l’edifici definitiu. El 
Departament ha desestimat l’escola de teixits de punt. L’any passat, quan es va 
començar a parlar d’aquesta possibilitat, el Departament d’Ensenyament fou qui va 
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posar el tema sobre la taula. Quan ella era la regidora d’Ensenyament, va preguntar a 
la Diputació si hi havia alguna possibilitat de fer aquest projecte i aquesta 
Administració va contestar que no s’hi oposarien, sempre i quan tinguessin la certesa 
del temps que això comportaria, però no es va arribar a cap acord. Ara hi ha hagut un 
canvi de direcció i és normal que també hi hagi hagut un canvi de criteri. El senyor 
alcalde apuntava que hi ha dues possibilitats de cessió de terrenys, un és on hi ha la 
deixalleria i l’altre és on hi ha la pista d’atletisme. El terreny de la deixalleria ja es va 
mirar, però és molt complicat, per la ubicació i per les activitats que en el passat s’hi ha 
fet i, a més a més, s’hauria de fer una gran inversió per construir una nova deixalleria. 
Pel que fa a les pistes d’atletisme, com a ubicació és un terreny molt bo, però s’ha de 
fer una requalificació del terreny que implica temps i, a més a més, el senyor Lamana 
de vegades ha parlat de la possibilitat que s’hi pugui ubicar una activitat comercial. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que aquesta setmana el Departament 
d’Ensenyament ha manifestat la seva preocupació per aquest assumpte. El problema 
de saturació de l’institut no és nou, l’edifici ja va néixer petit, per tant, és un problema 
que s’arrossega des del principi, amb un incompliment de les administracions, tant la 
d’ara com la d’abans. Tot i així, aquesta setmana, amb les xerrades del Departament 
d’Ensenyament i amb l’equip directiu de l’institut s’han pres una sèrie de decisions. Vol 
deixar clar que l’última paraula la té el Departament i que l’Ajuntament, com a molt, pot 
vetar alguna idea que no li sembli correcta, però la decisió és del Departament. En 
primer lloc, el Departament ha renunciat a l’ús de l’escola de teixits com a embrió del 
nou institut per motius tècnics, com per exemple l’incompliment de la normativa de 
seguretat i evacuació de l’edifici. El director de Serveis Territorials els va avançar que 
el curs 2013-2014 es posarà en funcionament l’institut de la Vallalta, amb la qual cosa 
aquells alumnes de Sant Cebrià que vénen a Canet, s’inscriuran en aquest nou institut. 
Això, però, no solucionarà el problema d’espai i, per tant, és necessari l’inici d’un nou 
centre d’educació secundària. Serà un institut de dues línies d’ESO i es preveu que es 
posi en marxa el curs 2013-2014. Serveis Territorials ha demanat a l’Ajuntament que 
cedeixi un nou terreny per a la construcció d’aquest centre. Serà un centre més petit, 
ja que ja hi haurà l’institut de la Vallalta i, per tant, no cal que sigui un institut sencer, 
tot i que l’oferta del terreny serà de la mateixa grandària que si es tractés d’un institut 
igual de gran. L’Ajuntament té dues opcions, una opció és el terreny de les pistes 
d’atletisme i l’altre és on hi ha ubicada la deixalleria. La inversió és gran o petita en 
funció de si es planifica bé o no. Entén que la deixalleria és una bona opció, perquè 
actualment les tendències estan canviant i aquest és un espai que l’Ajuntament veu 
amb bons ulls. L’opció de traslladar dos grups a l’escola de teixits ha quedat 
descartada, com ha dit, perquè el Departament d’Ensenyament no ho considera viable. 
El Departament també va oferir la compactació de línies, és a dir, fer ESO al matí i 
Batxillerat a la tarda, però aquesta és una proposta que tant la comunitat educativa 
com l’Ajuntament va rebutjar per poc viable. Per tant, el que es va decidir, com a 
solució provisional i transitòria per al curs 2012-2013 és l’ampliació del pati i de serveis 
en els terrenys de Vil·la Flora, amb lavabos i vestidors per als alumnes i s’instal·larà 
algun mòdul provisional. Repeteix que aquesta és una solució provisional, tenint en 
compte que per al curs 2013-2014 ja funcionarà el nou institut de la Vallalta, la qual 
cosa esponjarà una mica la saturació de l’institut actual. 
 
6.- Participació i ciutadania 
 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual pregunta qui és el responsable polític dels assumptes de participació i 



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 

 

14 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ciutadania i quins tècnics o administratius se n’encarreguen. Saben s’ha creat una 
comissió per organitzar la Mostra d’Entitats i volen saber des de l’Ajuntament se li està 
donant suport. 
 
Pren la paraula el senyor Albert Lamana Grau, tinent d’alcalde de Promoció 
Econòmica, Comerç i Turisme, el qual explica que actualment no hi ha Regidoria de 
Participació Ciutadana, però des de la Junta de Govern Local es vol que cada àrea 
assumeixi les funcions que ja feia abans en aquesta matèria. Pel que fa a la Mostra 
d’Entitats, des de l’any passat es va començar a impulsar una Coordinadora. Aquesta 
Coordinadora està força avançada i segurament cap al mes de febrer ja podrà 
funcionar. De fet, ha estat ell mateix, com a portaveu del govern i regidor de 
Comunicació, que, a través d’aquesta Àrea, ha posat a disposició de la Coordinadora 
totes les eines que els feia falta, sobretot de tràmits digitals, per agilitar i fer més ràpida 
la resposta de l’Administració a les demandes que feien les entitats. Per aquest motiu, 
creu que al mes que ve ja serà una realitat aquesta Coordinadora. Paral·lelament, en 
la darrera reunió d’aquesta Coordinadora, en la qual ja es va fer un esbós d’Estatuts, 
es va parlar de l’organització de la Mostra d’Entitats. D’aquí va sortir una comissió, 
amb un representant encarregat de demanar a l’Ajuntament tota la informació 
necessària per poder posar-se en contacte amb totes les entitats canetenques i també 
saber quins són els tràmits necessaris per organitzar la Mostra. Ara per ara, aquesta 
feina l’està portant ell personalment i l’interlocutor directe de l’Ajuntament és el tècnic 
municipal de Joventut. 
 
7.- Aplicació de l’Ordenança de civisme 
 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual explica que el senyor Lamana va explicar a Ràdio Canet, com a portaveu del 
govern, que Canet està massa brut i que, en part, això és responsabilitat de l’incivisme 
d’alguns propietaris de gossos i que la solució passa per aplicar sancions més dures. 
Li agradaria que li contestessin què vol dir endurir les sancions i quins mecanismes 
s’utilitzaran per dur-ho a terme. Es va demanar que els veïns col·laboressin en 
aquestes tasques i denunciessin els infractors, però si la Policia no actua, no servirà 
de res. 
 
Pren la paraula el senyor Toni Romero Carbonell, tinent d’alcalde de Seguretat 
Ciutadana i Esports, el qual explica que volen aplicar l’Ordenança de civisme que es 
va aprovar la legislatura anterior. El civisme, en general, està una mica oblidat, no 
només pel que fa als animals domèstics, sinó també pel que fa al dany en el mobiliari 
urbà, com pintades a les parets. Es farà una campanya mitjançant la qual s’aplicarà 
l’Ordenança de civisme, tal i com s’ha de fer, sense permetre l’incivisme. S’ha intentat 
fer pedagogia, s’ha intentat fer entendre a la gent que aquest actes són perjudicials per 
a la societat i, malauradament hi ha qui encara no ho ha entès i per això s’aplicarà 
aquesta Ordenança. Considera que ha arribat el moment de prendre aquesta decisió. 
 
8.- Ponència de revisió del cadastre 
 
Pren la paraula el senyor Ivan Aranda Mena, regidor del grup municipal d’ERC, el qual 
explica que en el Ple ordinari del mes de novembre es va preguntar al senyor regidor 
d’Hisenda, Laureà Gregori Fraxedas, qui va signar l’aprovació definitiva de la ponència 
de valors del cadastre, a la qual va respondre que no sabia si l’Ajuntament tenia 
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potestat per aprovar aquesta ponència. Continua explicant que la resposta és que sí, 
l’Ajuntament té potestat per fer-ho. 
 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim 
Intern, el qual explica, responent a la pregunta que li va fer el senyor Aranda en l’últim 
Ple, que qui treballa sobre els valors és la ponència de revisió del cadastre. Un cop 
acabada aquesta ponència, l’Agència del Cadastre la presenta a l’Ajuntament de 
Canet de Mar perquè comprovi si compleix els requisits del planejament urbanístic i, si 
és així, en dóna la seva conformitat. Aquesta conformitat data de 30 de juny de 2011. 
 
Pren la paraula el senyor Ivan Aranda Mena, el qual demana que li contesti qui 
exactament dóna aquesta conformitat dins l’Ajuntament, si ho fa la Junta de Govern 
Local, el Ple, o algun altre òrgan municipal. 
 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, el qual explica que l’informe de 
conformitat amb la ponència va signat pel senyor alcalde d’aquell moment. 
 
Pren la paraula el senyor Ivan Aranda Mena, el qual li pregunta al senyor Gregori si no 
cal que se’n doni compte a cap altre òrgan municipal, ni que es faci públic. 
 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, el qual li contesta que aquest és 
només un dels tràmits que s’ha de fer per tirar endavant la revisió cadastral i que és 
l’Agència del Cadastre l’encarregada de portar fins a la fi el procediment. 
 
Pren la paraula el senyor Ivan Aranda Mena, el qual resumeix que l’alcalde de l’actual 
equip de govern és qui va donar la seva conformitat a la ponència de valors de la 
revisió cadastral, a la qual cosa el senyor Laureà Gregori Fraxedas respon que sí. 
 
9.- Aprovació de la revisió cadastral 
 
Pren la paraula el senyor Ivan Aranda Mena, regidor del grup municipal d’ERC, el qual 
explica que el senyor Gregori s’omple la boca de manifestar que els regidors del grup 
municipal d’ERC són uns manipuladors quan parlen de la revisió cadastral i de l’IBI. Li 
pregunta si li pot dir en quin Ple, el grup municipal d’ERC va aprovar la revisió 
cadastral, ja que han revisat les actes del Ple municipal i de la Junta de Govern Local 
dels darrers cinc anys i en cap han trobat un acord en el qual consti que el grup 
municipal d’ERC aprova la revisió del cadastre. 
 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim 
Intern, el qual explica que el senyor Aranda s’equivoca pensant que el seu grup 
municipal no va aprovar l’inici de la revisió cadastral, ja que aquesta revisió està 
contemplada en el pla de sanejament del període 2010-2013, que es va aprovar en el 
Ple del 15 d’abril de 2010. Un cop aprovat aquest pla de sanejament, l’alcalde 
d’aleshores, en data 18 o 19 d’abril, demana a l’Agència del Cadastre que comenci a 
fer aquesta revisió cadastral, per aplicar-la en data 1 de gener de 2011, per poder 
complir el pla de sanejament. Hi ha la impossibilitat, però, per causa del temps, de 
complir aquests terminis. 
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10.- Tipus de gravamen aplicats a l’IBI 
 
Pren la paraula el senyor Ivan Aranda Mena, regidor del grup municipal d’ERC, el qual 
explica que l’article 72.6 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovada per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, exigeix que els ajuntaments 
que acordin nous tipus de gravamen, per trobar-se incursos en procediments de 
valoració col·lectiva de caràcter general, que és el cas de Canet l’any 2011, hauran 
d’aprovar aquests tipus provisionalment, amb anterioritat a l’inici de les notificacions 
individualitzades dels nous valors i, atès que no es van aprovar en cap sessió plenària, 
tot i tractar-se d’una competència no delegada, sinó que el govern va considerar que 
seguien vigents els aprovats l’any 2008, el seu grup municipal vol saber quan està 
previst el debat al Ple dels diferents gravàmens aplicables a l’impost del 2012, ja que 
sense aquest requisit consideren que no s’ha acomplert el mandat de la Llei i, en no 
ser possible aplicar uns tipus provisionals, s’hauran d’aplicar, per imperatiu legal, els 
valors supletoris que la Llei preveu en l’apartat 1 de l’article esmentat. També demana 
que es concretin de forma precisa, els motius de legalitat pels quals l’Ajuntament s’ha 
negat a debatre un gravamen diferent al que hi ha des de l’any 2008 i que es va 
augmentar adduint que els valors no estaven actualitzats, ja que entenen que les 
al·legacions que s’han presentat demanant una rebaixa després de l’actualització dels 
valors, estan plenament justificades des del punt de vista legal, ja que fins i tot en el 
cas que no es vulgui admetre que s’havia de debatre abans del dia 1 d’agost de 2011, 
no hi ha res que impedeixi que es debati després. 
 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda, el qual 
explica que contestarà aquesta pregunta per escrit, ja que vol revisar tota aquesta 
normativa a què ha fet referència el senyor Aranda. 
 
11.- Comissió de seguiment del pàrquing  
 
Pren la paraula la senyora Coia Tenas Martínez, regidora del grup municipal d’ERC, la 
qual explica que en el poble hi ha diferents serveis que tenen alguna cosa en comú i 
és que estan gestionats per empreses privades, però que són sòl públic. Un d’ells és el 
complex esportiu i l’altre és el pàrquing. El complex esportiu té una comissió de 
seguiment, però el pàrquing no la té. Creu que haurien de fer una comissió de 
seguiment  d’aquest servei, perquè és un servei molt important per al poble 
 
12.- El segon institut 
 
Pren la paraula el senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, el qual 
explica que la seva pregunta serà sobre la saturació que pateix l’institut Lluís 
Domènech i Montaner. Explica que l’IES té uns set-cents alumnes i creuen que està 
sobresaturat. Creuen que l’Ajuntament té mecanismes de participació en el món 
educatiu, però no els utilitza. Hi ha un Consell Escolar Municipal, on estan representats 
les escoles, els instituts i els regidors dels diferents partits, entre d’altres, que és el 
màxim òrgan de participació a nivell educatiu. Ja han passat vuit mesos de les 
eleccions i encara no s’ha convocat cap Consell Escolar Municipal. Si en temes tan 
importants i urgents no es convoca aquest Consell no sap quan es farà. Per tant, el 
grup municipal d’ERC demana que es convoqui de manera urgent, ja que és el lloc on 
realment s’hauria de debatre el tema del segon institut i on s’hauria d’acompanyar tota 
la població de Canet i la plataforma del segon institut, posar-se d’acord i intentar 
buscar vies de solució conjuntes. Avui el senyor alcalde ha fet una intervenció que 
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anava en aquesta línia, fins i tot s’ha mostrat predisposat a fer una cessió provisional 
de terrenys de manera immediata, la qual cosa vol dir que tothom s’ha de posar a 
treballar en la mateixa línia, però primer s’ha de convocar el Consell Escolar Municipal 
i donar a aquest òrgan de participació el pes que té. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que l’Ajuntament sempre ha 
acompanyat l’institut. Des del moment en què han entrat al govern, han anat de costat 
amb l’institut i els informen de tot allò que és necessari. També explica que, pel que fa 
al Consell Municipal Escolar, es convocarà en breu per explicar els assumptes que 
s’estan tractant. 
 
13.- Creació de llocs de treball 
 
Pren la paraula el senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, el qual 
pregunta quines mesures té previstes el govern per crear ocupació a Canet i potenciar 
l’ocupació entre els canetencs. Des del seu grup municipal creuen que aquest és un 
dels assumptes primordials dels canetencs. També entenen que l’Ajuntament no és 
una empresa que hagi de crear directament els llocs de treball, ni tampoc ha d’ampliar 
plantilla. L’Ajuntament, però, sí que té mecanismes per crear de manera indirecta llocs 
de treball, com per exemple, el segon institut. Quan es parla del segon institut, es parla 
d’un equipament que representa trenta o quaranta professors, un servei de neteja, un 
bar perquè els alumnes hi puguin menjar, un conserge, un o dos administratius, 
activitats escolars que es poden dur a terme amb diferents monitors, un entorn on hi 
pot haver activitats comercials que es beneficiïn de la localització d’aquest institut, com 
una papereria o una llibreria. Fer un segon institut ja representa un alt nivell d’ocupació 
que ara no es té. Normalment, quan es parla d’ocupació és parla de les empreses com 
si fossin indústries i creu que s’ha de tenir clar que a Canet, la segona gran indústria 
després de l’Ajuntament, o potser la tercera després de les Indústries Elèctriques 
Soler, potser és l’institut que té entre seixanta i setanta persones ocupades. Un altre 
exemple és la Casa Comediants o l’escola oficial d’idiomes a Canet. 
 
Pren la paraula el senyor Albert Lamana Grau, tinent d’alcalde de Promoció 
Econòmica, Comerç i Turisme, el qual explica que aquest és el tema més important no 
només de Canet de Mar, sinó en general. Està d’acord amb el senyor Llovet, que 
l’Ajuntament no és una empresa de treball temporal, però sí que és cert que una de les 
parts importants de les regidories és ser més eficaç i eficient en la recerca o en l’ajut a 
la recerca de feina. En aquest aspecte, a nivell intern s’ha fet una sèrie de canvis en el 
funcionament de l’Àrea de Promoció Econòmica. Anteriorment, hi havia dues persones 
a l’Àrea encarregades de la borsa de treball, l’atenció a les persones que es quedaven 
sense feina. Actualment, només n’hi ha una, ja que informàticament els tràmits són 
molt més ràpids perquè es treballa en xarxa a tot el Maresme i, per tant, la segona 
persona, que és la tècnica d’autoempresa, podrà fer tasques de recerca de demandes 
de feina, és a dir, visitarà les empreses de Canet per saber quines són les seves 
necessitats. Recentment, s’han trobat amb empresaris que s’han queixat del fet que ja 
està prou malament la feina com per haver d’estar tres o quatre dies fent entrevistes 
de feina per poder trobar candidats als llocs de treball que ofereixen. Aquest és un dels 
serveis que dóna l’Àrea de Promoció Econòmica. També estan homologant aules de 
l’escola de teixits per millorar la formació i s’està fomentant l’emprenedoria. Pel que fa 
a la creació de llocs de feina, s’ha d’actuar de dues maneres, una a curt termini, que 
és saber quins són els recursos i les possibilitats que hi ha, i a llarg termini, que es 
tracta de posar a la pràctica el pla estratègic que tots els partits polítics portaven al 
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programa electoral. La creació de feina a Canet passa per fer-la a través del comerç. 
Hi ha estudis que mostren que més del 50% de la població de Canet se’n va a comprar 
fora del poble, possiblement, perquè actualment Canet no està preparat, no té 
locomotores comercials que permetin fer la compra diària al poble i no té la comoditat 
de l’accés. Des de l’Àrea de Promoció Econòmica consideren que un dels projectes 
més importants per crear ocupació d’una manera ràpida és el projecte de la Plaça 
Mercat. Darrerament, la Junta de Govern Local està valorant aquest projecte i està en 
disposició de dir que s’està a punt de redactar el plec de clàusules per poder instal·lar 
una superfície comercial a la Plaça Mercat, en la qual s’hi farà un mercat nou amb 
unes cent places d’aparcament. Aquest projecte porta implícit no només aquesta 
locomotora comercial, sinó la creació directa de llocs de treball. S’està parlant d’uns 
cinquanta llocs de treball directes i d’uns quants més de manera indirecta, ja que, com 
deia el senyor Llovet, si al costat d’un institut s’hi pot posar un bar, al costat d’un 
supermercat també. A més a més, amb aquest projecte es consolidarà l’eix comercial 
de les rieres. Aquest projecte, juntament amb tota l’oferta de serveis lligada al turisme, 
considera que és el pol més important de Canet. Pel que fa a la recerca d’indústries, 
no cal que digui que és un moment difícil. Per tant, creu que no van mal encaminats de 
fer aquests projectes a curt termini i, lògicament, és feina de tots fer una previsió a 
llarg termini de com pot créixer més Canet i crear més ocupació. Per acabar, comenta 
que la construcció d’un institut no depèn directament de l’Ajuntament i els professors 
tampoc no els posa l’Ajuntament, mentre que en aquest cas que ha explicat sí que és 
l’Ajuntament qui té la potestat per decidir que les persones que hagin d’ocupar aquests 
llocs de treball i que s’hagin de formar per poder fer-ho, siguin del poble. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que és cert que el grup municipal 
d’ERC volia presentar una moció per sol·licitar la ubicació de l’escola oficial d’idiomes 
a l’escola de teixits, però s’ha arribat a un acord de voler consensuar aquesta moció 
entre tots els grups. L’equip de govern té la intenció d’optimitzar l’escola amb una 
oferta formativa important i s’estudiarà el fet d’incloure en aquesta oferta l’escola oficial 
d’idiomes, amb la qual no s’havia pensat.. Per últim, vol fer un prec al senyor Aranda i 
a tot el grup municipal d’ERC, perquè respectin el funcionament del Ple municipal, ja 
que la competència és de l’alcalde i si consideren que aquest funcionament s’ha de 
canviar no hi ha cap inconvenient a discutir-ho, però ara per ara, el que marca el ROM 
és el que s’ha de complir. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 21.45 hores de 
tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària,       L’alcalde, 
 
 
 
Núria Mompel Tusell      Jesús Marín i Hernàndez 


