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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 29 DE MARÇ 
DE 2012 

 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20.35 hores 
Hora que acaba: 00.02 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 l’acta de la sessió ordinària del Ple municipal de data 

26.01.12 
2)  Donar compte de l’informe d’Intervenció de la relació certificada d’obligacions 

pendents de pagament en els termes previstos en el Reial decret legislatiu 
4/2012, de 24 de febrer 

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 modificació Reglament regulador mercat d’intercanvi de Canet de 
Mar 

5)  Aprovació modificació Reglament regulador del Consell Escolar Municipal 
6) Nomenament membres Comissió de Seguiment complex esportiu aquàtic 

municipal, Comissió de Seguiment de l’Odèon i Consell Escolar Municipal 
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7)  Aprovació creació comissió d’estudi per a l’elaboració del Reglament d’honors i 
distincions 

8)  Aprovació  compte  de  liquidació  del  curs  2010-2011  de  l’escola  bressol  El 
Palauet 

9)  Aprovació modificació contracte amb la concessionària de l’escola bressol El 
Palauet 

10) Aprovació tarifes per al curs 2012-2013 de l’escola bressol El Palauet 
11) Aprovació modificació de crèdit per baixes per anul·lació número 10/2012 
12) Aprovació modificació de crèdit per suplement de crèdit número 13/2012 
13) Aprovació modificació ordenances fiscals 
14) Posada   a   disposició   temporal   d’un   solar   a   favor   del   Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat per a l’ampliació de l’IES Lluís Domènech i 
Montaner 

15) Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 09.02.12 d’aprovació 
de l’addenda de pròrroga i modificació del conveni de col·laboració amb el 
Consell Comarcal del Maresme per a la delegació de competències en matèria 
de prestació del servei d’atenció domiciliària 

16) Aprovació de l’autorització a l’AMTU per a la representació de l’Ajuntament 
davant la Generalitat i l’ATM, per a l’acompliment del conveni per a la millora 
del transport públic col·lectiu urbà dels municipis associats 

17) Aprovació baixa voluntària del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
18) Aprovació dissolució de l’Ajuntament de Canet de Mar del Consorci Teledigital 

Maresme Nord 
19) Declaració  de  Vic pel  compromís  local envers Rio+20:  cap al  bon govern 

ambiental i l’economia verda 
20) Propostes per via d’urgència 
21) Moció  presentada pels grups municipals d’ERC i el PSC amb relació a la 

creació d’una escola oficial d’idiomes 
22) Moció presentada pels grups municipals de CiU, UMdC i ERC sobre l’adhesió a 

l’Associació de municipis per a la independència 
23) Presa de coneixement de la renúncia del càrrec de regidor del senyor Josep 

Cortés Maresma, membre del grup municipal del PSC 
24) Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
MUNICIPAL DE DATA 26.01.12 

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

 
2.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DE LA RELACIÓ 
CERTIFICADA D’OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT EN ELS TERMES 
PREVISTOS EN EL REIAL DECRET LEGISLATIU 4/2012, DE 24 DE FEBRER 

 
La Intervenció municipal dóna compte amb l’informe que es transcriu a continuació: 
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INFORME SOBRE LA RELACIÓ CERTIFICADA D’OBLIGACIONS PENDENTS DE 
PAGAMENT  EN ELS TERMES PREVISTOS EN EL  REIAL  DECRET  LEGISLATIU 
4/2012, DE 24 DE FEBRER. 

 
Mitjançant Reial Decret Legislatiu 4/2012 de 24 de febrer publicat en el Boletín Oficial del 
Estado fou aprovada la norma que determina obligacions d’informació i procediments 
necessaris per establir mecanismes de finançament per al pagament als proveïdors de 
les entitats locals. 

 
NORMATIVA APLICABLE 

 
Els articles 2.1 i 3.1 de la llei abans esmentada, estableix l’obligació de remetre, amb 
data límit 15 de març de 2012, d’una relació certificada de les obligacions pendents de 
pagament amb els següents requisits: 

 
a)   Estar vençudes, liquides i exigibles. 
b)   Que tinguin data de recepció amb anterioritat al 1 de gener de 2012. 
c)   Que vingui derivada de l’aplicació del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic (RDL 3/2011, de 14 de novembre). 

 
L’esmentada relació ha d’incloure totes les obligacions pendents tant de l’entitat local 
matriu, com dels seus organismes autònoms i altres entitats dependents que pertanyin 
integrament a l’entitat local. 

 
Així  mateix,  l’article  3.2  estableix  l’obligatorietat  de  que  l’esmentada  relació  sigui 
expedida per l’Interventor, amb l’obligació d’informar amb posterioritat al Ple de la 
Corporació. 

 
OBJECTE I ABAST DE L’INFORME 

 
D’acord amb el previst a la normativa aplicable esmentada, l’objecte d’aquest informe és 
informar en la relació certificada de les obligacions pendents de pagament. 

 
PROCEDIMENT 

 
Les dades que consten en els documents annexos s’han obtingut: 

 
1.  En el cas de l’Ajuntament i l’Organisme Autònom Radio Canet,  del sistema de 
comptabilitat, “Sicalwin”, de l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
2.   En el cas de les altres entitats dependents a partir de les dades subministrades per 
les pròpies entitats, no controlades directament per aquesta intervenció. 

 
La relació certificada de les obligacions pendents de pagament, no inclou atès la 
interpretació de l’article 2.2 obligacions pendents de pagament amb: 

 
     Consell Comarcal del Maresme. 
     Consorci de Tractament de Residus Solids Urbans del Maresme. 
     Consorci de l’UNED. 
     Consorci Teledigital del Maresme. 

 
INFORMO 

 
Primer.- L’import total de obligacions pendents de pagament amb els requisits establerts 
Reial Decret Legislatiu 4/2012, de 24 de febrer, corresponents a l’Ajuntament de Canet 
de Mar és de 1.830.739,48 €, segons llistat adjunt. 
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Segon.- L’import total de obligacions pendents de pagament amb els requisits establerts 
Reial  Decret  Legislatiu  4/2012,  de  24  de  febrer,  corresponents  a  la  Fundació  els 
Garrofers és de 295.291,36 €, segons llistat adjunt. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim 
Intern,  el  qual  explica  que  una  de  les  preocupacions  del  govern  és  resoldre  el 
problema creat amb l’impagament per part de les administracions locals, dels serveis 
que reben dels proveïdors, amb l’establiment de línies de finançament per tal de poder 
regularitzar aquesta situació i poder pagar. El Decret 4/2012, obligava els ajuntaments 
a remetre informació referent als deutes vençuts pendents de pagament a 31 de 
desembre de 2011, per poder valorar la magnitud del problema. En aquest punt de 
l’ordre del dia, es dóna compte de l’informe que es va emetre abans del dia 15 de 
març, el dia que fixava aquest Decret per al compliment d’aquest assumpte. 

 
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 

 
La Intervenció municipal dóna compte amb l’informe que es transcriu a continuació: 

 
INFORME SOBRE L’ACOMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT DE LES 
OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PAGADES ENTRE L’1 
D’OCTUBRE I EL 31 DE DESEMBRE 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 al 
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 és 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”. 
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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 fórmules 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. 

 
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 comprès entre l’1 d’octubre de 2011 i el 
31 de desembre de 2011. 

 
També s’informa del nombre i l’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 el 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 comprès entre l’1 d’octubre de 2011 i el 31 de desembre de 2011. 

 
INFORMO 

 
Primer.- S’adjunten els quadres del quart trimestre del 2011, referents als models 
aprovats: 
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    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. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim 
Intern, el qual explica que la Llei 15/2010, estableix l’obligació d’abonar les factures als 
proveïdors en un termini màxim de trenta dies des de la realització del contracte. 
L’Ajuntament ha d’informar trimestralment sobre el període mitjà de pagament que 
està duent a terme. En aquest punt de l’ordre del dia, es dóna compte del compliment 
de l’Ajuntament de Canet de Mar. En l’últim trimestre del 2011, l’Ajuntament està 
pagant en un termini mitjà de 216 dies, mentre que els pendents de pagament tenen 
un termini mitjà de 184 dies. Amb aquestes dades es pot arribar a la conclusió que els 
períodes de pagament als proveïdors s’estan escurçant, a causa dels crèdits obtinguts 
dins del pla de sanejament que es va aprovar al mes d’octubre passat. Explica que 
com que els pendents de pagament tenen un termini de pagament més curt està en 
disposició de dir que al pròxim trimestre, l’Ajuntament de Canet de Mar podrà pagar en 
un termini encara més curt, que s’acostarà al que dictamina aquesta Llei. 

 
4.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR 
DEL MERCAT D’INTERCANVI DE CANET DE MAR 

 
Atès que el Ple de la corporació, en sessió de data 28 de setembre de 2006, va 
aprovar inicialment el Reglament regulador del mercat d’intercanvi de Canet de Mar, el 
qual es va publicar íntegrament en el BOP de data 7 de febrer de 2007. 

 
Vist i trobat conforme l’informe emès pel tècnic municipal de Medi ambient, Eduard 
Moreno Roca, mitjançant el qual proposa l’ampliació del servei del mercat municipal 
d’intercanvi, permetent la venda de productes de segona mà, informe que es transcriu 
a continuació: 

 
N’Eduard Moreno Roca, tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
comarca del Maresme, en relació al mercat municipal d’intercanvi de Canet de Mar, 
emeto el següent 

 
INFORME 

 
Primer.-  Atès  la  creixent  demanda  d’usuaris  per  participar  al  mercat  municipal 
d’intercanvi, així com la demanda per poder-hi vendre productes de segona mà. 

 
Segon.- Atès que des de l’Àrea de Medi Ambient s’ha valorat que la venda de productes 
de segona mà, a més de l’intercanvi, és i pot ser un factor clau en el funcionament 
d’aquest mercat, dinamitzant la seva participació. 

 
Tercer.- Atès que l’intercanvi i la venda de segona mà permet que productes que per 
algú esdevindrien un residu, per un altre esdevingui un producte d’ús, allargant la seva 
vida útil. Atès que des d’aquest mercat es promou la cultura del no llençar i del reutilitzar. 
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Conclusió 
 

Proposo l’ampliació del servei del mercat municipal d’intercanvi, permetent la venda de 
productes de segona mà, tot promovent els valors del no llençar i de la reutilització. I per 
això s’adjunta la proposta de revisió del reglament, el qual sol·licito que sigui modificat. 

 
Aquest és el meu informe que dono i signo a Canet de Mar a 20 de febrer de 2012. 

 
Atès que, mitjançant provisió de l’Alcaldia, de data 21 de febrer de 2012, es va 
constituir una comissió d’estudi perquè elaborés un projecte de modificació del 
Reglament regulador del mercat d’intercanvi de Canet de Mar. 

 
Atès que aquesta comissió es va reunir el dia 1 de març i va elaborar el document que 
acompanya aquesta proposta com a annex. 

 
Vist i trobat conforme l’informe emès per la secretària municipal en data 12 de març de 
2012, que es transcriu a continuació: 

 
Informe núm. 3/2012 de la Secretaria General sobre la modificació del Reglament 
regulador del mercat d’intercanvi de Canet de Mar. 

 
Núria Mompel Tusell, secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar, vist l’esborrany de la 
modificació  del  Reglament  regulador  del  mercat  d’intercanvi  de  Canet  de  Mar,  per 
encàrrec de l’Alcaldia i de conformitat amb el que disposa l’article 179 del TRLMC, emet 
el següent 

 
Informe 

 
La proposta de modificació del Reglament regulador del mercat d’intercanvi de Canet de 
Mar s’haurà de tramitar conforme al procediment establert a l’article 49 del a Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, de bases del règim local (LBRL): 

 
1)   Aprovació inicial pel ple de la corporació 
2)   Informació pública amb audiència als interessats per 30 dies 
3)   Resolució de reclamacions 
4)   Aprovació definitiva pel ple de la corporació 

 
En cas que no es presentés cap reclamació o suggeriment s’entendrà definitivament 
adoptat l’acord fins aleshores provisional. Una vegada aprovada definitivament la 
modificació de l’Ordenança, caldrà que sigui publicada íntegrament i que se’n remeti 
còpia a l’Administració de l’Estat i a la de la Comunitat Autònoma. La remissió s’ha de fer 
prèviament a la publicació i s’ha de deixar transcórrer el termini de 15 dies hàbils a què 
es refereix l’article 65.2 de la LBRL. Si en aquest termini no es formula cap requeriment, 
la publicació ulterior ha de ser íntegra i en el BOP, amb el benentès que la modificació 
del Reglament no entra en vigor fins que no s’hagi publicat completament el seu text 
conforme estableix l’article 70.2 de la LBRL, modificat per la Llei 57/2003, de 16 de 
desembre,  de mesures per a la modernització del govern local i  hagi  transcorregut 
l’al.ludit termini de 15 dies (65.2 LBRL). 

 
Canet de Mar, 12 de març de 2012 

 
Vist el text resultant, de conformitat amb el que estableixen els articles 20, 22.2.d), 49 i 
70.2 LBRL, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la 
modernització del govern local, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda 
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per unanimitat dels disset membres presents dels disset que integren el nombre de 
dret del Ple municipal: 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament regulador del mercat 
d’intercanvi de Canet de Mar, el text de la qual consta com a annex a aquesta 
proposta. 

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

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

 
Pren la paraula la senyora M. Assumpció Sánchez Salbanyà, tinenta d’alcalde de Medi 
Ambient,  la  qual  explica  que  amb  aquesta  modificació  es  revisa  i  s’adapta  el 
Reglament, aplicant la nova fórmula de venda de segona mà. La realitat ha demostrat 
que només l’intercanvi de productes no motivava suficientment i la participació cada 
vegada era més baixa. Moltes persones es volien desprendre d’un producte en bones 
condicions, però no volien res a canvi. El que sí que es regula és que no es permet la 
participació de professionals de la venda, perquè el missatge que es vol donar és que 
han de participar les persones a títol particular. Es vol aconseguir una dinamització del 
mercat, sobretot amb la nova ubicació, i també es vol aconseguir demostrar que és 
possible donar un nou ús a residus que per a una persona ja no fan cap servei, però 
que a una altra potser sí que li’n farà i amb això s’aconseguirà fomentar la cultura de 
no llençar i sí reutilitzar. Dels punts importants que s’han modificat, en comenta dos. El 
primer és la manera de poder participar en aquest mercat. Fins ara per poder participar 
en aquest mercat no feia falta una inscripció prèvia. Ara, però, amb aquesta nova 
dinamització del mercat, sí que farà falta, ja que l’últim cop hi va haver uns cent 
paradistes i ara per al pròxim se’n preveuen uns cent cinquanta, la qual cosa pot ser 
una mica caòtic. Per tant, a partir d’ara i per una qüestió d’ordre, es limitarà la 
participació al mercat, mitjançant la inscripció dels paradistes i quan s’arribi a cent 
cinquanta es tancarà la participació. L’altre punt important que vol comentar és el que 
fa referència als articles que es poden intercanviar. S’han suprimit els productes 
d’elaboració pròpia, per evitar problemes sanitaris. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual explica que l’any 2006 es va aprovar aquest Reglament per a un mercat 
d’intercanvi i es va començar a creure que aquest tipus de mercat, que ja funcionava 
en d’altres poblacions, també podia funcionar a Canet. Hi va haver persones que van 
manifestar a Canet seria només una utopia i que no podria funcionar. En aquell 
moment, des de la seva Regidoria van creure que era una forma de conscienciar la 
gent, que els productes que es transformaven en residus per a algunes persones, 
podien  ser  útils  a  d’altres.  La  situació  també  ha  canviat,  perquè  molta  gent  no 
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necessita canviar un producte, sinó trobar-ne un i entenen que incloure aquesta venda 
de segona mà és un encert. De fet, ja s’estava produint i l’únic que ara canvia és que 
queda regulat pel Reglament del mercat. El seu vot serà favorable. Agraeix l’aclariment 
de la regidora sobre la venda de productes alimentaris i de la participació de 
professionals en el mercat. 

 
Pren  la  paraula  la  senyora  Blanca  Arbell  Brugarola,  portaveu  del  grup  municipal 
d’ERC, la qual explica que la intenció del vot del seu grup també serà favorable, 
perquè tan sols es tracta d’adaptar la normativa a la realitat. 

 
5.- APROVACIÓ INICIAL   DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM 
INTERN DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE CANET DE MAR 

 
Atès  que  s’ha  constatat  la  necessitat  d’adaptar  a  la  realitat  del  Consell  Escolar 
Municipal  la  seva  composició,  pel  fet  que  actualment  aquesta  composició  no  és 
pràctica per al funcionament d’aquest organisme. 

 
Atès que la manera més adequada i pràctica de composició d’aquest Consell és a 
partir dels membres que formen part dels diferents consells escolars dels centres 
d’ensenyament de la població. 

 
Vist l’informe de la tècnica municipal d’Ensenyament, Maria Artigas Gurri, que es 
transcriu a continuació: 

 
Maria Artigas Gurri, tècnica d’Educació de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació a la 
modificació del reglament de règim intern del Consell Escolar Municipal de Canet de 
Mar, emeto el següent 

 
INFORME 

 
En data 28 de setembre de 2006 el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar va aprovar el 
Reglament de règim intern del Consell Escolar Municipal de Canet de Mar. El marc 
jurídic que emparava el document esmentat eren la Llei 25/1985, de 10 de desembre, 
reguladora dels consells escolars, i el Decret 404/1987 de 22 de desembre, que regula 
les bases d’organització i de funcionalment dels consells escolars. 

 
Posteriorment, la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació de Catalunya (LEC), que va 
derogar la Llei 25/1985, estableix als articles 159.4 i 173 que els consells escolars 
municipals són els organismes de participació i consulta de l’àmbit dels municipis, 
sense que fins al moment s’hagi desplegat cap normativa addicional. 

 
En data 4 de desembre de 2007 es va celebrar la sessió constitutiva del Consell 
Escolar Municipal de Canet de Mar (CEM) i des d’aleshores aquest s’ha reunit 
periòdicament.  En  les  diferents  sessions  s’ha  constatat  que  el  mètode  d’elecció 
indirecta dels diferents vocals membres de la comunitat educativa que descriu l’article 
3.2 del reglament vigent del CEM, no afavoreix la participació i la representativitat dels 
diferents sectors que integren la comunitat educativa del municipi. 

 
Per tal de facilitar una major operativitat i representativitat del consell es troba adequat 
que els vocals siguin escollits directament als consells escolars de centre i que cada 
sector representat al consell de centre proposi un vocal al CEM. 

 
En relació al nombre de vocals regidors de l’ajuntament, actualment el consistori està 
format per cinc grups polítics i per tant es fa difícil escollir un sisè regidor. En aquest 
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sentit  es troba adequat  que  es proposi  com  a vocal  del  CEM un representat del 
diferents grups municipals ja que, de cara al futur els representants municipals 
dependran del nombre de grups municipals que conformin el Ple. 

 
Així, doncs, es troba necessari fer la modificació de l’article 3 del Reglament de règim 
intern del Consell Escolar Municipal en el sentit següent: 

 
Article 3. Composició. 

 
1. El CEM es compon d’un mínim de 32 vocals, ultra l’alcalde o la persona en qui 
aquest delegui, que haurà de ser un regidor de l’ajuntament de Canet de Mar, que 
n’ostentarà la presidència, els quals es distribueixen de la següent faisó: 

 
a) 1 membre de cada grup municipal, nomenat pel Ple de l’ajuntament. 
b) 2 membres nats de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
per raó del seu càrrec professional, designats pel ple de l’Ajuntament. Aquests 
vocals ostentaran la secretaria i la vicesecretaria del CEM, havent d’assistir, un 
d’ambdós, a totes les sessions del plenari i estendre i custodiar les actes i la 
documentació. Aquests vocals poden ser cessats i substituïts en qualsevol 
moment per acord del ple de l’Ajuntament. 
c) Centres educatius de 2n cicle d’EI, Primària i Secundària 

- 5 professors, un per centre educatiu i membre del consell de centre 
- 5 pares d’alumnes, 1 per centre educatiu i membre del consell de centre 
-  5  representants  de  l’AMPA  de  cada  centre  i/o  del  consell  rector 
representant dels pares allà on no hi hagi AMPA. 
- El director/a de cadascun dels centres 
- Els representants dels alumnes, només en els casos de secundària que 
siguin membres dels respectius consells de centre 

d) Centres educatius d’educació infantil de primer cicle, públics 
- 1 representant de la direcció de cadascun dels centres 
-  1  representant  del  personal  educatiu  de  cada  centre,  escollit  pel 
consell de centre en el cas que s’hagi constituït. 
- 1 representant del sector pares de cada centre, escollit pel consell de 
centre en el cas que s’hagi constituït. 
- 1 representant de l’AMPA de cada centre, en cas que hi hagi AMPA 
constituïda. 

e)  1 representant escola adults. 
 

2. S’intentarà, així mateix, que els sectors professors, pares d’alumnes i directors 
representin el màxim nombre de cicles educatius diferents. 

 
3. Els vocals escollits seran designats pel ple de l’Ajuntament per dos cursos escolars, i 
es renovaran per meitats en cada sector al final de curs. Els regidors municipals 
cessaran com a membres del consell quan finalitzi cada mandat. 

 
4. Si un vocal deixa de formar part del sector que representa cessarà automàticament 
com a membre el consell i el centre afectat escollirà un nou representant en el termini 
màxim de dos mesos. 

 
Aquest és el meu informe que dono i signo a Canet de Mar, a 9 de març de 2012. 

 
Atès que les corporacions municipals estan facultades per intervenir en l’activitat dels 
ciutadans i les ciutadanes mitjançant l’aprovació d’ordenances i reglaments, tal com 
reconeixen els articles 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, i 236 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
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Atès que el procediment legal d’aprovació de les ordenances i els reglaments 
municipals i de  les modificacions que puguin produir-se implica, per imperatiu de 
l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny, l’adopció d’una resolució per la qual s’iniciï l’expedient 
de formació de l’ordenança o el reglament corresponent i la designació d’una comissió 
d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de la norma o les 
modificacions d’aquesta. 

 
És per això que, en data 12 de març d’enguany, l’alcalde va resoldre iniciar expedient 
per redactar i aprovar la modificació del reglament de règim intern del Consell Escola 
Municipal de Canet de Mar i, a aquest efecte, va disposar constituir una comissió 
d’estudi perquè redactés aquesta modificació, integrada pel senyor alcalde, la tècnica 
d’Ensenyament i la tècnica d’Administració general. 

 
Aquesta comissió d’estudi es va reunir en data 16 de març de 2012 i va formular el 
projecte de la modificació d’aquest Reglament. 

 
Vist el text resultant, redactat per aquesta comissió d’estudi abans esmentada, de 
conformitat amb el que estableixen els articles 20, 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei de bases 
de règim local. 

 
Vist i trobat conforme l’informe de Secretaria, el qual es transcriu a continuació: 

 
Informe núm. 4/2012 de la Secretaria General sobre la modificació del Reglament 
de règim intern del Consell Escolar Municipal de Canet de Mar. 

 
Núria Mompel Tusell, secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar, vist l’esborrany de la 
modificació del Reglament de règim intern del Consell Escolar Municipal de Canet de 
Mar, per encàrrec de l’Alcaldia i de conformitat amb el que disposa l’article 179 del 
TRLMC, emet el següent 

 
Informe 

 
La  proposta  de  la  modificació  del  Reglament  de  règim  intern  del  Consell  Escolar 
Municipal de Canet de Mar s’haurà de tramitar conforme al procediment establert a 
l’article 49 del a Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local (LBRL): 

 
a)    Aprovació inicial pel ple de la corporació 
b) Informació pública amb audiència als interessats per 30 dies 
c) Resolució de reclamacions 
d)    Aprovació definitiva pel ple de la corporació 

 
En cas que no es presentés cap reclamació o suggeriment s’entendrà definitivament 
adoptat l’acord fins aleshores provisional. Una vegada aprovat definitivament la 
modificació, caldrà que sigui publicada íntegrament i que se’n remeti còpia a 
l’Administració de l’Estat i a la de la Comunitat Autònoma. La remissió s’ha de fer 
prèviament a la publicació i s’ha de deixar transcórrer el termini de 15 dies hàbils a què 
es refereix l’article 65.2 de la LBRL. Si en aquest termini no es formula cap requeriment, 
la publicació ulterior ha de ser íntegra i en el BOP, amb el benentès que aquesta 
modificació  no  entra en vigor fins que  no  s’hagi  publicat  completament  el  seu  text 
conforme estableix l’article 70.2 de la LBRL, modificat per la Llei 57/2003, de 16 de 
desembre,  de mesures per a la modernització del govern local i  hagi  transcorregut 
l’al.ludit termini de 15 dies (65.2 LBRL). 
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Per tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels 
disset membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament de règim intern del Consell 
Escolar Municipal de Canet de Mar, el text íntegre del qual figura en document annex a 
aquesta proposta. 

 
SEGON.- Sotmetre l’aprovació d’aquesta modificació a informació pública i audiència 
als interessats per un termini de 30 dies, a efectes de reclamacions i suggeriments, 
mitjançant la inserció del corresponent edicte en el BOP, el DOGC, el Punt Avui, el 
web municipal i el tauler d’anuncis d’aquesta corporació, transcorregut el qual sense 
haver-se presentat reclamació ni suggeriment, s’entendrà aprovada definitivament 
sense necessitat de nou acord. 

 
TERCER.- Aprovada definitivament la modificació del Reglament es publicarà 
íntegrament en el BOP i entrarà en vigor una vegada transcorreguts 15 dies a partir de 
la seva total publicació. Així mateix, s’inserirà l’anunci en el tauler de la corporació, el 
web municipal i en el DOGC, on s’anunciarà la referència al BOP en el qual s’hagués 
publicat íntegrament el text. 

 
QUART.- Comunicar aquest acord a l’Administració de l’Estat i a la de la comunitat 
autònoma, dins del termini dels 15 dies següents a la seva aprovació definitiva. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que aquest Reglament es va aprovar 
al setembre de l’any 2006. Fins aleshores no n’hi havia hagut cap experiència al 
municipi,  al  marge  de  les  reunions  dels  diferents  sectors  implicats  en  matèria 
educativa. Al desembre del 2007, es va constituir el Consell Escolar Municipal per 
primera vegada i des d’aleshores i amb les diferents convocatòries s’ha constatat que 
la composició prevista al Reglament feta a partir del marc jurídic del 2006 no era la que 
més s’adequava a la realitat de Canet i la que demandava la mateixa comunitat 
educativa. Amb aquesta modificació, s’aconsegueix, per exemple, que els centres 
escolars aportin un representant de cadascun dels sectors, mestres, pares i AMPA 
presents al consell de cada centre i escollits directament per la comunitat que compon 
el centre. També hi són presents totes les direccions dels centres educatius i l’escola 
d’adults. Amb relació a la representació dels grups municipals, aquesta modificació 
permet que s’hi pugui reflectir les diferents composicions que pugui tenir el Ple 
municipal. Aquesta modificació modernitza l’anterior composició i la fa més justa i 
equitativa. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual explica que el vot del seu grup també serà favorable en aquest punt perquè 
entenen que és adequar-se a la realitat. Ha estat el mateix col·lectiu que ha anat 
marcant quin era el seu tarannà. Explica que va comentar el dia de la Comissió 
Assessora que el Reglament no reflectia el cas d’aquelles escoles que no tenien 
AMPA, la qual cosa ara sí que hi ha quedat reflectit. 

 
Pren la paraula el senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, el qual 
explica que és un Reglament important a tenir en compte i aquesta modificació és un 
canvi correcte, cap a la millora d’aquest Reglament. Fins ara tenia una estructura més 
tancada  i  aquesta  modificació  representa  més  la  realitat.  De  totes  maneres,  vol 
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recordar dos punts d’aquest Reglament. Un és el que regula el fet que ha de ser 
informat dels problemes que afecten la comunitat educativa durant el curs i l’altre és el 
que parla del funcionament, on es regula que aquest Consell es reunirà el primer 
divendres dels mesos de gener, abril, juliol i octubre de cada any a la Sala de Plens 
municipal. Estan molt satisfets que es faci aquesta modificació, però demanen que es 
compleixin les convocatòries que regula. El seu grup votarà a favor d’aquesta 
modificació. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual, en primer lloc, agraeix les aportacions que 
han fet tant el grup municipal del PSC, com el grup municipal d’ERC. Si finalment 
s’aprova aquesta modificació, el proper dia 11 d’abril es farà el primer Consell Escolar 
Municipal d’aquesta legislatura. 

 
6.1.- NOMENAMENT MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA 
CONCESSIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU AQUÀTIC MUNICIPAL 

 
Atès  que  en  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  de  prescripcions 
tècniques que regeix el contracte de concessió d'obra pública per a la construcció i 
l'explotació del complex esportiu aquàtic municipal (Títol III, condicions de l'explotació, 
punt 11, característiques i explotació de l'obra, apartat 8) s'especifica el següent: 

 
Formalitzat  el  contracte,  es  constituirà  una  comissió  de  seguiment  amb  la  funció 
genèrica de vetllar pel compliment del present PCAP i el correcte funcionament del 
servei.  La  comissió  de  seguiment  estarà  formada  per  7  membres  dels  quals, 
l’Ajuntament de Canet de Mar en designarà el president i 3 vocals, i l’empresa 
concessionària designarà els altres 3 vocals. Actuarà com a secretari un dels membres 
designats per l’Ajuntament. Per al compliment de les seves funcions la comissió es 
reunirà  preceptivament  una vegada  l’any  de forma ordinària  i  haurà  d’elaborar  un 
informe anual sobre: 

 
Plantilla i estructura de personal. 
Programes esportius. 
Pla d’utilització de la instal·lació. 
Programa d’activitats. 
Pla de conservació i manteniment. 
Proposta de tarifes. 
Reglament intern. 
Aprovació de serveis complementaris. 

 
Atès que el Ple municipal, en sessió de data 5 de febrer de 2009, va acordar el 
següent: 

 
PRIMER.- Crear una comissió de seguiment amb l'objectiu genèric de vetllar pel 
compliment del Plec de clàusules administratives particulars del contracte de concessió 
d'obra pública per a la construcció i l'explotació del complex esportiu aquàtic municipal. 
Aquesta comissió es reunirà preceptivament una vegada a l'any de forma ordinària i 
haurà d'elaborar un informe anual sobre: 

 
Plantilla i estructura de personal. 
Programes esportius. 
Pla d’utilització de la instal·lació. 
Programa d’activitats. 
Pla de conservació i manteniment. 
Proposta de tarifes. 
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Reglament intern. 
Aprovació de serveis complementaris. 

 
SEGON.-  Designar  membres  d'aquesta  comissió  de  seguiment,  els  representants 
següents: 

 
Per part de l'Ajuntament: 

 
 El senyor Antoni Isarn Flores, regidor delegat d'Esports, com a president. 
 La senyora Cati Forcano Isern, regidora d'UMdC, com a vocal. 
 El senyor Rafel Dulsat Ortiz, regidor d'ERC, com a vocal. 
 El senyor Jesús Marín Hernández, regidor de CiU, com a vocal. 

 
Per part del l'empresa concessiónària: 

 
 El senyor Andreu Coranti, com a vocal. 
 La senyora Sílvia Sierra, com a vocal. 
 La senyora Marian Damià, com a vocal. 

 
TERCER.- Notificar aquests acords a les persones interessades a l'efecte oportú. 

 
Atès que el Ple municipal, en sessió extraordinària de data 11.06.11, va constituir la 
nova corporació municipal després de les eleccions celebrades el 22 de maig de 2011, 
per la qual cosa resulta necessari nomenar els membres que formaran part de la 
Comissió de seguiment de la concessió del complex esportiu aquàtic, de conformitat 
amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Esports, s’acorda per unanimitat dels 
disset membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 

 
PRIMER.- Designar membres d'aquesta comissió de seguiment, els representants 
següents: 

 
Per part de l'Ajuntament: 

 
 El senyor Toni Romero Carbonell, tinent d’alcalde d'Esports, com a president. 
 La senyora Cati Forcano Isern, regidora d'UMdC, com a vocal. 
 El senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor de CiU, com a vocal. 
 El senyor Ivan Aranda Mena, regidor d’ERC, com a vocal titular, i la senyora 

Sílvia Tamayo Mata, regidora del PSC, com a vocal suplent. 
 

Per part del l'empresa concessionària: 
 

 El senyor Andreu Coranti, com a vocal. 
 La senyora Sílvia Sierra, com a vocal. 
 El senyor Arnau Fernández, com a vocal. 

 
TERCER.- Comunicar aquest acord a tots els membres designats que no es trobin 
presents en la sessió plenària en la que s’adopti aquest acord i donar els altres per 
notificats amb la mera assistència. 
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6.2.- APROVACIÓ NOMENAMENT REPRESENTANTS COMISSIÓ SECTORIAL DE 
SEGUIMENT DEL PROJECTE ODÈON 

 
Atès que la Comissió de Govern, en sessió ordinària de data 23 de juliol de 2003, va 
prendre l’acord de crear la Comissió Sectorial de Seguiment del Projecte Odèon (CSO, 
en endavant) en el marc del Consell Municipal de Cultura integrada per les persones 
següents: l’alcalde de la corporació, el regidor de Cultura, el regidor d’Obres, el 
president de l’Associació Cultural Plataforma Odèon (ACPO), el vicepresident i un 
vocal i dos representants de Comediants. 

 
Atès que d’acord amb l’article 16.2 dels estatuts del Consell Municipal de Cultura, 
aprovats pel Ple municipal de data 26.07.02 i publicats al BOP número 271, de data 
12.11.02, els integrants de les sectorials seran persones representants de les entitats 
culturals i associacions cíviques i de veïns que així ho expressin i també els tècnics 
responsables d’establiments culturals i persones proposades pel regidor de Cultura. 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 3 de juny de 2010, va 
prendre entre d’altres l’acord següent: 

 
PRIMER.- Ratificar l’acord de la Comissió de Seguiment de l’Odèon segons el qual en 
formaran part: l’alcalde de la corporació, el regidor de Cultura, un representant de cada 
grup municipal, dos representants de Comediants, el president de l’Associació Cultural 
Plataforma  Odèon  i  dos  representants  més,  i  la  coordinadora  de  Cultura  com  a 
secretària. 

 
Atès que el Ple municipal, en sessió extraordinària de data 11.06.11, va constituir la 
nova corporació municipal després de les eleccions celebrades el 22 de maig de 2011, 
resulta necessari nomenar els representants dels grups polítics municipals en aquesta 
Comissió de Seguiment de l’Odèon en les reunions que aquesta Comissió pugui fer. 

 
Atès que per aquest motiu es va enviar, via correu electrònic, un escrit als portaveus 
dels grups municipals perquè comuniquessin els seus representants en aquesta 
Comissió, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels 
disset membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 

 
PRIMER.- Nomenar, d’acord amb els estatuts del Consell Municipal de Cultura,  com a 
representants dels grups municipals que integren la corporació a la Comissió de 
Seguiment de l’Odèon, els següents: 

 
Per CiU: el senyor Laureà Gregori Fraxedas 
Per ERC: el senyor Lluís Llovet Bayer 
Per UMdC: el senyor Josep M. Masvidal Serra 
Pel PSC: el senyor Jordi Planet Rovira 
Pel PP: el senyor Toni Romero Carbonell 

 
SEGON.- Nomenar com a secretària de la Comissió de Seguiment de l’Odèon, la 
coordinadora municipal de Cultura, Mercè Valls Melendres. 

 
TERCER.- Comunicar aquest acord a tots els membres designats que no es trobin 
presents en la sessió plenària en què s’adopti aquest acord, donar els altres per 
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notificats amb la mera assistència, i comunicar-lo, també, al Consell Municipal de 
Cultura. 

 
6.3.- NOMENAMENT REPRESENTANTS EN EL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 

 
Atès que el Ple municipal, en sessió extraordinària de data 11.06.11, va acordar entre 
d’altres, l’acord següent: 

 
 

SISÈ.- Nomenar com a representants al Consell Municipal Escolar, els següents: 
 

Per CIU: la senyora M. Assumpció Sánchez Salbanyà, com a titular, i la senyora Mireia 
Cortés Sánchez, com a suplent. 
Per ERC: el senyor Lluís Llovet Bayer, com a titular, i la senyora Blanca Arbell Brugarola 
com a suplent. 
Per UMdC: la senyora Coia Galceran Artigas, com a titular, i la senyora Àngels Isart, com 
a suplent. 
Per PSC: la senyora Sílvia Tamayo Mata, com a titular, i el senyor Ferran Casanova, 
com a suplent. 
Pel PP: el senyor Luís Rodríguez, com a titular, i la senyora Mar León, com a suplent. 

 
Vist l’article 3.1.a) dels estatuts que regeixen el Consell Escolar Municipal, el qual 
estableix que formen part del Consell Escolar Municipal un membre de cada grup 
municipal de l’Ajuntament de Canet de Mar, nomenats pel Ple de l’Ajuntament. 

 
Atès que alguns representants que es van nomenar no ostenten el càrrec de regidor 
municipal i cal nomenar nous membres que sí que n’ostentin el càrrec. 

 
Atès que per dur a terme aquest nomenament es va enviar, via correu electrònic, un 
escrit als portaveus dels grups municipals perquè comuniquessin els noms dels 
representants dels seu grups. 

 
Atès que, d’acord amb l’article 3.1.b) dels estatus del Consell Escolar Municipal, també 
formaran part d’aquest Consell dos membres nats de la plantilla de personal de 
l’ajuntament de Canet de Mar, per raó del seu càrrec professional, designats pel Ple de 
l’Ajuntament. Aquests vocals ostentaran la Secretaria i la Vicesecretaria del Consell, 
de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels disset 
membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 

 
PRIMER.- Deixar sense efecte els nomenaments dels representants dels diferents 
grups municipals que no ostenten el càrrec de regidor. 

 
SEGON.- Nomenar com a representants dels grups municipals al Consell Municipal 
Escolar, en substitució dels membres que no ostenten el càrrec de regidor municipal, 
els següents: 

 
Per CIU: el senyor Àngel López Solà, com a suplent. 
Per UMdC: el senyor Pere Xirau Espàrrech, com a titular, i el senyor Albert Lamana 
Grau, com a suplent. 
Per PSC: el senyor Jordi Planet Rovira, com a suplent. 
Pel PP: el senyor Toni Romero Carbonell, com a titular, i el senyor Manel Almellones 
Conesa, com a suplent. 
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TERCER.- Nomenar la tècnica municipal d’Ensenyament, Maria Artigas Gurri, i el 
tècnic municipal de Joventut, Miquel Sabaté Riera, com a secretària i com a 
vicesecretari, respectivament, del Consell Escolar Municipal. 

 
QUART.- Comunicar aquest acord a tots els membres designats que no es trobin 
presents en la sessió plenària en la que s’adopti aquest acord, donar els altres per 
notificats amb la mera assistència, i comunicar-lo, també, al Consell Escolar Municipal. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, la 
qual agraeix al senyor alcalde que acceptés el canvi que els grups municipals de 
l’oposició li van proposar per aquests nomenaments en la reunió de la Comissió 
Assessora. Tant ERC com el PSC van demanar poder formar part de la comissió de 
seguiment del complex aquàtic municipal, igual que passava en l’anterior mandat, 
quan a l’oposició hi havia el grup municipal de CiU i també en formava part. Va 
acceptar aquest canvi i, per tant, hi votaran a favor. 

 
Pren  la  paraula  la  senyora  Blanca  Arbell  Brugarola,  portaveu  del  grup  municipal 
d’ERC, la qual comenta que la seva intervenció va en el mateix sentit que la de la 
portaveu del grup municipal del PSC, la senyora Sílvia Tamayo Mata. 

 
7.- CREACIÓ COMISSIÓ D’ESTUDI PER A L’ELABORACIÓ DEL REGLAMENT 
D’HONORS I DISTINCIONS DE CANET DE MAR 

 
L’Ajuntament de Canet de Mar vol premiar aquelles persones i entitats que li presten 
serveis  i  l’ajuden  a  enriquir-se,  perquè  l’obra  exemplar  d’aquestes  persones  es 
conegui, es difongui i perduri en la memòria col·lectiva del municipi, perquè les futures 
generacions continuïn aquesta obra, treballant per al seu poble i el seu país i perquè 
aquesta societat esdevingui, amb l’ajut de tothom més solidària i més rica en la 
igualtat, la fraternitat i la justícia social. 

 
Per aquest motiu, cal disposar d’un reglament especial que reguli el procediment i 
prevegi els casos, els mèrits o els serveis que puguin determinar la concessió de 
condecoracions o alguna altra classe d’honors. 

 
Atès que les corporacions municipals estan facultades per intervenir en l’activitat dels 
ciutadans i les ciutadanes mitjançant l’aprovació d’ordenances i reglaments, tal com 
reconeixen els articles 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, i 236 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

 
Atès que el procediment legal d’aprovació de les ordenances municipals implica, per 
imperatiu de l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, l’adopció d’una resolució per la qual s’iniciï 
l’expedient de formació del reglament corresponent i la designació d’una comissió 
d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de la norma o de les 
modificacions d’aquesta norma. 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 13 vots a favor 
dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Cati Forcano Isern, Toni Romero Carbonell, 
Laureà Gregori Fraxedas, Albert Lamana Grau, Manel Almellones Conesa, M. 
Assumpció Sánchez Salbanyà, Josep M. Masvidal Serra, Àngel López Solà, Pere 
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Xirau Espàrrech, Sílvia Tamayo Mata, Josep Cortés Maresma i Jordi Planet Rovira, i 
quatre abstencions dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Ivan Aranda Mena, Lluís 
Llovet Bayer i Coia Tenas Martínez: 

 
PRIMER.- Crear una comissió d’estudi perquè redacti el Reglament d’honors i 
distincions de Canet de Mar; aquesta comissió, sota la Presidència del regidor delegat 
de Cultura, Pere Xirau i Espàrrech, restarà constituïda pels vocals següents: 

 
- El senyor Àngel López Solà, com a representant de CiU 
- La senyora Blanca Arbell Brugarola, com a representant d’ERC 
- El senyor Josep M. Masvidal Serra, com a representant d’UMdC 
- El senyor Jordi Planet Rovira, com a representant del PSC 
- El senyor Manel Almellones Conesa com a representant del PP 
- La senyora Mercè Valls Melendres, tècnica municipal de Cultura 
- Cristina Noé Juvanteny, tècnica municipal de Comunicació 
- Núria  Mompel  Tusell,  secretària  d’aquest  Ajuntament,  que  actuarà  com  a 

secretària de la comissió, amb veu i vot. 
 

SEGON.- Disposar que la comissió d’estudi ha de lliurar a l’Alcaldia el text del 
Reglament amb l’antelació suficient per tal que es pugui sotmetre a la consideració del 
ple de l’Ajuntament de la propera sessió que faci. 

 
TERCER.- Disposar que la Secretaria emeti un informe jurídic amb relació a aquest 
Reglament, un cop redactat per la comissió d’estudi, amb caràcter previ a l’elevació del 
Ple. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Xirau Espàrrech, regidor de Cultura, el qual explica que 
si bé l’enunciat d’aquest punt pot semblar molt pompós i superflu, la intenció és molt 
més senzilla i concreta. Es tracta de poder fer un reconeixement a les persones de 
Canet que per trajectòria o per qüestions puntuals hagin excel·lit. Canet és un gran 
poble i aquest Reglament va en aquesta línia, poder reconèixer els mèrits de qualsevol 
persona. També es podria incloure el reconeixement a entitats amb trajectòria. 

 
Pren la paraula el senyor Jordi Planet Rovira, regidor del grup municipal del PSC, el 
qual explica que el seu vot serà favorable perquè creuen que és molt important fer un 
reconeixement a la gent que ha donat a conèixer el poble. El que no canviarien és el 
premi al canetenc de l’any. Són coses diferents i no s’han de confondre. 

 
Pren  la  paraula  la  senyora  Blanca  Arbell  Brugarola,  portaveu  del  grup  municipal 
d’ERC, la qual explica que sincerament sí que els ha semblat una mica pompós, però 
el senyor Pere Xirau Espàrrech ho ha explicat molt bé i s’ha entès. El problema és que 
s’estan vivint uns moments difícils, amb coses molt importants per decidir, i sembla 
que amb el premi del canetenc de l’any ja n’hi havia prou i estarien d’acord a donar-li 
continuïtat a aquest premi. Estarien d’acord que l’Ajuntament se’n fes càrrec, però 
sempre que continués sent molt participatiu. Explica que no tenen massa arguments i, 
per tant, s’abstindran. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Xirau Espàrrech, el qual explica que poden conviure 
perfectament tots dos premis. El premi al canetenc de l’any és anual i amb el 
Reglament d’honors i distincions no caldrà donar un premi cada any. Les dues coses 
no interfereixen. 
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8.- APROVACIÓ LIQUIDACIÓ COMPTE D’EXPLOTACIÓ ESCOLA BRESSOL 
MUNICIPAL CURS 2010-11 

 
Vist el compte d’explotació del servei públic d’Escola Bressol Municipal, corresponent 
al curs escolar 2010-2011, presentat per l’empresa concessionària Suara Serveis 
SCCL, en data 7 de febrer de 2012, de conformitat a allò establert en la clàusula 7 del 
plec regulador de la concessió. 

 
Atès que aquest Ajuntament va encarregar, per compte del concessionari, un informe 
extern de revisió del compte d’explotació del curs 2010-2011 de l’escola bressol El 
Palauet, per a la fiscalització dels comptes segon allò que disposa la clàusula 7.2 del 
plec, mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 1029/2011, de 16 de novembre, a l’empresa 
Efial Consultores, el qual ha arribat a les conclusions següents: 

 
1.  S’ha realitzat la  revisió  de la compte de resultats de l’exercici 2010-11 de 

l’escola bressol “El Palauet” havent detectat diversos ajustaments que 
millorarien el resultat global del Servei en 7.853,02 euros , fins a situar-lo en un 
import total ajustat de 98.914,96 euros. 

 
2.  No ha estat possible comprovar la integritat dels ingressos en concepte d’hores 

extres reals i menús i berenars servits per part de l’escola bressol, atès que no 
existeixen els circuits de control intern que permetin aquesta verificació. 

 
3.  L’import  total  de  la  despesa  de  personal  (educadors  i  els  monitors),  s’ha 

registrat com a despesa de l’escola bressol, sense haver-la segregat entre el 
cost del personal directament imputable a l’escola bressol i l’imputable al 
menjador. 

 
D’acord amb la informació disponible, per tal de considerar els dos comptes 
d’explotació  de  forma  individualitzada,  caldria  traspassar  de  l’escola  al 
menjador l’import corresponent al cost dels monitors del menjador empleats 
durant la franja horària de 12h a 15h, actualment registrat conjuntament amb el 
cost de la resta d’educadors de l’escola. 

 
4.  S’han detectat desviacions en la comptabilització temporal d’algunes despeses 

de subministraments, entre les factures corresponents a cada període i les 
provisions de factures pendents de rebre. Recomanem que en els propers 
exercicis que es realitzi una correcta imputació de despeses dins de l’exercici 
corresponent, dotant provisions per totes aquelles factures de consums 
pendents de rebre. 

 
5.  L’empresa “El Garbet, SCCL” ha facturat durant l’exercici 2010-11 en concepte 

de neteja i manteniment de les instal·lacions de l’escola un import de 50.814,53 
euros, i en concepte d’inversions realitzades amb els excedents dels exercicis 
2008-09 i 2009-10 un import de 29.765,94 euros. Atès que aquesta empresa 
pertany al mateix grup empresarial que SUARA, caldria verificar que els preus 
de transferència corresponen a preus de mercat, verificació que queda fora de 
l’objecte del present treball.” 
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Vist l’informe emès en data 9 de març de 2012 per l’Interventor Municipal, 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 

Fiscalització del compte d’explotació del curs 2010 – 2011 de l’Escola Bressol El 
Palauet. 

 
RELACIÓ DE FETS 

 
El 8 de Juliol de 2008, l’Ajuntament de Canet va signar el contracte de gestió de servei 
públic en la modalitat de concessió per a la gestió del servei de l’escola bressol “El 
Palauet”, amb l’empresa Escaler SCCL, posteriorment esdevinguda SUARA SERVEIS, 
SCCL. 

 
Així mateix, l’empresa concessionària Suara Serveis SCCL va presentar el compte 
d’explotació del servei públic d’Escola Bressol Municipal, corresponents al curs escolar 
2010-2011, de conformitat a allò establert en la clàusula 7 del plec regulador de la 
concessió, següents: 

 
 Compte de Resultats de l’Escola: 
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NGESSOS CORRENTS 515.804,22 524.632,00 
INGRESSOS PRESTACIÓ SERVEIS 495.522,38 491.582,00 
INGRESSOS BEQUES ESCOLA 20.281,84 33.050,00 

 
 

COMPTE DE RESULTATS ESCOLA 2010-2011 2009-2010 
 
 

 INGRESSOS  719.950,66  719.329,00 
 

I 
 
 
 

ALTRES INGRESSOS 204.146,44 194.697,00 
INGRESSOS QUOTES USUARIS 204.146,44 194.697,00 

 
 DESPESES DIRECTES  634.446,95  650.673,00 

 

PERSONAL 536.507,41 548.895,00 
SOUS I SALARIS i SEG. SOCIAL 533.753,68 544.275,00 
FORMACIÓ 2.753,73 4.620,00 

ALTRES DESPESES 97.939,54 101.778,00 
ROBA I VESTUARI 666,70 0,00 
MATERIAL DIDACTIC 3.584,80 0,00 
MATERIAL DIDACTIC FUNGIBLE 7.305,01 2.721,00 
REPARACIONS I CONSERVACIO 10.841,27 11.755,00 
REVISIONS PERIÓDIQUES 1.732,24 0,00 
ASSEGURANÇA ESCOLES BRESSOL 2.984,27 2.993,00 
SUBMINISTRAMENTS 21.521,94 18.997,00 
ALTRES DESPESES 784,86 4.253,00 
NETEJA 39.153,14 42.093,00 
COMUNICACIONS 2.581,98 2.535,00 
PREVENCIO RISCOS LABORALS 2.936,53 2.919,00 
FACTURES PENDENTS DE REBRE_auditoria 3.846,80 3.847,00 
INTERES.FINANÇ. 0,00 4.908,00 
ALTRES DESPESES 0,00 4.757,00 

MARGE DIRECTE DEL SERVEI 85.503,71 68.656,00 
 

 DESPESES INDIRECTES  26.240,00  29.160,00 
DESPESES GRALS I BENEFICI INDUSTRIAL 26.240,00 29.160,00 

 
 MARGE NET ESCOLA  59.263,71  39.496,00 

 

 
 

 Compte de Resultats dels Serveis Complementaris: 
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COMPTE DE RTATS MENJADOR 2010-2011 2009-2010 
 

 
INGRESSOS 

 
112.035,24 

 
119.628,00 

INGRESSOS BEQUES MENJADOR 5.629,92 3.940,00 
INGRESSOS HORES EXTRES 6.661,55 6.347,00 

INGRESSOS MENJADOR 92.391,44 101.777,00 

INGRESSOS BERENAR 7.352,33 7.564,00 
 
 DESPESES DIRECTES  75.755,60  88.747,00 

DESPESES DE PERSONAL 0,00 8.270,00 

ALTRES DESPESES 75.755,60 80.477,00 
UTILLATGE CUINA 59,00 0,00 

CATERING 75.696,60 80.477,00 

MARGE DIRECTE DEL SERVEI 36.279,64 30.881,00 
 
DESPESES INDIRECTES 

 
4.481,41 

 
4.785,00 

 
MARGE NET MENJADOR 

 
31.798,23 

 
26.096,00  

Així  mateix,  aquest  Ajuntament  va  encarregar,  per  compte  del  concessionari,  un 
informe extern de Revisió del Compte d’Explotació del Curs 2010 – 2011 de l’Escola 
Bressol “El Palauet”, per a la fiscalització dels comptes segons allò que disposa la 
clàusula 7.2 del plec, amb les següents conclusions: 

 
“ 

6.  S’ha realitzat la  revisió  de la compte de resultats de l’exercici 2010-11 de 
l’escola bressol “El Palauet” havent detectat diversos ajustaments que 
millorarien el resultat global del Servei en 7.853,02 euros , fins a situar-lo en un 
import total ajustat de 98.914,96 euros. 

 
7.  No ha estat possible comprovar la integritat dels ingressos en concepte d’hores 

extres reals i menús i berenars servits per part de l’escola bressol, atès que no 
existeixen els circuits de control intern que permetin aquesta verificació. 

 
8.  L’import  total  de  la  despesa  de  personal  (educadors  i  els  monitors),  s’ha 

registrat com a despesa de l’escola bressol, sense haver-la segregat entre el 
cost del personal directament imputable a l’escola bressol i l’imputable al 
menjador. 

 
D’acord amb la informació disponible, per tal de considerar els dos comptes 
d’explotació  de  forma  individualitzada,  caldria  traspassar  de  l’escola  al 
menjador l’import corresponent al cost dels monitors del menjador empleats 
durant la franja horària de 12h a 15h, actualment registrat conjuntament amb el 
cost de la resta d’educadors de l’escola. 

 
9.  S’han detectat desviacions en la comptabilització temporal d’algunes despeses 

de subministraments, entre les factures corresponents a cada període i les 
provisions de factures pendents de rebre. Recomanem que en els propers 
exercicis que es realitzi una correcta imputació de despeses dins de l’exercici 
corresponent, dotant provisions per totes aquelles factures de consums 
pendents de rebre. 
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10. L’empresa “El Garbet, SCCL” ha facturat durant l’exercici 2010-11 en concepte 
de neteja i manteniment de les instal·lacions de l’escola un import de 50.814,53 
euros, i en concepte d’inversions realitzades amb els excedents dels exercicis 
2008-09 i 2009-10 un import de 29.765,94 euros. Atès que aquesta empresa 
pertany al mateix grup empresarial que SUARA, caldria verificar que els preus 
de transferència corresponen a preus de mercat, verificació que queda fora de 
l’objecte del present treball.” 

 
FONAMENTS DE DRET 

 
Els articles 235, 238 i 248 del Decret 179/1985, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals disposen: 

 
“Article 235. Obligacions del contractista 

Sens perjudici de les obligacions que s’estipulin en el contracte, són obligacions 
del contractista: 
.... 
e) Informar l’administració del funcionament del servei, i quan calgui, de l’execució 
de   les  obres  i  instal·lacions  al  seu   compte,   com  també   dels  comptes 
d’explotació i de la situació patrimonial en relació amb la gestió del servei. 
....” 

 
“Article 238. Potestats de l’administració 
Correspon als ens locals la potestat de direcció i control del servei públic, en virtut 
de  la qual el poden  modificar i suprimir, i en la  concessió, també exercir les 
facultats que estableix l’article 248 d’aquest Reglament.” 

 
“Article 248. Potestats de l’ens concedent 
L’ens concedent té les potestats següents: 
.... 
b)  Fiscalitzar  la  gestió  del  concessionari.  A  aquest  efecte,  l’ens  local  pot 
inspeccionar el servei, les obres, les instal·lacions i els locals, i la documentació 
relacionada  amb  l’objecte  de  la  concessió,  i  dictar  les  ordres  per  mantenir  o 
restablir la prestació corresponent. 
....” 

 
Així mateix, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix: 

 
“Article 259. Règim de la concessió 
.... 
259.2   L'ens  local  no  pot  renunciar  a  la  fiscalització  del  servei,  llurs 
modificacions, al rescat, al segrest o a la declaració de caducitat. 
....” 

 
Per altre banda, el Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el 
text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques al seu article 249 
disposa: 

 
“Article 249. Prerrogatives i drets de l’Administració 
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1.  Dins dels límits i amb subjecció als requisits i amb els efectes assenyalats 
en aquesta Llei, l'òrgan de contractació o, si s'escau, l'òrgan que es determini 
en la legislació específica, té les següents prerrogatives i drets: 
.... 
f) Vigilar i controlar el compliment de les obligacions del concessionari, a la qual 
cosa podrà inspeccionar el servei, les seves obres, instal·lacions i locals,  així 
com la documentació, relacionats amb l'objecte de la concessió. 
....” 

En relació al Plec de clàusules administratives particulars del contracte de concessió: 

“11. Obligacions del concessionari. 
Són obligacions del concessionari: 
.... 
i) presentar una relació dels alumnes matriculats, així com les variacions es 
vagin produint i, amb la periodicitat que s’estableix, la documentació següent: 

 
• abans de l’inici de cada curs, les propostes següents: 

- programació pedagògica i organitzativa. 
- pressupost del servei; 
- pressupost del servei de menjador; 
- pressupost d’activitats accessòries o complementàries; 
- actuacions de manteniment ordinari. 

 
• en acabar-se el curs: 

- memòria de la gestió i activitats realitzades. 
- compte d’explotació desglossant els ingressos per tarifes. 
- informe de les desviacions respecte del pressupost aprovat. 
-  certificat  d’estar  al corrent de les obligacions tributàries i de 

Seguretat Social. 

• trimestralment: còpia dels TC1 i TC2 presentats” 

“14. Potestats de l’Ajuntament. 
Correspon a la Corporació la potestat de: 
--- 
c) controlar i fiscalitzar la gestió del concessionari. A aquest efecte, l’ens local 
pot inspeccionar el servei, les obres, les instal·lacions i els locals, i la 
documentació relacionada amb l’objecte de la concessió, i dictar les ordres per 
mantenir o restablir la prestació corresponent. L’Ajuntament podrà, en exercici 
d’aquesta facultat, exigir al concessionari la realització i assumpció del cost de 
les auditories (financeres, de compliment i d’eficàcia), amb el límit d’una per 
exercici econòmic.” 

 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 

 
D’acord amb els antecedents i els fonaments de dret establerts, i en relació al compte 
d’explotació del curs 2010 – 2011 de l’Escola Bressol El Palauet, presentat per SUARA 
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SERVEIS, SCCL, cal destacar que esdevé un dret i una obligació per l’Ajuntament la 
realització de la fiscalització del servei concessionat, i alhora esdevenen obligacions 
del concessionari aportar la totalitat dels justificants corresponents del compte 
d’explotació, i facilitar a l'Ajuntament un sistema àgil i fidedigne d'informació sobre la 
prestació del servei. 

 
Que l’excedent del curs 2008 -2009, segons l’informació obrant en aquesta intervenció 
es de 48.255,17 euros, que resulta del càlcul següent: 

 
 

 
Descripció 

 

 
Import 

  
Marge net servei escola 59.932,59 
Marge net servei menjador 30.634,07 
Total 90.566,66 
  
Abonament liquidació fi curs inicial - 205.851,30 
Nova liquidació fi curs 147.804,70 
Total -  58.046,60 
  
Resultat abans ajustaments 2008-2009 32.520,06 
  
  
Ajustaments auditoria 52.486,00 
Provisió fi contracte treballadors/es -  40.152,00 
Total ajustaments auditoria 08-09 12.334,00 
  
Impagats 08-09 3.467,71 
Baixes del curs 3.889,40 
Total incidències curs 08-09 7.357,11 
  
Resultat Previ curs 08-09 52.211,17 
  
Ajust auditoria benefici explotació -  3.956,00 
  
RESULTAT FINAL CURS 08-09 48.255,17 

 
 

Que la provisió per acomiadaments, no cobreix un risc real del concessionari, ja que 
una vegada finalitzat el termini de la concessió, el servei haurà de revertir a 
l’Ajuntament, sense que el concessionari hagi de fer efectiu cap acomiadament derivat 
del personal que va haver de subrogar, d’acord amb el que estableix l’article 44 de la 
Llei  de  l’Estatut  dels  Treballadors  (RDL  1/1995,  de  24  de  març),  i  que  en 
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conseqüència, i en relació als cursos anteriors, els excedents pendents de reinvertir en 
el propi servei són els següents: 

 

 
 

 
 
Concepte 

 
 

Saldo Inicial 

 
 

Despeses 

 
 
Saldo Pendent 

    
Excedents 2008 – 2009 48.255,17 € 20.267,68 € 27.987,49 € 
Excedents 2009 – 2010 65.592,02 € 17.899,61 € 47.692,41 € 
Excedents 2010 – 2011 98.914,96 € -  € 98.914,96 € 
    
Subtotal 212.762,15 € 38.167,29 € 174.594,86 € 
    
Provisió acomiadaments cursos anteriors 55.427,47 € -  € 55.427,47 € 
    
TOTAL BENEFICIS ACUMULATS 268.189,62 € 38.167,29 € 230.022,33 € 

 
 

Que de la revisió externa realitzada corresponent al curs 2010 – 2011 de l’Escola 
Bressol “El Palauet”, cal destacar el següent: 

 
1.  Que  el  compte  de  resultats  acumulat  corresponent  al  curs  2010  –  2011, 

presenta un benefici després d’ajustaments de 98.914,96 euros. 
 

2.  Que esdevé recomanable de cara a exercicis futurs, millorar els circuits de 
control intern dels ingressos implantats per la concessionària amb la finalitat de 
poder comprovar l’integritat dels mateixos. 

 
3.  Que la concessionària enregistra la totalitat del cost del personal sota el compte 

de resultats del servei principal, atès que aprofita el personal de la pròpia 
escola bressol. 

 
4. Que existeixen petits errors d’imputació comptable de les despeses de 

subministrament, atenent el criteri de meritament de la despesa. 
 

5.  Que la concessionària habitualment treballa amb empreses del seu propi grup, i 
en conseqüència, fora recomanable amb la liquidació del contracte verificar els 
preus de transferència utilitzats. 

 
CONCLUSIONS 

 
Per tot això cal concloure que, a judici del sotasignant, caldria procedir a: 

 
PRIMER.-  Aprovar  els  comptes  d’explotació  del  servei  públic  d’Escola  Bressol 
Municipal El Palauet, corresponent al curs escolar 2010-2011, presentat per l’empresa 
concessionària  Suara  Serveis  SCCL,  introduint  les  rectificacions  resultants  de  la 
revisió efectuada per EFIAL CONSULTORIA, SL, en data 7 de febrer de 2012, amb un 
benefici després d’ajustaments de 98.914,96 euros. 
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SEGON.- Reinvertir en el servei l’import total acumulat de la provisió constituïda per la 
concessionària del servei en concepte d’indemnització del personal de 71.776,81 € en 
virtut d’allò establert a l’art. 44 de l’ET. 

 
TERCER.- Aprovar la factura per import de 165.174,12 euros, corresponent a la 
liquidació final pendent de liquidar per part de l’Ajuntament de Canet de Mar 
corresponent al curs escolar 2010 - 2011. 

 
QUART.- Requerir a la concessionària del servei (Suara Serveis SCCL) l’ingrès a 
l’Ajuntament de la totalitat dels excedents acumulats corresponents als cursos escolars 
2008 – 2009, 2009 – 2010 i 2010 - 2011, això és 230.022,33 euros. 

 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a la concessionària del servei i a la Tresoreria 
municipal per tal que en prenguin coneixement.” 

 
Atès que l’anomenada “Provisió de despeses” d’import 71.776,81 €, per indemnització 
del personal, es tracta d’una despesa únicament justificable en cas de finalització del 
contracte de concessió del servei públic d’escola bressol sense subrogació del 
personal, i vist que una vegada finalitzat el termini de la concessió el servei haurà de 
revertir a l’Ajuntament és pel que, en virtut de l’art. 44 de l’ET, es considera que, una 
vegada finalitzat el termini de la concessió, el concessionari no haurà de fer efectiu cap 
acomiadament derivat del personal que va haver de subrogar. 

 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels 
disset membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 

 
PRIMER.-  Aprovar  els  comptes  d’explotació  del  servei  públic  d’Escola  Bressol 
Municipal El Palauet, corresponent al curs escolar 2010-2011, presentat per l’empresa 
concessionària  Suara  Serveis  SCCL,  introduint  les  rectificacions  resultants  de  la 
revisió efectuada per EFIAL CONSULTORIA, SL, en data 7 de febrer de 2012, amb un 
benefici després d’ajustaments de 98.914,96 euros. 

 
SEGON.- Reinvertir en el servei l’import total acumulat de la provisió constituïda per la 
concessionària del servei en concepte d’indemnització del personal de 71.776,81 € en 
virtut d’allò establert a l’art. 44 de l’ET. 

 
TERCER.- Aprovar la factura per import de 165.174,12 euros, corresponent a la 
liquidació final pendent de liquidar per part de l’Ajuntament de Canet de Mar 
corresponent al curs escolar 2010-2011. 

 
QUART.- Requerir a la concessionària del servei (Suara Serveis SCCL) l’ingrés a 
l’Ajuntament de la totalitat dels excedents acumulats corresponents als cursos escolars 
2008-2009, 2009-2010 i 2010-2011, això és 230.022,33 euros.. 

 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a la concessionària del servei i a la Tresoreria 
municipal per tal que en prenguin coneixement. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim 
Intern, el qual explica que donant compliment a allò que determina la normativa vigent, 
el Ple de l’Ajuntament ha d’aprovar el compte d’explotació del servei públic d’escola 
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bressol municipal corresponent al curs 2010-2011. A aquest efecte, l’Ajuntament va 
encarregar un informe a una auditoria, la qual va detectar diversos ajustaments que 
milloren el resultat que presenta l’empresa Suara en 7.853 euros i el situa en un import 
de 98.914 euros. El segon acord que es proposa a l’aprovació del Ple fa referència a la 
provisió que la concessionària havia constituït com a indemnització del personal. 
Aquesta provisió no correspon, ja que un cop la concessió s’acabi, el servei haurà de 
revertir a l’Ajuntament i, conseqüentment, el concessionari no haurà de fer efectiu cap 
acomiadament del personal que va haver de subrogar. Per tant, es proposa reinvertir 
aquesta provisió en el servei. En el punt quart, es requereix a la concessionària perquè 
ingressi a l’Ajuntament els excedents acumulats dels cursos 2008-2009, 2009-2010 i 
2010-2011, per un import total de 230.022,33 euros. En aquest punt es veu obligat a 
dir que els titulars de les regidories d’Ensenyament i d’Hisenda d’aquests anys no van 
fer la seva feina. No van complir amb el que determina l’article 259 de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya que diu que l’ens local no pot renunciar a la fiscalització 
d’un servei. No requerir a la concessionària la liquidació dels excedents causava i 
agreujava els problemes de liquidesa de l’Ajuntament i, per tant, li causava un greu 
perjudici. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual explica que el seu grup farà un acte de responsabilitat i aprovarà el compte 
d’explotació. Entenen els comptes que presenta la concessionària, perquè coneixen la 
manera de treballar d’aquesta empresa i també perquè una auditoria externa ha 
fiscalitzat aquests comptes, auditoria que s’ha dut a terme en cada exercici. Hi ha un 
concepte en l’informe dels auditors que no comparteixen i no saben quina és l’opinió 
del regidor d’Educació o d’Hisenda i tampoc no saben si s’ha parlat amb l’empresa. Es 
refereix al tercer punt, que parla de la despesa del personal, que indica que s’hauria de 
segregar el cost del personal de l’escola bressol i l’imputable al menjador, ja que això 
significa una modificació del contracte i un canvi de model. Entenen que consideren 
oportú requerir a la concessionària el retorn dels excedents, un cop s’han fet les 
inversions necessàries, com van fer en el curs 2009-2010 amb la calefacció, per tal 
que aquest romanent ajudi a eixugar el deute. Durant el mandat anterior, en què ella 
mateixa era al capdavant de la Regidoria, també es feien les fiscalitzacions i aquests 
romanents no es perdonaven a l’empresa. Cada any es deixava una part per a 
inversions que es revertia al servei i, a més a més, recordaran que cada any se li 
demanava a la regidora que aquests romanents anessin destinats a abaixar les quotes 
de les famílies. Entenen i consideren oportú, per tant, requerir aquest romanent a la 
concessionària. Pel que fa al tema de la provisió en concepte d’indemnització al 
personal, vol deixar clar que s’haurà d’indemnitzar el personal en cas d’acomiadament. 
Pregunta si en aquest sentit s’ha arribat a un consens amb l’empresa o ha estat una 
decisió unilateral del govern. Fetes aquestes dues observacions i en un acte de 
responsabilitat i amb un vot de confiança cap el senyor Laureà Gregori Fraxedas, cosa 
que ella no va rebre mai, el seu grup municipal hi votarà a favor. 

 
Pren la paraula el senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, el qual 
explica que gràcies a l’auditoria s’ha pogut comprovar que hi ha un excedent de 
230.000 euros i està clar que les arques públiques haurien de recollir aquest import de 
manera immediata. Pel que fa a la indemnització del personal, suposa que des dels 
serveis jurídics s’ha treballat i, per tant, donen un vot de confiança al fet que aquest 
servei d’escola bressol no es tanqui mai i no s’hagi d’indemnitzar a ningú. Creuen que 
el que s’ha fet bé en aquest cas és auditar una empresa privada concessionària d’un 
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servei públic i ja els agradaria que aquest fet passés amb altres polítiques municipals 
de rendiment de comptes. El seu grup hi votarà favorablement. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, el qual explica que el que és 
important  és  que  l’Ajuntament  tingui  liquidesa i  pugui  disposar  d’aquests diners  i 
d’acord amb l’objectiu de caixa única els destinarà a allò que calgui. Si s’han de 
destinar a indemnitzacions es destinaran a això. De l’altra manera, en el mandat 
passat s’assumia que la concessionària tingués uns diners que eren públics, de 
l’Ajuntament, cosa que és el que es vol corregir. Pel que fa a les liquidacions dels 
excedents, la senyora Sílvia Tamayo Mata ha explicat que es revertien al servei; 
recorda que, quan la senyora Tamayo era regidora d’Educació, li va comentar que li 
ensenyaria totes les factures per demostrar en què es revertien aquests diners, cosa 
que no va fer mai. Explica que aquests excedents revertits eren d’un import de 36.000 
euros. De 230.000 euros només se’n van poder justificar 36.000, no sense que la 
Intervenció tingués dificultats per fer-ho. La resta de diners no es va poder justificar. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, la qual explica que aquests 230.000 
euros corresponen a tres liquidacions. El responsable de l’última liquidació és l’actual 
equip de govern. El curs 2008-2009 es va fer una liquidació i unes inversions que es 
van controlar. Un cop acabades aquestes inversions es va veure que no s’havien 
utilitzat tots els diners. Al curs 2009-2010, una part del romanent va anar a compte del 
servei, es va descomptar de la factura final i una altra part es va destinar altre cop a 
inversions.  En  aquells  moments,  la  possibilitat  de  fer  inversions  per  part  de 
l’Ajuntament era mínima i, per tant, es va considerar oportú, un cop consultats els 
Serveis Tècnics, la Intervenció i la Secretaria municipals, reservar uns diners per si 
s’havien de fer inversions durant el curs 2009-2010 en la calefacció. Una altra cosa és 
que  s’hagi  d’auditar  cada  any  l’empresa  per  comprovar  si  el  cost  del  servei  es 
correspon amb la realitat. Les diferències a les quals es refereix el senyor Laureà 
Gregori Fraxedas estaven comptabilitzades. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual es dirigeix al senyor Lluís Llovet Bayer i 
explica que el servei d’escola bressol no es tancarà. En el punt següent s’expliquen les 
modificacions del contracte amb l’empresa i quines seran les mesures que es prendran 
per continuar oferint el servei. Agraeix a la senyora Sílvia Tamayo Mata l’exercici de 
responsabilitat i que el seu grup voti a favor de la liquidació. Ja era hora que, encara 
que sigui des de l’oposició, aquells que han actuat amb molta irresponsabilitat ara 
actuïn amb responsabilitat, encara que sigui tard. 

 
9.- MODIFICACIÓ CONTRACTE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D’ESCOLA 
BRESSOL MUNICIPAL 

 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 29 de maig de 2008, va acordar 
adjudicar el concurs convocat per a la contractació de la gestió del servei públic 
d’escola  bressol  “El  Palauet”  de  Canet  de  Mar  en  la  modalitat  de  concessió,  a 
l’empresa Escaler, SCCL, per a un total de 156 usuaris. 

 
Atès que per acord del Ple de data 31 de juliol de 2008 es va modificar dit contracte en 
el sentit d’ampliar l’oferta educativa de l’escola bressol passant de 156 places a 216 
places, subrogant el personal que donava servei a l’escola bressol, fet que implicà un 
augment del preu del contracte en 304.273 euros. 
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Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 5 de febrer de 2009, va acordar 
donar-se per assabentat de la fusió de les cooperatives Escaler, SCCL i Serveis 
Sociosanitaris, SCCL, mitjançant absorció de la cooperativa Escaler, SCCL, així com 
de la nova denominació de la cooperativa resultant de la fusió que va passar a ser 
Suara Serveis, SCCL. 

 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 26 de novembre de 2009, va 
acordar aprovar una segona modificació del contracte de gestió del servei públic 
d’escola bressol municipal consistent en fixar la prestació del servei per un total de 164 
places. 

 
Atès que davant de la situació de crisi econòmica que estem patint en l’actualitat, la 
Generalitat de Catalunya ja ha anunciat la reducció en 200 € per alumne i any de la 
subvenció destinada a les escoles bressol pel que fa al curs 2010-2011, però encara 
no s’ha cobrat. Per altra banda, res no ha anunciat pel que fa a la subvenció per al 
curs 2011-2012, però tot fa preveure que encara es reduirà més. 

 
Atès que l’Ajuntament no pot assumir més despesa pel que fa a la gestió de l’escola 
bressol municipal, cal modificar el contracte en el sentit de redistribuir la càrrega del 
finançament de la prestació d’aquest servei entre les 3 parts implicades: Generalitat, 
Ajuntament i famílies. I aquesta redistribució passa per incrementar l’aportació 
econòmica de les famílies mitjançant l’increment de la quota mensual i la creació de 
dues noves tarifes, una de matrícula i una altra de quota de material. 

 
Vist l’informe emès en data 19 de març de 2012 per la secretària i l’interventor 
municipals els contingut literal del qual és el següent: 

 
Informe conjunt número 2/2012 de la Secretaria i la Intervenció generals en relació a la 
modificació del contracte de gestió del servei públic d’escola bressol municipal 

 
Núria  Mompel  i  Tusell,  secretària  de  l’Ajuntament  de  Canet  de  Mar,  i  Daniel  Martín 
Enrique, interventor municipal, en relació amb la proposta de modificació del contracte de 
gestió del servei públic d’escola bressol municipal, en compliment d’allò que disposa l’art. 
275.1 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, emet el següent 

 
INFORME 

 
Primer.- De conformitat amb la Disposició Transitòria primera del Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, els expedients de contractació iniciats abans de 
l’entrada  en   vigor  d’aquesta   Llei,  això  és,  publicada   la   convocatòria  del 
procediment d’adjudicació amb anterioritat a aquesta data, es regiran per la 
normativa de contractació anterior. 

 
En aquest sentit, la convocatòria pública del contracte que ens ocupa va acordar- 
se pel Ple municipal del dia 27 de març de 2008, i publicada al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 2 d’abril de 2008 (DOGC núm. 5102, pàg. 25513- 
25514), per tant, el present contracte es regeix per la normativa anterior, en 
concret pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (TRLCAP) i el 
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Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RLCAP). 

 
Segon.- L’article 59 del TRLCAP estableix que és una prerrogativa de l’òrgan de 
contractació modificar els contractes quan concorrin raons d’interès públic. Així mateix, 
estableix que els acords anteriors s’hauran d’adoptar previ informe del servei jurídic 
corresponent. 

 
L’apartat 3 de dit article preveu la necessitat de sol·licitar dictamen preceptiu a l’òrgan 
competent de la Comunitat Autònoma, això és, la Comissió Jurídica Assessora de 
Catalunya, en aquells casos en què es plantegi una modificació del contracte que suposi 
una alteració , aïllada o conjuntament, superior a un 20% del preu primitiu del contracte, i 
aquest, sigui igual o superior a 6.010.121,04 euros. 

 
En l’article 163 TRLCAP s’admet de forma expressa la possibilitat que l’Administració 
modifiqui les característiques del servei contractat, sempre i quan concorrin raons d’interès 
públic. 

 
Per altra banda, l’art. 101 TRLCAP preveu que una vegada perfeccionat el contracte, 
l’òrgan de contractació només podrà introduir modificacions per raó d’interès públic en els 
elements que l’integren, sempre que siguin degudes a necessitats noves o causes 
imprevistes, justificant-ho degudament en el expedient, havent-se de formalitzar dites 
modificacions conforme allò que disposa l’article 54, és a dir, en document administratiu. 

 
Tercer.- En el present cas ens trobem davant d’un marc diferent al que hi havia quan es va 
aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que van servir de base 
a aquesta contractació. En aquell moment la Generalitat aportava una subvenció de 1.800 
€ per alumne i curs, la qual cosa permetia dividir el cost de la prestació del servei en tres 
terços de manera que l’Ajuntament es feia càrrec dels 2/3 del cost del servei (incloïa la 
subvenció de la Generalitat) i les famílies de la resta. 

 
Enguany la Generalitat ja ha anunciat la retallada retroactiva de la subvenció pel que  fa al 
curs 2010-2011, fixant-la en 1.600 €. A més a més, aquesta subvenció encara no ha estat 
aportada amb les conseqüències que això comporta pel que fa al finançament d’aquest 
servei. 

 
Per altra banda, les previsions per al curs 2011-2012 no són gaire optimistes ja que es 
preveu una nova retallada d’aquesta subvenció, de fet el pressupost presentat per la 
concessionària s’ha realitzat sota la base de 1.300 € per plaça. 

 
Aquesta situació junt amb la delicada situació econòmica en la que es troba immersa 
l’Ajuntament de Canet de Mar fa necessària una modificació del contracte de gestió del 
servei d’escola bressol en el sentit de redistribució de la càrrega del finançament de la 
prestació d’aquest servei entre les 3 parts implicades: Generalitat, Ajuntament i famílies. I 
aquesta  redistribució  passa  per  incrementar  l’aportació  econòmica  de  les  famílies 
mitjançant l’increment del percentatge de la quota mensual i la creació de dues noves 
tarifes, una de matrícula i una altra de quota de material. 

 
Per tal de poder-ho fer cal modificar aquelles clàusules del PCAP que entrarien en 
contradicció amb la creació de les noves tarifes i la redistribució del finançament del cost 
del servei, en concret: 

 
 Clàusula 6.1.a) ha de quedar redactada de la manera següent: 

 
a)   una aportació de l’Ajuntament de Canet de Mar, per un màxim de 2.876.- euros 

per plaça i curs, excloent d’aquest cost l’amortització de l’immoble i equipament 
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lliurat per l’Ajuntament i les despeses derivades d’activitats accessòries, però 
no les despeses d’entreteniment i conservació de l’immoble, instal·lacions, 
mobiliari i utillatge. Aquesta aportació es finançarà amb l’aportació de la 
Generalitat de Catalunya, amb fons propis de l’Ajuntament i amb ajudes d’altres 
administracions que pugui rebre l’Ajuntament. 

 
 Clàusula 6.1.b) ha de quedar redactada de la manera següent: 

 
b)  les tarifes proposades pel concessionari i aprovades per l’Ajuntament, que 

satisfaran els usuaris directament al concessionari, excloent d’aquest cost 
l’amortització de l’immobilitzat, però no les despeses d’entreteniment i 
conservació de l’immoble, instal·lacions, mobiliari i utillatge. 

 
 Es suprimeix la clàusula 11.l). 

 
Quart.- Aquesta modificació no comporta un augment de despesa per part de l’Ajuntament 
de Canet de Mar. 

 
CONCLUSIÓ 

 
Per tot això, i a criteri dels qui subscriuen, procedeix tramitar l’expedient de modificació 
contractual del servei públic d’escola bressol “El Palauet”, en els termes indicats en el 
present informe.” 

 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, 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.- Aprovar la modificació del contracte de gestió del servei públic de l’escola 
bressol “El Palauet”, consistent en la modificació del plec de clàusules administratives i 
tècniques particulars que el regeixen en els termes següents: 

 
 Clàusula 6.1.a) ha de quedar redactada de la manera següent: 

 
a)  una  aportació  de  l’Ajuntament  de  Canet de  Mar,  per  un  màxim  de 

2.876.- euros per plaça i curs, excloent d’aquest cost l’amortització de 
l’immoble i equipament lliurat per l’Ajuntament i les despeses derivades 
d’activitats accessòries, però no les despeses d’entreteniment i 
conservació de l’immoble, instal·lacions, mobiliari i utillatge. Aquesta 
aportació es finançarà amb l’aportació de la Generalitat de Catalunya, 
amb fons propis de l’Ajuntament i amb ajudes d’altres administracions 
que pugui rebre l’Ajuntament. 

 
 Clàusula 6.1.b) ha de quedar redactada de la manera següent: 

 
b)  les tarifes proposades pel concessionari i aprovades per l’Ajuntament, 

que  satisfaran  els  usuaris  directament  al  concessionari,  excloent 
d’aquest  cost  l’amortització  de  l’immobilitzat,  però  no  les  despeses 
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d’entreteniment  i  conservació  de  l’immoble,  instal·lacions,  mobiliari  i 
utillatge. 

 
 Es suprimeix la clàusula 11.l). 

 
SEGON.- Establir que aquesta modificació tindrà efectes a partir del setembre de 
2012, data en la que s’iniciarà el curs 2012-2013. 

 
TERCER.-  Que  es  formalitzi  aquesta  modificació  contractual  en  document 
administratiu, en els termes de l’article 101.2 del TRLCAP. 

 
QUART.- Que es notifiquin aquests acords a l’empresa concessionària del servei. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim 
Intern, el qual explica que la Llei de contractes de les administracions públiques preveu 
la modificació dels contractes quan concorrin raons d’interès públic. En aquest cas, 
l’Ajuntament es troba en un marc diferent al que hi havia quan es va aprovar el plec de 
clàusules per a la contractació d’aquest servei. Per una banda, la Generalitat ha reduït 
la seva aportació en 200 euros per alumne i curs i l’ha fixada en 1.600 euros i es 
preveu una nova reducció per al curs 2011-2012, la qual cosa reflecteix el pressupost 
presentat per la concessionària en base a 1.300 euros per plaça. Això vol dir que 
l’aportació de l’Ajuntament s’hauria d’incrementar en l’import que deixa d’aportar la 
Generalitat. Per altra banda, la delicada situació econòmica en què es troba 
l’Ajuntament no permet assumir, ni aquest increment de què s’està parlant, ni tan sols 
l’aportació que feia fins ara. Creuen que per tal de poder mantenir l’actual projecte 
educatiu és imprescindible modificar el contracte, no només per les necessitats del 
mateix Ajuntament, sinó també per al mateix benefici de la concessionària, assegurant 
el cobrament a què li dóna dret el seu servei. S’ha de tenir present que l’empresa 
acumulava un deute de quasi un any, quan al mes de desembre passat se li va liquidar 
una part important d’aquest deute. Aquesta modificació es basa en la redistribució de 
la càrrega del finançament entre les tres parts implicades, Generalitat, Ajuntament i 
famílies. Creuen que és més just que una part important dels serveis no obligatoris que 
presta l’Ajuntament, encara que siguin necessaris, sigui finançada amb preus públics 
pagats per qui utilitza el servei, i recórrer als impostos que paguen tots els ciutadans 
en una mesura raonable i assumible, tenint en compte que aquests impostos han de 
servir també per finançar altres serveis que l’Ajuntament té l’obligació d’assumir. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual explica que en aquest punt el vot del seu grup municipal serà en contra. L’equip 
de govern presenta un canvi de model, és un model en què el pes del servei recau en 
les famílies. A l’abaixada de l’aportació de la Generalitat amb caràcter retroactiu, de 
1.800 euros a 1.600 i la possible abaixada per aquest curs als 1.300, s’hi ha de sumar 
l’abaixada de l’Ajuntament i, per tant, les úniques que veuen incrementada la seva 
aportació són les famílies. Així, doncs, els presenten un canvi de model en el 
finançament del servei que el seu grup municipal no pot compartir. 

 
Pren la paraula el senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, el qual 
explica que en cap moment dubten de la continuïtat de l’escola bressol. Les propostes 
de modificació que han presentat no són coherents. Fa uns anys, la Generalitat va 
demanar als ajuntaments que es comprometessin a crear escoles bressol, que 
compartirien aquesta despesa. El que no es pot fer és, com que la Generalitat ja no 
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aporta el mateix per a aquest servei, passar al ciutadà que rep el servei el cost 
econòmic. No es pot fer perquè és un servei bàsic, perquè hi havia una responsabilitat 
de qui es comprometia a donar aquest servei i perquè algunes modificacions que ha 
introduït l’equip de govern en el punt anterior permeten una rebaixa del cost de l’escola 
bressol que ja compensava la pèrdua d’ingressos de la Generalitat. Per tant, no es 
tracta de compensar la rebaixa de la Generalitat, ja que això ja queda compensat amb 
la modificació aprovada anteriorment, sinó si l’Ajuntament aporta menys en aquest 
servei públic. Això sí que és realment un canvi de model i ja es veurà si tots els serveis 
públics  que  ofereix  l’Ajuntament  acabaran  sent  pagats  en  la  seva  majoria  pels 
ciutadans usuaris en aquesta proporció. El seu grup també hi votarà en contra. 

 
10.- APROVACIÓ DE LES TARIFES DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL PER AL 
CURS 2012-2013 

 
Atès que en data 7 de juliol de 2008, es va procedir a la formalització del contracte per 
a la gestió del servei públic d’escola bressol municipal per als anys 2008-2013. 

 
Atès que la clàusula 8.3 del plec de clàusules d’explotació que regeix l’anterior 
contracte disposa que el concessionari tindrà dret a la revisió anyal de les tarifes que 
garanteixi l’equilibri econòmic del contracte. Abans del 31 de març de cada any el 
concessionari presentarà la proposta de tarifes i el compte d’explotació provisional per 
al curs següent i l’Ajuntament resoldrà en el primer ple ordinari ulterior a aquella data 
límit. 

 
Vista la proposta de tarifes per al curs 2012-2013, presentada per la concessionària en 
data 19 de març de 2012. 

 
Vist l’informe emès per la secretària de la corporació en data 20 de març de 2012 que 
es transcriu íntegrament a continuació: 

 
Informe núm. 5/2012 de la Secretaria General sobre la modificació de les tarifes 
que recapta el contractista del servei públic de l’escola bressol municipal. 

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

 
INFORME 

 
L’entrada en vigor de la nova Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària 
(LGT),  el  passat  1.7.04,  ha  significat  un  canvi  important  en  la  concepció  de  la 
naturalesa jurídica (tarifes o preus privats, preus públics i taxes) que constitueixen la 
contraprestació dels serveis públics en els que existeixen uns usuaris que, amb llurs 
aportacions, contribueixen totalment o parcial al seu finançament. Estableix, en efecte, 
l’article 2.2.a) LGT: 

 
Taxes són els tributs el fet imposable dels quals consisteix en la utilització privativa o 
l’aprofitament especial del domini públic, la prestació de serveis o la realització 
d’activitats en règim de dret públic que es refereixin, afectin o beneficiïn de manera 
particular a l’obligat tributari, quan els serveis o activitats no siguin de sol·licitud o 
recepció voluntària per als obligats tributaris o no es prestin o realitzin pel sector privat. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-si el bé, el servei o l'activitat es presten per l'ens públic en posició de 
monopoli de iure o de facto. 

 
La concurrència de qualsevulla de les notes precedents comporta la presència de 
l'element  coactivitat  en l'obligació  i,  amb ell,  el fet  que  ens trobem  davant  d'una 
prestació patrimonial de caràcter públic, amb independència que hagi estat dissenyada 
pel legislador com a tribut o com a preu públic. 

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

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

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

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

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

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
1   Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
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Una altra sentència en aquest sentit és la STS de 30.4.2001 -Az. 4719- segons la qual 
la más reciente jurisprudencia de este Tribunal Supremo, en cuanto resuelve que las 
prestaciones que los usuarios abonan al concesionario de un servicio, no son tasas ni 
prestaciones patrimoniales de carácter público en el sentido del artículo 31.3 de la 
Constitución, sino contraprestaciones al servicio prestado por el concesionario que 
éste hace suyas por título de derecho privado, sin perjuicio de la intervención que la 
Administración concedente puede tener en  su fijación en ejercicio de  la potestad 
tarifaria que le corresponde, distinto de la potestad tributaria. 

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

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

 
Vist l’informe emès en data 19 de març de 2012 per l’interventor municipal, el contingut 
literal del qual 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 

L’objecte d’aquest informe el constitueixen les dades subministrades pel concessionari 
del servei públic d’escola bressol SUARA SERVEIS SCCL referent a la proposta de 
quotes per al curs 2012 - 2013. 

 
RELACIÓ DE FETS 

 
L’empresa SUARA SERVEIS SCCL, concessionària del servei públic municipal d’escola 
bressol, ha presentat la següent proposta d’actualització de les tarifes del servei per al 
curs 2011-2012: 
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COMPARATIU TARIFES - EBM EL PALAUET 

    
Quota escolaritat Curs 11-12 Curs 12-13 % 

Mensualitat 135,50 € 155,83 € 15,00% 
Matrícula (infants nous) - 155,83 € - 
Quota material trimestral (Octubre, Febrer i Maig) - 20,00 € - 
    

Quota serveis complementaris Curs 11-12 Curs 12-13 % 
1/2 hora extra diària. Quota mensual. Usuari fix. 13,29 € 13,62 € 2,48% 
1 hora extra diària. Quota mensual. Usuari fix. 26,58 € 27,25 € 2,52% 
1 hora extra.  Usuari esporàdic. 3,64 € 3,73 € 2,47% 
1/2 hora extra.  Usuari esporàdic. 1,81 € 1,86 € 2,76% 
    

Quota serveis de menjador Curs 11-12 Curs 12-13 % 
Menú diari menjador i monitoratge. Usuari fix. 6,32 € 6,48 € 2,53% 
Menú diari menjador i monitoratge. Usuari esporàdic. 6,88 € 7,05 € 2,47% 
Berenar fix. 0,56 € 0,57 € 1,79% 
Berenar esporàdic. 0,69 € 0,71 € 2,90% 

 
Per  les  tarifes  d’escolaritat  es  proposa  un  increment  del  15%,  i  pels  serveis 
complementaris i de menjador s’ha calculat un increment del 2,5% (IPC de l’exercici 
2011). 

 
Així mateix, es proposa l’aprovació de dues noves tarifes: 

 
     Matrícula (infants nous) – 155,83 €. 
     Quota material trimestral – 20,00 €. 

 
Per a la justificació de les esmentades tarifes proposades, presenta el pressupost 
corresponent al curs 2012 – 2013. A continuació, es detalla l’esmentat pressupost 
comparativament amb la liquidació del curs 2010 – 2011, i el pressupost 2011 – 2012: 
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COMPARATIU LIQUIDACIÓ 2010 - 2011 - PRESSUPOST 2012 - 2012 - EBM EL PALAUET 

      
 

Ingressos 
Liquidació 
Curs 10-11 

Pressupost 
Curs 11-12 

Previsió 
Curs 12-13 

% 
10-11 

% 
11-12 

Aportació Generalitat 262.400,00 € 295.200,00 € 213.200,00 € -18,75% -27,78% 
Aportació Ajuntament 259.034,14 € 206.764,52 € 42.307,61 € -83,67% -79,54% 
Quotes families escolaritat 204.146,44 € 244.442,00 € 281.108,30 € 37,70% 15,00% 
Ingressos serveis complementaris 106.405,32 € 100.074,46 € 114.836,12 € 7,92% 14,75% 
Quota material trimestral - - 9.840,00 € - - 
Matrícula nous infants - - 9.349,50 € - - 

Total Ingressos 831.985,90 € 846.480,98 € 670.641,53 € -19,39% -20,77% 
      
 

Despeses 
Liquidació 
Curs 10-11 

Pressupost 
Curs 11-12 

Previsió 
Curs 12-13 

 
% 

 
% 

Personal 519.899,71 € 629.976,21 € 491.271,14 € -5,51% -22,02% 
Vestuari 2.398,94 € 2.705,55 € 1.422,73 € -40,69% -47,41% 
Formació 2.753,73 € 5.502,34 € 2.932,89 € 6,51% -46,70% 
Reparacions i conservació 10.841,27 € 20.749,81 € 14.024,87 € 29,37% -32,41% 
Primes assegurançes 2.984,27 € 3.101,66 € 3.011,32 € 0,91% -2,91% 
Subministraments 39.563,36 € 29.944,52 € 26.086,58 € -34,06% -12,88% 
Neteja 39.153,14 € 42.027,86 € 22.325,00 € -42,98% -46,88% 
Comunicacions 2.581,98 € 3.750,12 € 2.640,90 € 2,28% -29,58% 
Prevenció riscos laborals 2.936,53 € 3.314,66 € 1.776,06 € -39,52% -46,42% 
Auditoria 3.481,00 € 2.626,75 € 3.481,00 € 0,00% 32,52% 
Catering 75.696,60 € 72.631,60 € 75.696,60 € 0,00% 4,22% 
Utillatge 59,00 € 4.336,30 € 59,00 € 0,00% -98,64% 

Total Despeses 702.349,53 € 820.667,38 € 644.728,09 € -8,20% -21,44% 
      
 

Marge Concessionària 
Liquidació 
Curs 10-11 

Pressupost 
Curs 11-12 

Previsió 
Curs 12-13 

 
% 

 
% 

Benefici Industrial - Escola Bressol 26.240,00 € 29.520,00 € 21.320,00 € -18,75% -27,78% 
Benefici Industrial - Serveis Complementaris 4.481,41 € 4.002,98 € 4.593,44 € 2,50% 14,75% 

Total Marge Concessionària 30.721,41 € 33.522,98 € 25.913,44 € -15,65% -22,70% 
      

RESULTAT 98.914,96 € -7.709,38 € 0,00 € -100,00% -100,00% 
 

El pressupost presentat per al curs 2012 – 2013 presenta els següents trets bàsics: 
 

Ingressos 
 

1.   Es preveu una reducció significativa de l’aportació de la Generalitat, respecte a la 
liquidació de l’exercici 2010 - 2011. Es calcula una aportació de 1.300 euros per plaça. 

 
2.   Es proposa un increment de tarifes d’escolaritat per al curs 2012 – 2013 d’un 15% 
respecte a la de l’exercici anterior. 

 
3.   Així mateix, es proposa l’aprovació de dues noves tarifes: 

 
o Matrícula (infants nous) – 155,83 €. 
o Quota material trimestral – 20,00 €. 
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4.   Pel que fa als ingressos pels serveis accessoris, es proposa un increment del 2,5% 
sobre les tarifes del curs anterior. 

 
Despeses 

 
1.   En relació a les despeses de personal, el pressupost proposat inclou les següents 
mesures: 

 
o Congelació salarial en els exercicis 2012 i 2013. 
o Manteniment de l’estructura actual de l’escola bressol. 

 
2.   Reducció de les despeses de Neteja i Subministraments. 

 
3.   Congelació de la resta de conceptes de despesa. 

 
En relació als percentatges previstos a assumir per les administracions, el  següent 
quadre il·lustre els mateixos: 

 
 
 

Descripció 

 
 

Import 

 
 

% 
Aportació Administracions 255.507,61 € 45,97% 
Aportació Families 300.297,80 € 54,03% 

Total Escola Bressol 555.805,41 € 100,00% 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

El Plec de clàusules de les condicions que regulen la concessió, en la seva clàusula 6a 
estableix: 

 
“1. El concessionari serà retribuït de la manera que s’expressa tot seguit, i cobrarà 
directament dels usuaris les tarifes o preus privats aprovades prèviament per 
l’Ajuntament. Tant els ingressos derivats de les tarifes com els de la subvenció municipal 
al servei tindran el caràcter de finalistes, havent de justificar el concessionari la seva 
efectiva aplicació al servei, no podent ser destinades a cap altra finalitat, ni tan sols de 
forma transitòria o puntual: 

 
     Una aportació de l’Ajuntament de Canet de Mar, per un màxim de 2.876 euros per 
plaça i curs, el que suposarà els 2/3 del seu cost global, excloent d’aquest cost 
l’amortització de l’immoble i equipament lliurat per l’Ajuntament i les despeses derivades 
d’activitats  accessòries,  però  no  les  despeses  d’entreteniment  i  conservació  de 
l’immoble, instal.lacions, mobiliari i utillatge. Aquesta aportació es finançarà amb 
l’aportació de la Generalitat de Catalunya, amb fons propis de l’Ajuntament i amb ajudes 
d’altres administracions que pugui rebre l’ajuntament. 

 
     Les  tarifes  proposades  pel  concessionari  i  aprovades  per  l’Ajuntament,  que 
satisfaran els usuaris directament al concessionari,  les quals no podran ultrapassar el 
terç del cost d’explotació del servei, excloent d’aquest cost l’amortització de 
l’immobilitzat, però no les despeses d’entreteniment i conservació de l’immoble, 
instal.lacions, mobiliari i utillatge. 

 
  Les  tarifes  utilitzades  per  l’ajuntament  per  a  activitats  accessòries  o 
complementàries, les quals seran susceptibles d’aprofitament econòmic diferenciat, 
quedaran subjectes al principi d’unitat de gestió i control de l’Administració concedent i 
seran  explotades  conjuntament  amb  la  concessió,  amb  el  benentès  que  totes  les 
activitats accessòries com a mínim s’han d’autofinançar. En la fixació d’aquestes 
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tarifes es determinarà, també, un llindar màxim de rendibilitat, per damunt de qual totes 
els beneficis obtinguts s’esmerçaran a la reducció de les tarifes previstes a la lletra 
anterior. Les tarifes del serveis d’acollida i de postescolar no podran superar el tipus de 
licitació ofert pel servei bàsic o ordinari, prorratejat per unitats de temps.” 

 
La clàusula 7a del contracte de concessió, en el seu paràgraf primer disposa: 

 
“1. El compte d’explotació s’ha de presentar equilibrat, sense incloure les despeses 
d’amortització dels béns immobles i mobles afectes al servei i es confeccionarà per 
cursos escolars.” 

 
2. .... 

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

 
Així mateix, la clàusula 8.3 del Plec estableix: 

 
“3. El concessionari tindrà també dret a la revisió anyal de les tarifes que garanteixi 
l’equilibri econòmic del contracte. Abans del 31 de març de cada any el concessionari 
presentarà la proposta de tarifes i el compte d’explotació provisional per al curs següent i 
l’Ajuntament resoldrà en el primer ple ordinari ulterior a aquella data límit.” 

 
L’article 9, regula el caràcter de risc i ventura de la concessió, i en relació al seu apartat 
2ón estableix: 

 
“2. Amb caràcter general la modificació de les condicions contractuals es tramitarà 
mitjançant un expedient contradictori, d’acord amb el procediment legalment establert.” 

 
Per altre banda, l’article 11.l) regula l’obligació del concessionari de “assumir un mínim 
de 600.- € per aula i curs pel concepte de materials didàctics i educatius, així com 700.- 
€ per aula i curs en concepte de material fungible.  L’aportació de tot el material 
fungible anirà a càrrec del concessionari.” 

 
INFORMO 

 
D’acord amb la informació subministrada pel concessionari les dades econòmiques del 
curs 2012 - 2013 en què se suporta l’augment de les tarifes són dades provisionals. 
Caldrà efectuar una nova comprovació una vegada hagi finalitzat el curs 2012 - 2013 i 
hagin presentat els comptes degudament revisats, tant pel que fa als serveis generals 
com a les activitats complementàries. 

 
El compte d’explotació s’ha de presentar equilibrat, sense incloure les despeses 
d’amortització dels béns immobles i mobles afectes al servei i es confeccionarà per 
cursos escolars, no obstant l’anterior per a l’aprovació de les esmentades tarifes, i en 
base a les dades provisionals presentades es fa necessari la modificació del contracte 
en els següents aspectes, suprimint els següents aspectes del contracte: 

 
     Article 6.1.a) “el que suposarà els 2/3 del seu cost global” 
     Article 6.1.b) “les quals no podran ultrapassar el terç del cost d’explotació del servei” 
     Article 11.l) “L’aportació de tot el material fungible anirà a càrrec del concessionari.” 

 
En relació als serveis de les activitats complementaries, les tarifes s’han calculat sota 
base que la totalitat del cost del personal es troba inclòs sota el compte de resultats del 
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servei principal, atès que la concessionària aprofita el personal de la pròpia escola 
bressol. 

 
Vist  l’informe  emès  en  data  19  de  març  de  2012  per  la  tècnica  municipal 
d’Ensenyament, el contingut literal del qual és el següent: 

 
Maria Artigas Gurri, tècnica d’Educació de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació a 
la sol·licitud de revisió de preus públics per al curs 2012-2013 del contracte de gestió 
del servei d’escola bressol “El Palauet”, emeto el següent 

INFORME 

Assumpte. 
L’empresa SUARA SERVEIS, SCCL, presenta la sol·licitud de revisió de preus públics 
per al curs 2012-2013 del contracte de gestió del servei d’escola bressol municipal. 

 
Fets: 

 
Per tal de poder justificar la proposta de tarifes cal analitzar la proposta de pressupost 
que presenta la concessionària. 

 
Pel que fa a la previsió d’ingressos del servei, valorada en 670.641, 53€, es destaca 
una previsió de reducció dels ingressos del 20,77% respecte de l’exercici anterior, com 
a conseqüència de la reducció de l’aportació de les administracions, de l’increment de 
les quotes i de proposta d’aprovació de dues noves quotes, com es mostra al quadre 
següent: 

 
Ingressos Pressupost curs 

11-12 
Previsió curs 
12-13 

% 

Aportació Generalitat 295.200,00€ 213.200,00€ -27,78 
Aportació Ajuntament 206.764,52€ 42.307,61€ - 79,54 
Quotes famílies 
escolaritat 

244.442,00€ 281.108,30€ 15 

Ingressos serveis 
complementaris 

100.074,6€ 114.836,12€ 14,75 

Quota material trimestral  9.840,00€  
Matrícula nous infants  9.349,50€  
TOTAL 846.480,98€ 670.641,53€ - 20,77 

 
Cal tenir en compte en aquest punt allò que s’estableix a la clàusula 6a del plec de 
condicions que regulen en servei sobre les retribucions del concessionari així com a la 
clàusula 11 sobre l’aportació de material fungible i didàctic. 

 
Sobre la previsió d’ingressos de les administracions públiques, s’ha consultat la 
Generalitat  de  Catalunya,  concretament  el  Departament  d’Ensenyament,  sobre  la 
previsió d’aportació per plaça en concepte de subvenció per funcionament de les llars 
d’infants municipals. En aquest moment no s’ha pogut concretar l’import previst i per tant, 
a causa de l’actual situació econòmica, es parteix del supòsit que l’import no superi les 
previsions inicials per a la subvenció del curs 2010-2011 (la darrera que ha estat 
atorgada). 

 
En relació al pressupost de despeses, valorat en 644.728,09€ sense tenir en compte el 
benefici industrial, assenyalem que presenta una reducció global de la despesa del 
21,44% respecte de l’exercici anterior, que es fonamenta en la reducció de la major part 
les partides que el formen, com es pot veure al quadre següent: 
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Despeses Pressupost curs 11- 

12 
Previsió curs 
12-13 

% 

Personal 629.976,21€ 491.271,14 -22,02 
Vestuari 2.705,55€ 1.422,73 -47,41 
Formació 5.502,34€ 2.932,89 -46,70 
Reparacions i conservació 20.749,81€ 14.024,87 -32,41 
Primes i assegurances 3.101,66€ 3.011,32 -2,91 
Subministraments 29.944,52€ 26.086,58 -12,88 
Neteja 42.027,86€ 22.325,00 -46,88 
Comunicacions 3.750,12€ 2.640,90 -29,58 
Prevenció de riscos laborals 3.314,66€ 1.776,06 -46,42 
Auditoria 2.626,75€ 3.481,00 32,52 
Càtering 72.631,60€ 75.696,60 4,22 
Utillatge 4.336,30€ 59,00 -98,64 
TOTAL 820.667,38€ 644.728,09€  

 
Es comenta especialment la reducció de la despesa de personal deguda al manteniment 
de l’estructura de personal actual i a l’acord de congelació salarial per als anys 2012 i 
2013. Pel que fa altres reduccions significatives: 

 
-     Reducció de la partida de neteja que es passarà a contractar de forma directa per 
part de l’empresa concessionària. 
-     Estalvi en les partides de manteniment i subministraments. 

 
Pel que al benefici industrial de l’escola bressol l’import que es proposa compleix allò 
que estableixen la clàusula 7.3 del contracte sobre el límit màxim del benefici, en el sentit 
que aquest no pot superar el 10% de l’aportació del Departament d’Ensenyament. 

 
En relació  a la proposta de tarifes que es transcriu a continuació, presentada per la 
concessionària: 

 
Quota escolaritat  

Curs 12-13 
Mensualitat 155,83€ 
Matrícula infants nous 155,83€ 
Quota material trimestral (octubre, febrer i maig) 20,00€ 
Quota serveis complementaris Curs 12-13 
½ hora extra diària. Quota mensual. Usuari fix 13,62€ 
1 hora extra diària. Quota mensual. Usuari fix 27,25€ 
½ hora extra diària. Usuari esporàdic 3,73€ 
1 hora extra diària. Usuari esporàdic 1,86€ 
Quota servei  menjador Curs 12-13 
Menú diari i monitoratge. Usuari fix 6,48€ 
Menú diari i monitoratge. Usuari esporàdic 7,05€ 
Berenar fix 0,57€ 
Berenar esporàdic 0,71€ 

 
s’ha estudiat les variacions proposades per empresa concessionària per al curs 2012- 
2013, les quals, posades en relació amb la proposta de preus acceptada per al curs 
2011-2012, són les següents: 

 
a) Per a la quota d’escolaritat es proposa un increment del 15% 
b) Es proposa l’establiment de dues noves tarifes: matrícula i quota de material. 
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c) Per a la quota dels serveis complementaris i del servei de menjador es proposa un 
increment mitjà del 2,5%, d’acord amb l’IPC de 2011 i es compleix un cop vista la 
previsió  d’ingressos  i  despeses  allò  que  s’estableix  a  la  clàusula  6a  del  plec  de 
condicions en el sentit que aquests s’hauran d’autofinançar. 

 
Conclusió 

 

 
Es   troba   correctament   justificada   la   proposta   de   tarifes  presentades   per   la 
concessionària, a l’espera de l’informe d’intervenció, tenint en compte els aspectes 
següents: 
1.  Caldrà modificar les clàusules 6a  i  11a  del  plec  de  condicions que  regeixen  el 
contracte del Servei d’Escola Bressol Municipal 
2. Cal incloure les tarifes bonificades per a les famílies amb més d’un fill al centre i per a 
les famílies nombroses i monoparentals que resultaran així: 

 
Quota escolaritat  

Curs 12-13 
Mensualitat 2 germans al centre 233,75€ 
Mensualitat 3 germans al centre 313,22€ 
Mensualitat família nombrosa o monoparental 140,25€ 

 
Aquest és el meu informe que dono i signo a Canet de Mar, a 19 de març de 2012. 

Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, 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: 

 
ÚNIC.- Aprovar les noves tarifes referides a la totalitat dels serveis de l’escola bressol 
municipal, a aplicar durant el curs 2012-2013, en els termes següents: 

 
 
Quota escolaritat 

 
Curs 12-13 

Mensualitat 155,83€ 
Matrícula infants nous 155,83€ 
Mensualitat 2 germans al centre 233,75€ 
Mensualitat 3 germans al centre 313,22€ 
Mensualitat família nombrosa o monoparental 140,25€ 
Quota material trimestral (octubre, febrer i maig) 20,00€ 

 
Quota serveis complementaris 

Curs 12-13 

½ hora extra diària. Quota mensual. Usuari fix 13,62€ 
1 hora extra diària. Quota mensual. Usuari fix 27,25€ 
½ hora extra diària. Usuari esporàdic 3,73€ 
1 hora extra diària. Usuari esporàdic 1,86€ 

 
Quota servei menjador 

Curs 12-13 

Menú diari i monitoratge. Usuari fix 6,48€ 
Menú diari i monitoratge. Usuari esporàdic 7,05€ 
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Berenar fix 0,57€ 
Berenar esporàdic 0,71€ 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que, tal i com molt bé ha explicat el 
senyor Laureà Gregori Fraxedas en els punts anteriors, la situació econòmica heretada 
del servei de l’escola bressol era del tot preocupant i insostenible per al municipi. 
Explica que l’aportació de la Generalitat ha disminuït sensiblement, ja que al curs 
2009-2010 va ser de 1.800 euros per alumne; al curs 2010-2011, va ser de 1.600 
euros; la previsió per al curs 2011-2012 és de 1.400 euros per alumne, i la previsió per 
al curs 2012-2013, aquest Ajuntament l’ha feta comptant amb 1.300 euros per alumne i 
tal i com estan les finances de la Generalitat no els estranyaria gens que aquests 
1.300  euros  encara  es  veiessin  més  reduïts.  Això  suposa  que  l’aportació  de  la 
Generalitat haurà disminuït en un 27%, aproximadament. Per contracte, l’Ajuntament 
hauria d’assumir aquest tant per cent que la Generalitat deixa de pagar i la situació 
financera no ho pot assumir, ni aquest diferencial, ni l’aportació pròpia que assumia 
fins ara. Aquesta situació ha obligat a modificar el contracte que fixava l’aportació de 
l’Ajuntament amb la concessionària, incloent-hi també l’aportació d’un terç de la 
Generalitat. Un punt remarcable que troba interessant per comentar és que en 
l’aportació de l’Ajuntament no estava contemplada l’amortització de l’edifici, la qual 
cosa suposa que l’aportació real de l’Ajuntament no és la que hi haurà a partir d’ara, 
sinó que en aquesta aportació s’hi haurà de sumar l’amortització de l’edifici. Per tant, 
aquesta proposta no és agradable, ja que a ningú agrada apujar els impostos als 
ciutadans, però de vegades no hi ha cap altra solució. Aquesta revisió a l’alça de les 
tarifes, més la modificació del contracte i l’aprovació del compte de liquidació del curs 
2010-2011 faran més viable el servei, des del punt de vista de l’aportació de 
l’Administració pública. L’aportació de més de 200.000 euros anuals que feia 
l’Ajuntament fins ara sí que no era viable, i cal recordar que no s’havien pagat. Per 
aquest motiu, proposen un augment del 15% en les quotes de l’escola bressol, que 
representen uns 20 euros per família al mes. També s’apuja l’increment anual de l’IPC 
al voltant del 2,5%, en els serveis de menjador i hores d’acollida. També s’implementa 
una quota de 20 euros trimestral per material i una quota única de 150 euros per 
matriculació nova al centre. Creu sincerament que s’ha de ser just amb el global de la 
ciutadania, aquest és un servei que encara que sí que és necessari, no és obligatori 
per a l’Ajuntament i tot i així és continuarà oferint, però dins d’uns paràmetres realistes 
i  coherents i no com fins ara, que es donava de manera totalment allunyada a la 
realitat, de tal manera que no es complia amb el contracte signat amb l’empresa 
concessionària del servei. L’escola bressol municipal sí, evidentment, però a un nivell 
assumible per l’Ajuntament i no inviable com es duia fins ara. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual explica que poden entendre, i fins i tot compartir, que calia una revisió de les 
despeses, una actualització perquè no es produïssin uns excedents com els que 
s’estaven produint i entenen que a causa de la rebaixa de l’aportació de la Generalitat 
sigui necessari fer una revisió del model d’escola bressol, ja que ja comencen a saber 
quina és la posició de la Generalitat respecte de les escoles bressol i està clar que no 
són una prioritat en la seva política, vistes les retallades que apliquen a educació i 
sanitat. Està clar que no és un servei obligatori de les administracions locals, com 
tampoc no ho són d’altres, com el servei de bus. Es tracta de prioritzar i de reclamar el 
que correspon a cadascú. El que no poden compartir és aquest augment de les quotes 
a les famílies, si es rebaixa el cost del servei. El seu grup entén que aquesta rebaixa 
en el servei ha de beneficiar a les tres parts implicades en el cost de la concessió. 
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Però no és així. L’aportació de la Generalitat disminueix un 28%, la de l’Ajuntament 
disminueix gairebé un 80% i el cost de les famílies augmenta gairebé un 30% si es té 
en compte la quota de les famílies més les quotes noves que s’incorporen de matrícula 
i material. És a dir, una família amb un infant a la llar municipal pagarà 439 euros més. 
Abans, el cost per infant per a una família era de 1.490 euros i ara passarà a ser de 
1.921 euros. La previsió del cost total del servei que s’ha calculat és de 555.805 euros; 
d’aquest import es calcula un cost de 3.389 euros i d’aquest import, les famílies en 
pagaran 1.930. Ja ho ha explicat el senyor alcalde, aquesta és la realitat i s’han de 
prioritzar altres serveis. Entenen que aquest és el posicionament de l’equip de govern 
de l’Ajuntament de Canet de Mar, molt d’acord amb les prioritats del govern de la 
Generalitat. Ara bé, l’any 2010 i l’any 2011, recorda que el senyor Laureà Gregori 
Fraxedas  manifestava  que en temps  de  crisi no  s’havien d’apujar  els preus  dels 
serveis, que el preu ja era elevat respecte a altres escoles bressol públiques, tot i que 
aleshores es van apujar les quotes un 4,1% i un 2,43%. Explicava que aquests preus 
eren excessius per a una escola bressol pública i que els romanents de l’escola es 
podria destinar a rebaixar aquestes quotes i, així, les famílies haurien de pagar unes 
quotes d’uns 80 euros. En el seu moment, ella li explicava que això no era possible 
perquè la diferència d’aquesta rebaixa l’hauria d’assumir l’Ajuntament. 

 
Pren la paraula el senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, el qual 
explica que el seu grup municipal té una visió doble d’aquest assumpte. Per una 
banda, estarien d’acord amb el procés que ha fet l’Ajuntament per intentar que 
l’empresa tingués una gestió més eficient. Des d’aquest punt de vista, i en una reunió 
amb l’alcalde, el seu grup va manifestar que donarien suport a aquesta iniciativa i s’ha 
aconseguit que la previsió del pressupost de l’any que ve baixi 180.000 euros per part 
de l’empresa. Segons els números de la Generalitat, aquest ens disminuirà la seva 
aportació en uns 80.000 euros i, per tant, es podrien mantenir les mateixes quotes, 
rebaixant 100.000 euros de l’aportació de l’Ajuntament. És a dir, reduint al 50% 
l’aportació de l’Ajuntament, l’augment al ciutadà podria ser zero. Fins ara, la quota era 
de 135 i ara es pagarà 155 euros, més la matrícula i el material. Si es fan números, i 
un nen entra a l’escola amb quatre o cinc mesos, l’augment és d’un 20% anual. Si 
aquest nen entra a P2, l’augment per a la família és d’un 30% anual. Passa a analitzar 
per què aquests augments són tan grans. Comenta que la rebaixa de l’aportació de la 
Generalitat frega un 27% i, per tant, fa una aportació d’un 40% més o menys del total 
del que costa l’escola bressol. L’Ajuntament feia una aportació del 33% i ara serà d’un 
7%. Queda clar que l’ensenyament no és una prioritat d’aquest govern. El que li 
preocupa més de tot plegat és que això ho defensi un grup que l’any 2010 i 2011 
argumentaven que l’augment del 4% en època de crisi era excessiu, quan podien 
aconseguir que les quotes fossin de 53 euros al mes. Per tant, el seu grup està d’acord 
amb el senyor alcalde, quan explica que s’ha de millorar la gestió del servei, abaixar 
les despeses i regular al màxim aquest servei, perquè no és un servei obligatori però sí 
que és necessari. La segona fase, però, aquella en què l’Ajuntament gairebé es 
desentén del servei, els sembla escandalós. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que l’augment de les quotes no és 
d’un 30%, sinó d’un 15%. Puntualitza que la quota per matrícula només és per a 
matrícules noves, no pas per a tothom. Tampoc no és cert que l’Ajuntament només 
participi en l’escola bressol amb un 7%, ja que a aquesta quota s’hi ha de sumar 
l’amortització  de  l’edifici  que  és  propietat  de  l’Ajuntament.  Tant  la  senyora  Sílvia 
Tamayo Mata com el senyor Lluís Llovet Bayer han obviat aquest esforç de 
l’Ajuntament. Explica que les manifestacions del senyor Laureà Gregori Fraxedas els 
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anys 2010 i 2011 venien donades pel fet que la senyora Sílvia Tamayo Mata explicava 
que aquest servei tenia superàvit i, per tant, aquest superàvit es podia revertir a fer 
unes quotes més assequibles. El que no es podien imaginar és que aquest contracte 
ni es complia, ni es pagava. De saber-ho, les seves intervencions haguessin anat cap 
a un altre camí. És cert que hi ha molts serveis que no són obligatoris, com el servei 
de bus o la Policia Local, la qual costa 1.200.000 euros a l’any, un 10% del pressupost, 
i  l’Ajuntament  no  es  desentén  de  cap  d’aquests  serveis.  Quan  la  senyora  Sílvia 
Tamayo Mata era al govern, li agradava portar estadístiques i comparacions amb 
altres municipis i el senyor alcalde també ho ha fet. Amb aquest augment actual no 
estan tan lluny dels municipis veïns. A Sant Pol es paguen 146 euros de quota 
mensual, amb 105 euros de matrícula. A Sant Cebrià paguen 110 euros, però paguen 
52 euros de material i 76 euros de matrícula. Els costos s’equilibren força amb els 
altres pobles veïns. A Sant Andreu de Llavaneres es paguen 172 euros mensuals. Si 
parlen dels costos del menjador, excepte a Arenys de Mar, a la resta de pobles és més 
car que a Canet, per exemple Pineda de Mar, amb un govern del PSC, defensors de 
l’escola pública, paguen bastant més. Per últim, vol fer un aclariment, tant al grup 
municipal d’ERC com al del PSC, i és que tots dos grups s’han quedat dos anys 
enrere, quan la crisi, tot i que es negava, ja hi era. Però la situació avui dia, 
malauradament, és una altra i no tornarà a ser com abans; espera que algun dia 
s’adonin d’aquesta circumstància. Els impostos serveixen per finançar els serveis que 
reben tots els ciutadans, les taxes es fixen per donar serveis obligatoris, els preus 
públics, les tarifes que s’aproven en aquest punt, es fixen per cobrir serveis no 
obligatoris i que no utilitza tothom. Amb l’escola bressol, com que no es cobrien 
despeses amb els diners que anaven destinats a aquest servei, s’havien d’utilitzar 
diners de tots i demana als grups de l’oposició que reflexionin sobre aquest punt. Així, 
doncs, torna a repetir que sí que cal l’escola bressol, però amb una certa coherència i 
un cert realisme. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, el qual explica que ja s’esperava 
que la senyora Sílvia Tamayo Mata li comentaria la seva intervenció del Ple ordinari 
feta el dia 31 de març de 2011. Per aquest motiu, li llegeix la intervenció que va fer 
aleshores en el punt de l’ordre del dia en què s’aprovava el compte de liquidació del 
curs 2009-2010 de l’escola bressol. En aquell moment, es presentaven uns comptes 
amb superàvit i el senyor Laureà Gregori Fraxedas li comentava en la seva intervenció 
que un servei públic no podia tenir superàvit i que el que es podria fer era reduir les 
quotes  dels  usuaris  o  reduir  l’aportació  de  l’Ajuntament  i  beneficiar  tots  els 
contribuents. L’equip de govern d’aleshores va argumentar que no havia estat un 
exercici normal, ja que es van haver d’habilitar instal·lacions extres, és a dir, les 
mateixes raons que ha volgut donar avui per justificar la seva irresponsable gestió. En 
aquell moment el senyor Laureà Gregori Fraxedas va comentar que aquesta situació 
es tornaria a repetir i així va ser. Va explicar que l’article 7 del plec de clàusules de la 
concessió d’aquest servei estableix que els comptes de liquidació s’han de presentar 
equilibrats, es podia deduir que la vessant econòmica de l’escola bressol no s’estava 
gestionant bé, la qual cosa perjudicava els usuaris o les arques municipals i, 
conseqüentment, a tots els contribuents. Pel que fa a l’increment del 30% del qual 
parlen els grups de l’oposició, si les quotes pugen un 15% i el servei de menjador puja 
l’IPC, un usuari que utilitzi tots els serveis de l’escola bressol, no pagarà més d’un 
15%, sinó menys. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, la qual explica que si se sumen les 
quantitats reflectides a la proposta, l’augment de les quotes és d’un 30%. A més a 
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més, el senyor Laureà Gregori Fraxedas no té en compte el cost del material i la 
matrícula. Explica que no es pot parlar de la gestió anterior perquè són models 
diferents. Anteriorment, quan es comparaven les quotes amb altres municipis el grup 
municipal de CiU sempre comparava l’escola bressol de Canet amb una de Pineda 
que tenia una quota de 80 euros i ella mateixa els insistia que una quota tan baixa per 
un servei com el de Canet era insostenible. I ara resulta que Pineda ja no és tan bona. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual aclareix que parlaven d’una escola bressol 
privada. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, la qual explica que encara que fos 
privada, sempre defensava que una quota tan baixa no era viable i ara l’equip de 
govern actual ho estan comprovant. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que el que és inviable és mantenir el 
servei com s’estava fent fins ara, sense pagar les factures. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, la qual explica que les factures sí que 
es pagaven, al ritme que es podia, igual que ara mateix, tal i com s’ha demostrat en els 
punts 2 i 3 de l’ordre del dia. Comenta que pot preguntar als socis de govern d’UMdC 
com es pagaven les factures. Ara també hi ha un deute amb Suara, o amb Coptalia o 
amb Cespa, i és normal que hi hagi aquest deutes, sobretot quan la Generalitat deu a 
l’Ajuntament més de 900.000 euros. Així, doncs, les factures es van pagant al ritme 
que es pot, igual que en el govern anterior. 

 
Pren la paraula el senyor Lluís Llovet Bayer, el qual explica que si un nen entra 
l’escola bressol a l’últim curs per primera vegada ha de pagar 155 euros de matrícula, 
que dividits per onze mesos són 14 euros al mes; a aquests diners s’han de sumar 5 
euros de material, per tant, suma 19 euros al mes. Aquests 19 euros, sumats als 20 
més que s’apuja la quota, fan 39 euros i aquest resultat és més d’un 40%. És cert que 
no tothom farà servei el servei de menjador, però sí que és cert que a molts usuaris els 
suposarà un augment del 30%. Si un nen entra als 4 mesos i es reparteix la quota de 
matrícula i de material entre tot el temps que s’hi estarà, surt un augment de 31 euros, 
que sumats als 20 d’augment de la quota, els representa un augment del 20%. Això si 
utilitzen  l’escola  bressol  sense  cap  extra.  Comenta  que  la  intervenció del  senyor 
Laureà Gregori Fraxedas en el Ple de l’any passat és perfecta, ja que el superàvit s’ha 
d’utilitzar per reduir quotes o l’aportació de l’Ajuntament. En cap cas es pot fer servir 
per augmentar les quotes i rebaixar l’aportació de l’Ajuntament, que és el que s’està 
fent ara. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que en la reunió que van tenir amb 
els usuaris de l’escola bressol es va preguntar si demanarien responsabilitats als 
antics membres de govern per la mala gestió del servei. Per tant, no li sembla correcte 
que la senyora Sílvia Tamayo Mata imputi uns deutes a l’actual equip de govern quan 
sap que aquests deutes els va generar l’antic govern municipal. Evidentment  que 
assumiran el deute, perquè no amagaran el cap sota l’ala i donaran la cara amb els 
pares, i arribarà el dia que es demanaran responsabilitats perquè aquells qui ho van 
fer tan malament ho assumeixin. Explica que l’empresa concessionària del servei s’ha 
portat molt bé i no ha anat al jutjat a reclamar el deute que l’antic govern va deixar amb 
aquesta. 
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Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, la qual diu al senyor alcalde que 
demani aquestes responsabilitats com s’ha de fer i deixi de fer insinuacions. Explica 
que en la gestió del seu govern, les factures es pagaven igual que es paguen ara i 
repeteix que parli amb els socis de govern d’UMdC perquè li expliquin que les factures 
no es guardaven en cap calaix, cosa que des d’Intervenció també es pot comprovar. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que no està fent insinuacions de cap 
tipus, sinó que està dient que la senyora Sílvia Tamayo Mata va fer una mala gestió 
com a regidora d’Educació i que no passa res per reconèixer-ho. Tenir un deute de 
500.000 euros amb l’empresa concessionària de l’escola bressol és un símptoma 
evident de mala gestió. Acaba el debat d’aquest punt explicant que aquest govern 
actua amb responsabilitat, el deute amb l’empresa es pagarà i l’aportació de 
l’Ajuntament serà la més justa per al conjunt de la ciutadania, no només per a les 140 
famílies usuàries d’aquest servei. 

 
11.-  EXAMEN  I  APROVACIÓ  DE  L’EXPEDIENT  DE  MODIFICACIÓ  DE  CRÈDIT 
10/2012 

 
Donat que el Reial Decret Llei 8/2011, d’1 de juliol, establia, entre d’altres mesures, la 
possibilitat de concertar operacions de crèdit per a la cancel·lació de deutes de les 
Entitats Locals amb empreses i autònoms en el marc d’una línia financera 
instrumentada per l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), prèvia instrucció acordada per la 
Comissió Delegada del Govern per Assumptes Econòmics de data 7 de juliol de 2011, 
que desenvolupa i concreta l’execució d’aquesta línia, i que permetrà que les entitats 
financeres  col·laboradores  liquidin  directament  amb  els  proveïdors  els  deutes 
pendents de pagament al llarg de l’exercici 2011. 

 
Donat que el citat Reial Decret estipula què en el cas de generació de romanent de 
tresoreria negatiu per a despeses generals en la liquidació del pressupost de l’exercici 
2011 i següents, fins que no es trobi totalment amortitzada l'operació d'endeutament, 
comportarà la prohibició de realitzar noves inversions a l'exercici següent finançades 
amb endeutament, siguin aquestes materials, immaterials o financeres, directes o 
indirectes mitjançant subvencions concedides a entitats dependents. 

 
Donat que el Reial Decret 4/2012, de 24 de febrer, estableix també què en el cas de 
generació de romanent de tresoreria negatiu per a despeses generals en la liquidació 
del pressupost de l’exercici 2011 i següents, fins que no es trobi totalment amortitzada 
l'operació d'endeutament, comportarà la prohibició de realitzar noves inversions a 
l'exercici següent finançades amb endeutament, siguin aquestes materials, immaterials 
o financeres, directes o indirectes mitjançant subvencions concedides a entitats 
dependents. 

 
Atès que es preveu que el tancament de l’exercici 2011 presenti un romament de 
tresoreria negatiu per a despeses generals, i en conseqüència aquest fet comportarà 
la prohibició de realitzar noves inversions a l'exercici següent finançades amb 
endeutament, siguin aquestes materials, immaterials o financeres, directes o indirectes 
mitjançant subvencions concedides a entitats dependents, s’hauria de tramitar un 
expedient de baixes per anul·lacions de les següents partides: 
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- Despeses: 
 

Partida Descripció Import 
11 92000 63600 Cablejat 14.000,00 
13 92000 62300 Control presència 18.000,00 
21 15000 63300 Punt llum carrer de la Font 12.000,00 
22 17000 63300 Contenidors 3.000,00 
22 17000 63301 Maquinària Jardins 10.000,00 
31 33100 64000 Fons documental biblioteca 6.000,00 
31 33100 64001 Digitalització arxiu parroquial 17.000,00 
40 23100 62200 Accessibilitat serveis socials 7.000,00 
40 23100 63300 Millora telecomunicacions telefònica 1.500,00 
41 33100 62200 Pista Skate 3.000,00 
42 16400 62300 Plataforma elevadora cementiri 20.500,00 
42 31300 62300 Desfibril·ladors 5.000,00 
52 34000 62300 Caldera 13.000,00 

 Total Baixes Despeses 130.000,00 
 
 

- Ingressos: 
 

Partida Descripció Import 
11 91301 Préstec Finanç. Parcial Inversions 130.000,00 

 Total Baixes Ingressos 130.000,00 
 

Vistes les Bases d’Execució del pressupost de l’any 2012 aprovat per el Ple de 
l’Ajuntament en sessió de data 23 de desembre de 2011 i tenint en compte allò que 
disposa l’article 49 i ss del RD 500/1990, de 20 d’abril, i vist l’informe de l’interventor 
municipal. 

 

De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 13 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, Sílvia 
Tamayo Mata, Josep Cortés Maresma i Jordi Planet Rovira, i quatre abstencions dels 
regidors Blanca Arbell Brugarola, Ivan Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer i Coia Tenas 
Martínez: 

 
PRIMER.-  Aprovar l'esmentat expedient número 10/2012, de baixes per anul·lacions 
de les següents partides: 

 
- Despeses: 

 
Partida Descripció Import 

11 92000 63600 Cablejat 14.000,00 
13 92000 62300 Control presència 18.000,00 
21 15000 63300 Punt llum carrer de la Font 12.000,00 
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22 17000 63300 Contenidors 3.000,00 
22 17000 63301 Maquinària Jardins 10.000,00 
31 33100 64000 Fons documental biblioteca 6.000,00 
31 33100 64001 Digitalització arxiu parroquial 17.000,00 
40 23100 62200 Accessibilitat serveis socials 7.000,00 
40 23100 63300 Millora telecomunicacions telefònica 1.500,00 
41 33100 62200 Pista Skate 3.000,00 
42 16400 62300 Plataforma elevadora cementiri 20.500,00 
42 31300 62300 Desfibril·ladors 5.000,00 
52 34000 62300 Caldera 13.000,00 

 Total Baixes Despeses 130.000,00 
 
 

- Ingressos: 
 

Partida Descripció Import 
11 91301 Préstec Finanç. Parcial Inversions 130.000,00 

 Total Baixes Ingressos 130.000,00 
 

SEGON.- Que l’expedient de modificació de crèdits núm. 10/2012 que s’aprova sigui 
exposat al públic per un termini de quinze dies hàbils, previ anunci en el Butlletí Oficial 
de la Província i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, durant el qual els interessats 
podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. 

 
TERCER.- Introduir en la comptabilitat de l’Ajuntament de Canet de Mar, els 
ajustaments derivats de l’esmentat expedient, una vegada el mateix sigui ferm, sense 
perjudici de les modificacions en les codificacions de les partides a conseqüència de 
coincidències amb partides existents i variacions de la codificació orgànica. 

 
QUART.- Restant el Pressupost General vigent, any 2012, resumit per capítols 
com segueix amb les incorporacions que s’han assenyalat en el punt primer: 

 
Capítol Denominació Pressupost 

Inicial 
Modificacions 

Exercici 
Modificació 10/2012 Pressupost 

Definitiu ingressos Augment Disminució 

1 Impostos directes 
2 Impostos indirectes 
3 Taxes i altres ingressos 
4 Transferències corrents 
5 Ingressos Patrimonials 
6 Alienació Inversions Reals 
7 Transferència Capital 
8 Actius Financer 
9 Passius Financers 

5.270.700,00 € 
33.000,00 € 

2.828.048,00 € 
2.881.325,00 € 

73.570,00 € 
0,00 € 

10.000,00 € 
0,00 € 

130.000,00 € 

 
 
 

7.518,75 € 
64.437,82 € 
11.800,00 € 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

130.000,00 € 

5.270.700,00 € 
33.000,00 € 

2.835.566,75 € 
2.945.762,82 € 

85.370,00 € 
0,00 € 

10.000,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

Total Ingressos 11.226.643,00 € 83.756,57 € 0,00 € -€ 11.180.399,57 € 

Despeses 

1 Despeses de personal 
2 Despeses béns corrents i serveis 
3 Despeses financeres 
4 Transferències corrents 
6 Inversions Reals 
7 Transferència Capital 

4.960.500,00 € 
4.115.739,00 € 

458.721,00 € 
351.800,00 € 
140.000,00 € 

0,00 € 

53.531,51 € 
-10.482,30 € 

 
 
 

40.707,36 € 

  
 
 
 
 

130.000,00 € 

5.014.031,51 € 
4.105.256,70 € 

458.721,00 € 
351.800,00 € 
50.707,36 € 

0,00 € 
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8 Actius Financer 
9 Passius Financers 

0,00 € 
1.199.149,00 € 

   0,00 € 
1.199.149,00 € 

Totals despeses 11.225.909,00 € 83.756,57 € 0,00 € 130.000,00 € 11.179.665,57 € 
 Diferència 734,00 €    734,00 € 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim 
Intern, el qual explica que aquesta modificació ve motivada pel fet que el Reial decret 
legislatiu 4/2012, de 24 de febrer, estableix la prohibició de finançar noves inversions 
amb endeutament en el cas de generació de romanent de tresoreria negatiu, és a dir, 
dèficit, en la liquidació del pressupost de l’exercici 2011. Com que es preveu que 
aquesta  situació  es  donarà  a  l’Ajuntament  de  Canet  de  Mar,  s’ha  de  tramitar 
l’anul·lació   de   les   partides   d’inversió   finançades   amb   endeutament.   Algunes 
d’aquestes inversions es duran a terme amb finançament propi i s’inclouran en 
successives modificacions que es faran quan es disposi de partida excedent de 
despesa. En d’altres casos es canviarà el sistema de contractació, passant d’inversió a 
despesa corrent, com per exemple, el control de presència, que se substitueix la 
compra per un lloguer. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual explica que és normal fer modificacions de crèdit durant l’execució del 
pressupost, però els sap greu que hi hagi una baixa amb la partida corresponent al 
conveni amb Comediants, perquè els alumnes de batxillerat d’arts escèniques puguin 
anar a fer classes a un espai professional com és el d’aquesta companyia, i més si es 
té en compte que és una quantitat simbòlica. 

 
Pren la paraula el senyor Ivan Aranda Mena, regidor del grup municipal d’ERC, el qual 
explica que de modificacions de crèdit n’hi ha durant tot l’any. Malauradament, aquesta 
modificació ve donada perquè el romanent de tresoreria de l’any 2011 és negatiu i això 
ha comportat que aquestes partides que estaven destinades a inversions no es puguin 
dur a terme. Una de les partides que és insignificant, però important, és la de la 
instal·lació dels desfibril·ladors. Pregunta si ho portaran a terme d’alguna manera o ja 
ho deixaran per a l’any 2013. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, el qual explica que totes aquestes 
inversions, si el responsable de cada àrea considera que són imprescindibles, es 
faran, ja que d’aquí a final d’any es faran altres modificacions de crèdit. 

 
12.-  EXAMEN  I  APROVACIÓ  DE  L’EXPEDIENT  DE  MODIFICACIÓ  DE  CRÈDIT 
13/2012 

 
Donat que en el vigent Pressupost municipal, exercici 2012, existeixen despeses que 
no poden demorar-se a l’exercici següent i la previsió pressupostària resulta insuficient 
per a poder-les atendre adequadament. 

 
De conformitat al que disposa l’article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals s’ha d’incoar el 
corresponent  expedient  de  modificació  número  13/2012,  de  suplement  de  crèdit, 
corresponent al pressupost de l’any 2012, que s’haurà de finançar mitjançant baixes o 
anul·lacions d’altres partides, i ingressos efectivament recaptats sobre els previstos. 
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Vistes les Bases d’Execució del pressupost de l’any 2012 aprovat per el Ple de 
l’Ajuntament en sessió de data 23 de desembre de 2011 i tenint en compte allò que 
disposa l’article 179 I 180 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i vist l’informe de l’interventor 
municipal. 

 
Considerant l’informe emès per l’interventor municipal en data 20 de març de 2012 que 
es transcriu a continuació: 

 
INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 

 
Incoat  per  Resolució  de  l’Alcaldia  l’expedient  de  modificació  de  crèdit  número 
13/2012, amb destinació a les despeses que hi consten, que es finançaran mitjançant 
majors ingressos sobre els previstos, i presentada per l’alcaldia la proposta de 
modificació acompanyada de la Memòria justificativa, el funcionari que subscriu, en 
compliment del que disposen els articles 177.2 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i article 37.3 
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, s’emet el present informe: 

 
LEGISLACIÓ APLICABLE 

 
Els crèdits extraordinaris son aquelles modificacions del Pressupost de despeses 
mitjançant les quals s’assigna un crèdit per la realització de una despesa específica i 
determinada que no poden retardar-se fins a l’exercici següent, i pels quals no existeix 
crèdit pressupostari. 

 
Els suplements de crèdit son aquelles modificacions del Pressupost de despeses 
mitjançant  les  quals  s’assigna  crèdit  per  la  realització  de  un  gasto  específic  i 
determinat que no pot retardar-se fins a l’exercici posterior, essent el crèdit previst 
actualment con a insuficient i no susceptible d’ampliació. 

 
Aquesta modalitat de modificació pressupostaria es troba recollida en els articles 177 
del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, i articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril. 

 
Un dels recursos possibles per a finançar aquesta modalitat de modificació de crèdit 
son els nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en 
qualssevol concepte del Pressupost corrent. 

 
A més de l’efectivitat de la recaptació, es requereix: 

 
- Que els nous o majors ingressos no siguin finalistes, ja que en aquest supòsit, 

tant sols es podran aplicar al finançament de les ampliacions de crèdit o a la 
generació de crèdits per ingressos de naturalesa no tributaria, que son 
modificacions pressupostaries diferents de la proposada en aquest expedient. 

 
- Que la resta dels ingressos vinguin recaptant-se amb normalitat. 
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DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PROPOSADA I DELS RECURSOS 
FINANCERS QUE HAN D’ÉSSER UTILITZATS 

 
2.1. La modificació proposada presenta el següent detall: 

 

 
ALTES: 

 
Partida Descripció Import 

10 91200 22706 Estudis i treballs tècnics 3.717,00 
11 01100 31000 Interessos préstecs de l’interior 31.093,56 
11 92000 35900 Altres despeses finances 11.560,00 
11 92000 62600 Equips per processos d’informació 8.650,00 
13 24100 13100 Retribucions personal eventual 29.000,00 
13 92000 20300 Lloguer maquinaria - control presencia 5.000,00 
13 92001 16200 Formació i perfeccionament del personal 4.000,00 
20 15100 64000 Despeses d’inversions POUM 32.500,00 
21 15000 21301 Manteniment parcs infantils 5.339,50 
21 15000 63300 Punt llum carrer de la Font 12.000,00 
22 17000 63301 Maquinaria jardins 10.000,00 
31 33100 48901 Subvenció concert castell 1.500,00 
31 33100 64000 Fons documental biblioteca 1.000,00 
33 49100 22799 TDT 41.606,07 
40 23100 48900 Subvencions benestar social 10.469,60 
42 31300 22799 Gossera 2.000,00 
42 31300 48900 Subvenció associació gats 1.200,00 
43 13000 22300 Bus hospital 10.124,77 
52 34000 22609 Activitats culturals esportives 1.601,00 
52 34000 62300 Caldera 13.000,00 

 Total modificació per suplement de 
crèdits 

 
235.361,50 

 
FINANÇAMENT: 

 
1.- Anul·lacions o baixes d’altres partides: 

 
Partida Descripció Import 
51 32100 20200 Lloguer cúpula Comediants 339,50 
51 23100 22706 Projecte educació infància 5.000,00 

 Total modificacions per baixes per 
anul·lació 

 
5.339,50 

 
2.-   Nous   ingressos   efectivament   recaptats   sobre   els   totals 
previstos corresponents a la liquidació de l’excedent acumulat per la 
concessió del servei escola bressol (230.022,00 €). 

 
2.2. La despesa, que segons la proposta de modificació i de la Memòria 
justificativa que s’adjunta a la mateixa, no pot retardar-se fins a l’exercici 
següent, consistent en la modificació de crèdit número 13/2012. 
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2.3.  Es  tracta  de  una  despesa  específica  i  determinada,  com  exigeix  la 
legislació aplicable. 

 
2.4.  Que  no  existeix  en  l’estat  de  despeses  del  Pressupost  vigent,  crèdit 
destinat a aquesta finalitat específica en el nivell establert per la vinculació 
jurídica. 

 
Essent insuficient el saldo del crèdit no compromès en la partida del Pressupost 
de despeses al qual cal imputar-se la despesa proposada, en el nivell de 
vinculació jurídica, i no pot ésser objecte d’ampliació. 

 
2.5. Els recursos financer que han d’ésser utilitzats per la modificació 
pressupostaria   son,  per  una  banda  baixes  de  crèdits  d’altres  partides 
(5.339,50 €), i nous ingressos que seran efectivament recaptats sobre els 
previstos en el moment que es compensi el citat import amb la concessionària. 

 
TRAMITACIÓ I APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT 

 
Segons disposen els articles 177.2 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova 
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 38 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril, seran d’aplicació les normes sobre aprovació, informació, 
reclamacions, publicitat i recursos contenciós - administratius dels Pressupostos als 
expedients de concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, es dir: 

 
3.1. Proposta amb Memòria justificativa de l’Alcalde - President. 

 
3.2. Informe de la Intervenció. 

 
3.3. Aprovació provisional per part del Ple de l’Ajuntament, necessitant majoria 
simple, excepte en el cas de que el recurs financer sigui una operació de crèdit 
per  a  despeses  d’inversió,  segons  autoritza  l’article  36.2  del  Reial  Decret 
500/1990, de 20 d’abril, i el seu import excedeixi del 5% dels recursos ordinaris 
del Pressupost de l’Ajuntament, en que serà necessari que l’acord del ple 
s’adopti per majoria absoluta. (Arts. 47.3,g, 22.2,ll, i 33.2.k) de la LRBRL, i art. 
52.1 i 53 del RDL 02/2005.TRLHL) 

 
3.4. Exposició al públic durant el termini de 15 dies hàbils, prèvia inserció en el 
Tauler d’Edictes i al Butlletí Oficial de la Província, amb la possibilitat de 
presentació de reclamacions durant l’esmentat període. 

 
3.5. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini 
d’exposició pública no es presenta cap reclamació; en cas contrari, el Ple 
disposarà d’un termini de un mes per a resoldre’ls, comptat a partir del dia 
següent a la finalització del de la publicació pública, i les reclamacions es 
considerant denegades en qualsevol cas, si no es resolguessin en el acord de 
l’aprovació definitiva. 

 
3.6. L’expedient de modificació de crèdit, definitivament aprovat, amb o sense 
les modificacions sobre l’acord de l’aprovació inicial o provisional, serà inserit 
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en el Butlletí Oficial de la Província de BCN, i al tauler d’Anuncis de 
l’Ajuntament. 

 
3.7. De la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 
definitivament aprovada es remetrà una còpia a la Generalitat de Catalunya i a 
la Delegació Provincial del Ministeri d’Economia i d’Hisenda a BCN. La remissió 
es realitzarà simultàniament a la tramesa al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, a que es refereix l’apartat anterior. 

 
3.8.La modificació entrarà en vigor una vegada que s’hagi produït la publicació 
indicada en l’apartat anterior, essent executiva dins del mateix exercici de la 
seva aprovació. 

 
3.9. Contra l’aprovació definitiva dels crèdits extraordinaris i dels suplements de 
crèdit podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu en la 
forma i terminis que estableixen les normes de l’esmentada jurisdicció. 

 
CONCLUSIÓ 

 
La  proposta  de  modificació  de  suplement  de  crèdit  i  crèdit  extraordinari  número 
13/2012,  amb  càrrec  a  baixes  d’altres  partides  i  majors  ingressos  recaptats  es 
conforme a la legislació aplicable. 

 
No obstant l’anterior, l’efectivitat de la modificació de crèdit ha de quedar supeditada a 
la  recaptació  efectiva  de  la  liquidació  efectuada a  la  concessionària de  l’escola 
bressol .” 

 
De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 13 vots a favor dels regidors 
Jesús Marín i Hernàndez, Cati Forcano Isern, Toni Romero Carbonell, Laureà Gregori 
Fraxedas, Albert Lamana Grau, Manel Almellones Conesa, M. Assumpció Sánchez 
Salbanyà, Josep M. Masvidal Serra, Àngel López Solà, Pere Xirau Espàrrech, Sílvia 
Tamayo Mata, Josep Cortés Maresma i Jordi Planet Rovira, i quatre abstencions dels 
regidors Blanca Arbell Brugarola, Ivan Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer i Coia Tenas 
Martínez: 

 
PRIMER.-  Aprovar l'esmentat expedient de suplement de crèdit número 13/2012 a 
finançar-se mitjançant baixes d’altres partides i majors ingressos recaptats sobre el 
previstos del pressupost de despeses, segons el quadre següent: 

 

 
ALTES: 

 
Partida Descripció Import 

10 91200 22706 Estudis i treballs tècnics 3.717,00 
11 01100 31000 Interessos préstecs de l’interior 31.093,56 
11 92000 35900 Altres despeses finances 11.560,00 
11 92000 62600 Equips per processos d’informació 8.650,00 
13 24100 13100 Retribucions personal eventual 29.000,00 
13 92000 20300 Lloguer maquinaria - control presencia 5.000,00 
13 92001 16200 Formació i perfeccionament del personal 4.000,00 
20 15100 64000 Despeses d’inversions POUM 32.500,00 
21 15000 21301 Manteniment parcs infantils 5.339,50 
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21 15000 63300 Punt llum carrer de la Font 12.000,00 
22 17000 63301 Maquinaria jardins 10.000,00 
31 33100 48901 Subvenció concert castell 1.500,00 
31 33100 64000 Fons documental biblioteca 1.000,00 
33 49100 22799 TDT 41.606,07 
40 23100 48900 Subvencions benestar social 10.469,60 
42 31300 22799 Gossera 2.000,00 
42 31300 48900 Subvenció associació gats 1.200,00 
43 13000 22300 Bus hospital 10.124,77 
52 34000 22609 Activitats culturals esportives 1.601,00 
52 34000 62300 Caldera 13.000,00 

 Total modificació per suplement de 
crèdits 

 
235.361,50 

 
FINANÇAMENT: 

 
1.- Anul·lacions o baixes d’altres partides: 

 
Partida Descripció Import 
51 32100 20200 Lloguer cúpula Comediants 339,50 
51 23100 22706 Projecte educació infància 5.000,00 

 Total modificacions per baixes per 
anul·lació 

 
5.339,50 

 
2.-   Nous   ingressos   efectivament   recaptats   sobre   els   totals 
previstos corresponents a la liquidació de l’excedent acumulat per la 
concessió del servei escola bressol (230.022,00 €). 

 
SEGON.- Que l’expedient de modificació de crèdits núm. 13/2012 que s’aprova sigui 
exposat al públic per un termini de quinze dies hàbils, previ anunci en el Butlletí Oficial 
de la Província i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, durant el qual els interessats 
podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple, en compliment del que 
disposen els articles 177.2 en relació amb l’article 169.1 del RDL 02/2004, de 5 de 
març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 
l’article 38.2 en relació amb l’article 20.1 del RD 500/1990, de 20 d’abril. 

 
TERCER.- Supeditar l’efectivitat de l’esmentada modificació a l’efectiva recaptació dels 
majors ingressos utilitzats, i l’aprovació definitiva de la modificació, entenent que en el 
cas de no presentar-se reclamacions, la modificació es considerarà definitivament 
aprovada. 

 
QUART.-  Introduir  en  la  comptabilitat  de  l’Ajuntament  de  Canet  de  Mar,  els 
ajustaments derivats de l’esmentat expedient, una vegada el mateix sigui ferm, sense 
perjudici de les modificacions en les codificacions de les partides a conseqüència de 
coincidències amb partides existents i variacions de la codificació orgànica. 

 
CINQUÈ.- Restant el Pressupost General vigent, any 2012, resumit per capítols 
com segueix amb les incorporacions que s’han assenyalat en el punt primer: 
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Capítol Denominació Pressupost 
Inicial 

Modificacions 
Exercici 

Modificació 13/2012 Pressupost 
Definitiu ingressos Augment Disminució 

1 Impostos directes 
2 Impostos indirectes 
3 Taxes i altres ingressos 
4 Transferències corrents 
5 Ingressos Patrimonials 
6 Alienació Inversions Reals 
7 Transferència Capital 
8 Actius Financer 
9 Passius Financers 

5.270.700,00 € 
33.000,00 € 

2.828.048,00 € 
2.881.325,00 € 

73.570,00 € 
0,00 € 

10.000,00 € 
0,00 € 

130.000,00 € 

 
 

7.518,75 € 
64.437,82 € 
11.800,00 € 

 
 

230.022,00 € 

 5.270.700,00 € 
33.000,00 € 

3.065.588,75 € 
2.945.762,82 € 

85.370,00 € 
0,00 € 

10.000,00 € 
0,00 € 

130.000,00 € 
Total Ingressos   11.226.643,00 € 83.756,57 € 230.022,00 € -€ 11.540.421,57 € 

Despeses 
1 Despeses de personal 

Despeses béns corrents i 
2 serveis 
3 Despeses financeres 
4 Transferències corrents 
6 Inversions Reals 
7 Transferència Capital 
8 Actius Financer 
9 Passius Financers 

4.960.500,00 € 
 

4.115.739,00 € 
458.721,00 € 
351.800,00 € 
140.000,00 € 

0,00 € 
0,00 € 

1.199.149,00 € 

53.531,51 € 
 

-10.482,30 € 
 
 

40.707,36 € 

33.000,00 € 
 

69.388,34 € 
42.653,56 € 
13.169,60 € 
77.150,00 € 

 
 

-5.339,50 € 

5.047.031,51 € 
 

4.169.305,54 € 
501.374,56 € 
364.969,60 € 
257.857,36 € 

 
 

1.199.149,00 € 
Totals despeses 11.225.909,00 € 83.756,57 € 235.361,50 € -5.339,50 € 11.539.687,57 € 

 Diferència 734,00 €    734,00 € 
 

Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim 
Intern, el qual explica que aquesta modificació de crèdit ve motivada pels ingressos 
que l’Ajuntament rebrà com a conseqüència de la liquidació de l’excedent acumulat per 
la concessió del servei de l’escola bressol per import de 230.022 euros i també per la 
baixa d’altres partides de despeses que no es faran, per un import de 5.339,50 euros. 
Aquest import es destinarà a diferents partides. N’explica unes quantes per la seva 
rellevància. Un import de 31.093 euros correspon a interessos per al finançament que 
requerirà el pla d’ajust que es presentarà avui mateix, més endavant. 8.650 euros es 
destinaran a la compra d’ordinadors, ja que el parc informàtic de l’Ajuntament està en 
un  estat  de  precarietat  molt  acusat,  a  causa que  durant  anys  no  s’han  destinat 
recursos per renovar-lo. 29.000 euros es destinaran a plans ocupacionals que s’han 
anat desenvolupant juntament amb el Servei d’Ocupació de la Generalitat. 5.000 euros 
es destinaran a la posada en marxa i al desenvolupament d’un control de presència 
per al personal de l’Ajuntament, complint amb el que estableix el conveni laboral. La 
partida de formació s’incrementarà en 4.000 euros, perquè entenen que la formació 
contínua del personal de l’Ajuntament és imprescindible per tal de donar el millor 
servei possible al ciutadà i per als seus coneixements i currículums. Per a l’inici del pla 
d’ordenació urbanística municipal es destinaran 32.500 euros, complint el compromís 
que tots els grups polítics, tant del govern com de l’oposició, van adquirir en les 
eleccions davant la ciutadania. Una de les partides que s’ha d’incrementar, es podria 
dir en sentit negatiu, és la corresponent a la Televisió Digital Terrestre del Maresme 
Nord, a causa de la dissolució del Consorci Teledigital del Maresme Nord, ja que 
aquest servei no ha acomplert les expectatives inicials. De fet, l’actual govern ja havia 
decidit donar-se de baixa del consorci, perquè els més de 30.000 euros anuals que 
costava el servei al municipi, no es recuperaven de cap manera. Aquesta liquidació 
costarà als canetencs 41.606 euros. El cost del servei de l’autobús a l’hospital de 
Calella s’ha d’incrementar en 10.124 euros. El govern municipal tenia com a objectiu 
inicial una millora del cost del servei en 40.000 euros. Això no ha pogut ser i solament 



S/iu 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

59 

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 

 

 

 

s’han pogut estalviar 30.000 euros, sense retallar el servei i millorant la connectivitat 
amb Sant Cebrià i Sant Pol. Aquestes són les principals partides de despeses. 

 
Pren la paraula el senyor Ivan Aranda Mena, regidor del grup municipal d’ERC, el qual 
explica que en aquesta modificació tampoc no hi ha cap partida destinada als 
desfibril·ladors, una de les propostes del regidor de Sanitat per aquest any 2012. 
Comenta que hi ha una partida destinada a interessos de préstecs que puja a 31.000 
euros. Aquesta partida, si no va errat, correspon als interessos d’un préstec, que puja 
1.200.000 euros aproximadament, que s’anirà pagant des de l’any 2015 al 2017, anys 
en què potser ja hi ha un altre govern municipal. És a dir, que s’està aplicant allò que 
tant criticaven, demanar préstecs i hipotecar el govern següent. El vot del seu grup 
municipal serà d’abstenció. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, el qual demana que siguin 
conseqüents amb el que es diu i el que es fa. Aquests interessos, efectivament, 
corresponen a un préstec per a un pla d’ajust que després explicarà, en base al Decret 
del govern sobre les mesures per al pagament dels proveïdors de les administracions 
locals. L’Ajuntament ha complert amb el primer requisit, que era informar del deute del 
consistori. El segon pas és la redacció d’un pla d’ajust que el Ministeri d’Hisenda 
permet fer en 10 anys. Aquest pla d’ajust és en 5 anys, per no deixar una herència als 
pròxims govern municipals. Entenen que l’esforç que farà l’Ajuntament de Canet és 
molt important per complir en 5 anys allò que la Llei preveu que es faci en 10. 

 
Pren la paraula el senyor Toni Romero Carbonell, tinent d’alcalde de Seguretat 
Ciutadana i Esports, el qual explica que aquestes partides de les quals s’està parlant 
són d’inversions. Pel que fa als desfibril·ladors, hi ha altres formes que no representen 
inversió, com el rènting o el leasing, les quals s’estan estudiant per poder dur a terme 
aquest projecte. 

 
Després de la votació d’aquest assumpte, el senyor Josep M. Masvidal Serra, regidor 
delegat d’Urbanisme i Festes, abandona momentàniament la Sala de Plens. 

 
13.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES 
FISCALS PER A L’EXERCICI 2012 

 
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RDL 02/2004, de 
5 de març (endavant TRLRHL) estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 

 
En  concret,  l’article  16.1  del  text  legal  esmentat  determina  que  els  acords  de 
modificació de les Ordenances hauran de contenir com a mínim la determinació dels 
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i 
d’inici de la seva aplicació. 

 
Quant es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció de les normes afectades. 

 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 
17 de novembre, General Tributària (endavant LGT) ja que aquestes han de complir la 
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doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i 
alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 

 
Atès que resulta necessari modificar el text de tres ordenances fiscals per l’exercici 
2012, concretament, les següents: 

 
- Ordenança fiscal núm. 20. Taxa per la prestació de serveis urbanístics, per 

contenir, aquesta, un error de fet en l’art. 6.1, per quan estableix que la quota 
tributària és el resultat d'aplicar uns tipus de gravamen a la base imposable, 
quan  l’estudi  econòmic  d’aquesta  taxa  preveu  aplicar  unes  determinades 
tarifes. 

- Ordenança fiscal núm. 23. Taxa per retirada de vehicles abandonats o 
estacionats defectuosa o abusivament a la via pública, per haver-se consigant, 
per error, un import que no coincideix amb l’import de la tarifa corresponent al 
trasllat per la retirada de turismes i furgonetes fins a 1.100 Kg. PMA, resultant 
de l’estudi econòmic. 

- Ordenança fiscal número 31. Taxa per la prestació de serveis d’ensenyaments 
especials en establiments municipals, per introduir, en la Disposició Final, 
l’entrada en vigor de les tarifes corresponents a la Universitat de la Gent Gran, 
de conformitat a allò establert a l’informe emès per la tècnica d’ensenyament, el 
dia 12 de març de 2012. 

 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local que es modifiquen, l’import de la 
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o 
activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals. 

 
De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels setze 
membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 

 
PRIMER.- Aprovar provisionalment per l’exercici de 2012 i següents la modificació de 
les ordenances fiscals que a continuació es relacionen, el text de les quals figuren en 
l’Annex que consta als presents acords: 

 
- Ordenança fiscal número 20. Taxa per la prestació de serveis urbanístics. 
- Ordenança fiscal núm. 23. Taxa per retirada de vehicles abandonats o 

estacionats defectuosa o abusivament a la via pública. 
- Ordenança   fiscal   número   31.   Taxa   per   la   prestació   de   serveis 

d’ensenyaments especials en establiments municipals. 
 

SEGON.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el 
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de 
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la província i en un dels diaris de major 
difusió de la província. 

 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe, en els termes previstos a l’article 18 del TRLRHL, podran examinar l’expedient 
i  presentar-hi  les  reclamacions  que  estimin  oportunes.  Transcorregut  el  període 
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d’exposició  pública  sense  haver-se  presentat  reclamacions,  els  acords  adoptats 
restaran definitivament aprovats. 

 
TERCER.- Els acords definitius de la modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici 
2012, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 

 
QUART.- Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de 
modificació d’Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin 
aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’article 2.) del Decret 
94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als 
Departaments de Governació i d’Economia i Finances. 

 
ANNEX MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 2012 

 
Ordenança fiscal número 20. Taxa per la prestació de serveis urbanístics. 

Art. 6 Quota tributària 

On diu: 
 

“1.  Quan la intervencio municipal es realitza a traves de llicencia urbanistica la quota 
tributaria se'n despendra d'aplicar els seguents tipus de gravamen a la base 
imposable:” 

 
Ha de dir: 

 
“1. La quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les següents tarifes:” 

 
Ordenança   fiscal  núm.  23.  Taxa   per  retirada   de   vehicles  abandonats  o 
estacionats defectuosa o abusivament a la via pública. 

 
Art. 5 Tarifes 

 
On diu: 

 
“2.- Turismes i furgonetes fins a 1.100 Kgs. PMA 
- Enganxi vehicle                                                                            45,00€ 
- Trasllat                                                                                          95,00€” 

 

 
 

Ha de dir: 
 

“- Enganxi vehicle                                                                           45,00€ 
- Trasllat                                                                                          50,00€” 
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Ordenança fiscal número 31. Taxa per la prestació de serveis d’ensenyaments 
especials en establiments municipals. 

 
Disposició final 

 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el 30 d’octubre de 2007, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2008 i 
ha estat modificada pel Ple municipal en sessió del dia 25 d’octubre de 2011, entrarà 
en vigor l’1 de gener de 2012 i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. 

 
Afegir: 

 
“ Excepte l’import de les tarifes corresponents a la Universitat de la Gent Gran, que 
entraran en vigor a partir del curs 2012-2013 i regiran fins la seva modificació o 
derogació expressa”. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim 
Intern, el qual explica que aquesta modificació no suposa cap increment en el preu que 
es cobrarà. Pel que fa a les dues primeres modificacions, fan referència a un error de 
transcripció en el text d’exposició pública. Pel que fa a l’Ordenança que estableix la 
taxa per serveis d’ensenyament es modifica perquè l’entrada en vigor coincideixi amb 
l’inici del curs. És a dir, en concret, pel que fa a la Universitat de la Gent Gran, 
aquestes taxes s’especifica que són per curs docent i no per any natural. 

 
Després de la votació d’aquest assumpte, el senyor Josep M. Masvidal Serra, regidor 
delegat d’Urbanisme i Festes, s’incorpora a la sessió. 

 
14.- POSADA A DISPOSICIÓ TEMPORAL    D’UN SOLAR A FAVOR DEL 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER 
A L’AMPLIACIÓ DE L’IES LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER DE CANET DE MAR 

 
El Ple de la Corporació a la sessió del dia 29 de març de 2012, d’entre altres, va 
adoptar el següent acord: 

 
Ateses les necessitats escolars de la població de Canet de Mar, en el que respecta als 
alumnes que cursen ESO i Batxillerat en l’Institut d’Ensenyament Secundari Lluís 
Domènech i Montaner de Canet de Mar. 

 
Atès que aquest Ajuntament té previst en un futur proper, la cessió definitiva   d’un 
solar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya   per a la 
construcció d’un nou Institut a Canet de Mar i posar a disposició un solar per a l’Institut 
provisional. 

 
Atès el contingut de l’informe de l’arquitecta municipal sobre el terreny de propietat 
d’aquest municipi. 

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

 
PRIMER.- Posar a disposició del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, per a l’ampliació temporal del pati de l’”Institut d’Ensenyament Secundari 
Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar“, el següent solar: 

 
Superfície: 2.123 m2 
Límits: 
-          Nord-est, en línia recta de 37 metres de llarg amb la part de solar que té front a 
la via Cannetum. 
-          Sud-est, en línia recta de 74 metres de llarg amb el propi pati de l’IES Lluís 
Domènech i Montaner. 
-          Oest, en forma irregular amb la resta de la finca de Vil·la Flora on s’hi ubica 
l’edifici principal, la masoveria i l’envelat. 

 
Càrregues: lliure de càrregues i gravàmens. 

 
La seva referència cadastral és: 4446801DG6044N0001WE 

 
SEGON.- El terreny és apte per al seu destí com a equipament escolar i comptarà amb 
abastament d’aigua, evacuació d’aigües per gravetat, connexió a la xarxa de telefonia i 
dades i subministrament d’energia elèctrica amb la potència suficient per l’execució de 
l’obra i el correcte funcionament de l’equipament escolar, així com amb la instal·lació 
d’una estació transformadora d’energia elèctrica –en el supòsit de ser necessari, i que 
s’ubicarà fora del recinte escolar- i  en el vial que dóna davant del terreny es trobarà 
pavimentada la calçada i tindrà encintades les voreres. 

 
L’Ajuntament adquireix el compromís d’eliminació de qualsevol obstacle que pugui 
impedir l’execució de les obres, fent-se càrrec de la construcció dels guals i de les 
entrades al recinte del centre. 

 
TERCER.- El Departament d’Ensenyament instal·larà el mòdul prefabricat. 

 
QUART.- Es faculta a l’Alcalde-President per a la signatura de la documentació que 
sigui necessària per a l’efectivitat del que es disposa en el present acord. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que la massificació de l’institut actual 
fa difícil el seu bon funcionament. No entrarà a valorar per què s’ha arribat a aquesta 
situació. La comunitat educativa, la direcció del centre, les AMPA corresponents i tots 
els partits polítics presents saben les últimes notícies sobre aquest assumpte. Aquest 
govern  i  ell  mateix  com  a  regidor  d’Ensenyament,  s’ha  autoimposat  informar 
ràpidament de totes aquelles qüestions que arriben del Departament d’Ensenyament i 
ja ha reunit els grups de l’oposició en més d’una ocasió per manifestar-los les últimes 
informacions. Sabuda és la posició del govern, que és extensible a la resta de partits 
polítics. Canet necessita una solució a la problemàtica de l’IES Domènech i Montaner. 
Sabuda  és  també  la  situació  de  la  Generalitat  i  del  país,  que  fa  inviable  la 
implementació d’un segon institut. El Departament d’Ensenyament s’ha compromès, 
però, que en el curs 2013-2014 s’iniciï a Canet el segon institut. Com que aquest 
compromís no és immediat, per al proper curs, el Departament d’Ensenyament ha 
sol·licitat a l’Ajuntament un espai per poder ampliar algun dels serveis de l’actual 
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institut, com ara vestidors, serveis i l’aula de música. No és una solució, però sí que és 
un remei intermedi per arribar a la solució definitiva. Espera que tots els grups 
municipals facin un exercici de responsabilitat cap a la comunitat educativa. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual pregunta de quant temps s’està parlant, quan es diu que és temporal. Ara com 
ara no hi ha cap altra solució, però pensa que hi havia altres solucions que es podrien 
haver defensat amb més fermesa, com per exemple, disposar de l’Escola de Teixits de 
Punt de forma provisional per a les aules de batxillerat o buscar uns terrenys 
provisionals per iniciar l’embrió del segon institut i començar ja amb la cessió dels 
terrenys definitius. A dia d’avui ja no hi ha pas massa marge de temps. Ara es veuen 
abocats a prendre aquesta decisió i a fer aquesta cessió que segons al seu entendre 
és la pitjor i que anirà en detriment de la qualitat de l’ensenyament dels alumnes i de la 
convivència del centre, ja que estarà massificat igualment. 

 
Pren la paraula el senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, el qual 
explica que, primer de tot, vol agrair a l’Alcaldia la informació puntual que els ha fet 
arribar sobre aquest tema i que els hagi incorporat a la comissió de seguiment, i això 
l’honora. Comparteix amb el senyor alcalde que aquesta no és la solució ni tampoc és 
la millor alternativa. Quan l’Ajuntament els va preguntar quins terrenys consideraven 
adequats per aquesta cessió, van dir qualssevol menys al costat de l’institut, perquè 
serà la sortida més fàcil que tindrà el Departament per fer poca inversió. A més a més, 
aporta un segon problema, ja que l’Ajuntament en serà el responsable i anirà a càrrec 
seu eliminar obstacles que puguin impedir l’execució de les obres, com la construcció 
dels guals de les entrades al recinte. És a dir, l’Ajuntament tindrà una despesa. Si 
s’hagués aconseguit el fet d’instal·lar els barracons allà on hauria d’anar la destinació 
provisional de l’institut, potser només s’hagués fet una inversió, però ara se n’han de 
fer dues, perquè l’any que ve també s’haurà de donar un terreny al Departament en 
condicions per poder construir-lo. Creuen que s’hauria hagut d’apurar una segona 
opció amb un altre punt diferent de l’actual. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que aquesta ampliació en mòduls va 
més enllà de quan iniciem el segon institut. Un cop s’hagin iniciat l’institut de Canet i el 
de la Vallalta, com a mínim ja es podrà treure un grup de primer de secundària, la qual 
cosa permetrà esponjar el centre. La temporalitat, doncs, no pot concretar-se. Pel que 
fa a poder utilitzar les aules de l’escola de teixits, l’Ajuntament va apurar totes les 
opcions perquè el Departament acceptés aquesta opció, però per raons que ja han 
explicat en diferents reunions, algunes de no massa creïbles, no ho han acceptat. Ara 
bé, l’equip de govern sí que va posar el que calia per aconseguir unes millores en 
aquest aspecte, ja que el Departament amb aquest ànim de retallar despeses va 
proposar fer batxillerat dins el mateix institut però a la tarda, la qual cosa no es va 
acceptar ni per part de l’Ajuntament ni per part de la comunitat educativa. Pel que fa al 
cost d’habilitar aquest espai, si haguessin cedit un espai a la zona industrial, solució 
que tampoc els acaba de fer el pes, el cost d’habilitació encara hagués estat més 
elevat i inassumible per l’Ajuntament. Acaba la seva intervenció explicant que 
l’Ajuntament  ha  fet  tot  l’esforç  possible  per  solucionar  el  problema.  Continuaran 
insistint en la implantació del segon institut al més aviat possible. 
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15.- RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 9 DE FEBRER DE 
2012 D’APROVACIÓ ADDENDA DE PRÒRROGA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI 
DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME PER A LA 
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE PRESTACIÓ DEL SERVEI 
D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 

 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 9 de febrer de 2012, que es transcriu 
a continuació: 

 
APROVACIÓ ADDENDA DE PRÒRROGA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME PER A LA 
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE PRESTACIÓ DEL SERVEI 
D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 

 
Atès que en data 18 de març de 2009 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre 
el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Canet de Mar per a la prestació del 
servei d’ajuda domiciliària per a persones amb dependència. 

 
Atès que en data 20 de gener de 2010 es va formalitzar una addenda de pròrroga 
d’aquest conveni de col·laboració, la qual tenia vigència fins al dia 31 de desembre de 
2010. 

 
Atès que en data 24 de gener de 2011 es va formalitzar l’última addenda de pròrroga 
d’aquest conveni de col·laboració amb una vigència fins a 31 de desembre de 2011. 

 
Vist i trobat conforme l’addenda de pròrroga  i modificació del conveni, el text literal de la 
qual es transcriu a continuació: 

 
ADDENDA DE PRÒRROGA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME I L’AJUNTAMENT CANET DE MAR PER A LA 
DELEGACIÓ  DE COMPETÈNCIES  EN MATÈRIA  DE  PRESTACIÓ  DEL  SERVEI 
D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 

 
A Mataró, a ................................ de 2012. 

 
R E U N I T S 

 
D'una part, el senyor Miquel Àngel Martínez, president del Consell Comarcal del Maresme, en 
nom i representació d’aquesta administració local, 

 
i, de l'altra el senyor Jesús Marin i Hernández, alcalde de l’Ajuntament de Canet de Mar en ús 
de les seves competències, 

 
Les parts es reconeixen amb capacitat i competències suficients per a la signatura d’aquest 
conveni, i en conseqüència, 

 
M A N I F E S T E N 

 
PRIMER: Que en data 18 de març de 2009 es va formalitzar el conveni  de col·laboració entre 
el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Canet de Mar per a la prestació del servei 
d’atenció domiciliària per a persones amb dependència. Així mateix en data 20 de gener de 
2010 i a 24 de gener de 2011 es varen signar les respectives addendes de l’esmentat conveni 
amb una vigència fins a 31 de desembre de 2011. 

 
SEGON: Que l’Ajuntament de Canet de Mar  ha expressat per escrit la voluntat de renovar-lo, 
i per tot això, ambdues institucions 
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ACORDEN 
 

PRIMER: Modificar el punt primer de l’apartat gestió econòmica del conveni amb el següent 
format: L’Ajuntament de Canet de Mar  convenia  la delegació de la prestació del servei 
d’atenció domiciliària ( SAD)  d’acord amb el quadre següent: 

 
Tipus de SAD Preu/hor 

a 
Nombre hores Import total 

SAD-DEP 5,44 € 1000 5.440,00 € 
SAD-SOCIAL 16,00 € 0 0 
totals   5.440,00 € 

 
 

L’Ajuntament de Canet de Mar  finançarà la part que li correspon del cofinançament en base 
aquest preus i les liquidacions trimestrals que el Consell Comarcal del Maresme li trameti, que 
hauran de ser ingressada per l’ajuntament al compte corrent del CCM, en un termini màxim de 
40 dies a la seva recepció. 

 
SEGON:  Incloure  la  clàusula  següent:  “les  dades  personals  s’inclouran  en  un  fitxer 
automatitzat del Consell Comarcal del Maresme, per al control de la gestió realitzada vers els 
usuaris, el qual adopta les mesures de seguretat necessàries, d'acord amb la normativa 
aplicable, que disposa la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades 
personals de Caràcter Personal”. 

 
I en prova de conformitat, se signa aquest conveni per duplicat a un sol efecte, en el lloc i data 
que figuren a l’encapçalament d’aquest document. 

 
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local que prengui els acords següents: 

 
PRIMER.- Aprovar l’addenda de pròrroga i modificació del conveni de col·laboració entre 
el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Canet de Mar per a la prestació del 
servei d’ajuda domiciliària per a persones amb dependència, per un període de l’1 de 
gener a 31 de desembre de 2012. 

 
SEGON.- Aprovar la despesa de 5.440,00 euros amb càrrec a la partida 40 23100 22799 
del pressupost municipal per a l’exercici 2012, d’acord amb la retenció de crèdit número 
0159. 

 
TERCER.-  Facultar  el  senyor  alcalde,  per  signar  tots  els  documents  que  siguin 
necessaris per fer efectius aquest acords. 

 
QUART.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal del Maresme i a Intervenció i 
Tresoreria municipals, a tots els efectes. 

 
CINQUÈ.- Aquest acord s’haurà de ratificar pel Ple municipal en la pròxima sessió que 
celebri. 

 
Vist l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, modificat per la llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la 
modernització del govern local, de conformitat amb la proposta de la Tinència de 
l’Alcaldia de Benestar Social, Família i Joventut, s’acorda per unanimitat dels setze 
membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 

 
PRIMER.- Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 9 de febrer d’aprovació 
de l’addenda de pròrroga i modificació del conveni de col·laboració amb el Consell 
Comarcal del Maresme per a la delegació de competències en matèria de prestació 
del servei d’atenció domiciliària. 
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SEGON.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal i a la Intervenció i la Tresoreria 
municipals. 

 
Abans de començar la deliberació d’aquest punt, el senyor Josep Cortés Maresma, 
regidor del grup municipal del PSC, abandona la Sala de Plens. 

 
Pren la paraula la senyora Cati Forcano Isern, tinenta d’alcalde de Benestar Social, 
Família i Joventut, la qual explica que amb aquesta aprovació entra en vigència el 
conveni  per  a  l’any  2012.  També  s’aprofita  aquesta  aprovació  per  incloure  una 
clàusula que regula com s’han de tractar les dades personals dels usuaris d’aquest 
servei, en compliment de la Llei de protecció de dades. Acaba la seva intervenció 
explicant que aquest conveni representen 1000 hores del servei d’assistència 
domiciliària. 

 
En aquest moment, el senyor alcalde proposa canviar l’ordre del dia i passar al punt 
24, de presa de coneixement de la renúncia del càrrec de regidor del senyor Josep 
Cortés Maresma, membre del grup municipal del PSC, per raons de salut. 

 
16.- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA DEL CÀRREC DE REGIDOR 
DEL SENYOR JOSEP CORTÉS MARESMA, MEMBRE DEL GRUP MUNICIPAL DEL 
PSC 

 
Vist  l’escrit  presentat  en  data  22  de  març  de  2012,  pel  regidor  Josep  Cortés  i 
Maresma,  renunciant  a  la  seva  condició  de  regidor  de  l’Ajuntament,  càrrec  que 
exerceix en l’actualitat i del qual va prendre possessió en la sessió constitutiva de la 
Corporació, celebrada el dia 11 de juny de 2011, a l’haver estat proclamat electe amb 
la candidatura presentada pel Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), en la 
qual  ocupava  el  lloc  número 2,  i  de  conformitat amb el  que preveu  la  legislació 
electoral i de règim local, així com en la Instrucció de la Junta Electoral Central sobre 
substitució de càrrecs representatius locals, de 10 de juliol de 2003. 

 
Vist l’informe emés en data 22 de març de 2012, per la Secretària de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, senyora Núria Mompel i Tusell, el qual es transcriu literalment: 

 
NÚRIA MOMPEL I TUSELL, Secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
Barcelona, 
d'acord amb l'ordenat per l'Alcaldia, i en compliment del que es disposa en 
l'article 3.1.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, en relació amb 
l'expedient de la renúncia del Regidor de l’Ajuntament de Canet de Mar, senyor 
Josep Cortès Maresma  i presa de possessió del Regidor substitut, senyor 
Víctor Cerveto Hernández, emeto el següent: 
INFORME 

 
PRIMER.- La Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General 
(d'ara endavant, *LOREG) disposa que els Regidors poden renunciar al seu 
càrrec davant el Ple de l'Ajuntament i que, una vegada pres coneixement de la 
renúncia pel Ple, es designarà al nou Regidor que substitueixi a l'anterior. 

 
SEGON.- La legislació aplicable en el procediment és la següent: 
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*arts. 182 i *ss de la *LOREG; art. 9.4 del Reial decret 2568/1986, de 26 de 
novembre,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  d'Organització,  Funcionament  i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals(d'ara endavant *ROF) ; art. 1 del Reial 
decret 707/1979, de 5 d'abril, regulador de la fórmula per a presa de possessió 
de càrrecs o funcions públiques i Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta 
Electoral Central, sobre substitució de càrrecs representatius locals. 

 
TERCER.- El procediment per a la renúncia del Regidor i presa de possessió 
del substitut és el següent: 

 
A. El Ple prendrà coneixement de la renúncia al càrrec de Regidor, presentada 
pel senyor Josep Cortès Maresma i, tot seguit, es remetrà una certificació de 
l'acord adoptat a la Junta Electoral de Zona, durant el període de mandat de la 
mateixa , i a la Junta Electoral Central una vegada conclòs el mandat d'aquella, 
indicant el nom de la persona a qui correspon cobrir la vacant, segons el parer 
de la Corporació. 

 
B. Rebuda la comunicació de la Junta Electoral, després de ser notificada a 
l'interessat la recepció de l'acreditació, el Ple, una vegada realitzat el 
corresponent jurament, acceptarà la presa de possessió del càrrec de Regidor 
de l'Ajuntament. 

 
Per tot l’exposat, el Ple municipal es dóna per assabentat del següent: 

 
PRIMER.-  Prendre coneixement, per a la seva efectivitat, de la renúncia formulada pel 
senyor Josep Cortés Maresme, a la seva condició de regidor de l’Ajuntament de Canet 
de Mar i tots els altres càrrecs que exerceix i que es deriven d’aquesta condició. 

 
SEGON.-  Conseqüentment, declarar vacant el lloc de regidor que fins al moment 
ocupava el senyor Josep Cortés i Maresma, pertanyent al grup polític del partit dels 
socialistes de Catalunya (PSC-PSOE). 

 
TERCER.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central per a que expedeixi la 
credencial acreditativa de la seva condició d’electe a favor del candidat que ocupava el 
número 5 de la llista del partit dels socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), en les 
eleccions locals de l’any 2011, que segons les dades que figuren a l’Ajuntament és el 
senyor Víctor Cerveto i Hernàndez. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual comenta que en nom seu, de tot l’equip de 
govern i extensible a tots els membres del Ple municipal, li agraeix la tasca feta per 
part del senyor Josep Cortès Maresma durant tots aquests mesos com a regidor de 
l’oposició. Li desitja molta sort en la seva nova etapa. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual també agraeix al senyor Josep Cortés Maresma la seva dedicació i el seu 
tarannà. Per problemes de salut i laborals ha pres aquesta decisió d’abandonar el seu 
càrrec de regidor i li dóna les gràcies pel seu temps. 

 
Pren  la  paraula  la  senyora  Blanca  Arbell  Brugarola,  portaveu  del  grup  municipal 
d’ERC, la qual també agraeix el sol fet que s’hagi presentat a la llista i hagi treballat pel 
poble. Aquest gest ja l’honora. 
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Abans de començar  la  deliberació  de  l’assumpte següent,  el senyor  Jordi Planet 
Rovira, regidor del grup municipal del PSC, abandona la Sala de Plens. 

 
17.- AUTORITZACIÓ A L’AMTU PER A LA REPRESENTACIÓ DE L’AJUNTAMENT 
DE  CANET  DE  MAR  DAVANT  LA  GENERALITAT  I  L’ATM,  PER  A 
L’ACOMPLIMENT DEL CONVENI PER A LA MILLORA DEL TRANSPORT PÚBLIC 
COL·LECTIU URBÀ DELS MUNICIPIS ASSOCIATS. 

 
Vist el 2n conveni formalitzat en data 7 de juliol de 2010, entre el senyor Manel Nadal i 
Farreras,  en  qualitat  de  secretari  per  a  la  Mobilitat  del  Departament  de  Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya (DPTOP) i de president del 
Comitè Executiu i director general de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i 
l’il·lustríssim senyor Josep Mayoral Antigas, en qualitat de president de l’Agrupació de 
Municipis titulars del Servei de Transport Urbà (AMTU), i que té per objecte la millora 
del transport públic col·lectiu urbà dels municipis associats a l’AMTU, mitjançant 
l’increment dels ajuts a municipis per a la millora del transport urbà que actualment 
atorga la Generalitat de Catalunya en aquest àmbit. La durada d’aquest conveni és de 
2010 al 2014. 

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar és membre associat de l’AMTU, segons acord 
adoptat per la Junta de Govern Local de data 11 de desembre de 2008, acord ratificat 
pel Ple municipal de data 5 de febrer de 2009. 

 
Vist que en el pacte segon, lletra B, primer apartat, de l’esmentat conveni, s’estableix 
que: 

 
L’AMTU es compromet a:  obtenir dels ajuntaments d’aquests municipis, que tinguin 
interès a beneficiar-se de les mesures de foment de la Generalitat de Catalunya, 
l’autorització expressa per  actuar,  en representació seva, com  a interlocutora única 
davant la Generalitat de Catalunya i l’ATM, en l’acompliment d’aquest conveni. 

 
Considerant que l’Ajuntament de Canet de Mar té interès a acollir-se a les ajudes que 
resulten de l’esmentat conveni i, alhora, i a petició de l’AMTU, cal l’autorització a què 
es fa referència en el paràgraf anterior, tal i com es va fer pel 1r conveni 2007-2010. 

 
Vist i trobat conforme l’informe de Secretaria que es transcriu a continuació: 

 
Informe núm. 1/2012 de la Secretaria General sobre la delegació a favor de l’Agrupació 
de Municipis Titulars de Serveis de Transport Urbà de la Regió Metropolitana de 
Barcelona. 

 
Núria Mompel Tusell, Secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar, en compliment d’allò 
establert a l’article   3.c) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel que es 
regula el  Règim jurídic dels Funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, l’article 
52.2.q) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya en concordança amb l’art. 114.3.e) del 
mateix cos legal, i l’article 22.2.p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
de  Règim  Local,  en concordança  amb l’art.  47.2.h) del  mateix  cos legal,  emeto  el 
següent: 
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INFORME JURÍDIC 

ANTECEDENTS DE FET 

I.- Per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008 l’Ajuntament va sol·licitar la seva adhesió a 
l’Agrupació de Municipis Titulars de Serveis de Transport Urbà de la Regió Metropolitana 
de Barcelona, d’ara en endavant AMTU. 

 
El dia 28 de novembre de 2008 l’Assemblea General de l’AMTU va acceptar la sol·licitud 
formulada per aquest Ajuntament. 

 
II.- El conveni de 7 de juliol de 2010, signat entre la Generalitat de Catalunya, el Director 
general de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i l’AMTU preveu, en el seu pacte 
segon, lletra B, primer apartat, el següent: 

 
“L’AMTU es compromet a: Obtenir dels ajuntaments d’aquests municipis, que tinguin 
interès en beneficiar-se de les mesures de foment de la Generalitat de Catalunya, 
l’autorització expressa per a actuar, en representació seva, com a interlocutora única 
davant la Generalitat de Catalunya i l’ATM, en l’acompliment d’aquest conveni.” 

 
III.- En virtut de l’anterior, l’AMTU ha sol·licitat a aquest Ajuntament que adopti acord 
relatiu a la delegació de la representació del municipi al efectes que s’estableixen en el 
pacte segon, lletra B, paràgraf 1., del conveni formalitzat el dia 7 de juliol de 2010, entre 
el DPTOP- ATM i l’AMTU, “...tant amplia en dret com sigui menester, en el marc dels 
drets i obligacions que es recullen en el conveni de referència.” 

 
OBJECTE D’AQUEST INFORME 

 
La finalitat d’aquest informe preceptiu és l’anàlisi jurídic de la proposta d’acord que es 
pretén elevar al Ple municipal, per a la seva aprovació, relativa a la delegació, a favor de 
l’Agrupació de Municipis Titulars de Serveis de Transport Urbà de la Regió Metropolitana 
de Barcelona (AMTU) de les facultats per actuar com a interlocutora única en nom i 
representació de l’Ajuntament de Canet de Mar, davant de la Generalitat de Catalunya i 
de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM). 

 
LEGISLACIÓ APLICABLE 

 
La legislació aplicable ve determinada per la següent: 

 
-  Decret  legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  Text  refós de  la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC). 

 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL). 

 
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú 
(LRJ-PAC). 

 
- Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local (TRRL). 

 
- Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF). 
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FONAMENTS JURÍDICS 
 

Primer.-  Naturalesa de l’informe 
 

L’aprovació de la transferència de funcions o activitats a altres Administracions Públiques 
requereix un quòrum d’aprovació per la majoria absoluta del nombre legal de membres 
de la Corporació conforme allò previst a l’art. 114.3.3) del TRLMRLC. En el present cas, 
aquest número és de 9 conforme a l’article 179 de la Llei orgànica de règim electoral 
general. 

 
L’article 54.1.b del TRRL determina el caràcter preceptiu de l’assessorament legal de la 
secretaria municipal en aquells supòsits en què l’acord requereixi la majoria absoluta, 
com és el cas. 

 
L’informe de la secretaria s’emetrà en l’àmbit de l’assessorament legal preceptiu i 
coexistirà amb el que ha d’emetre, en virtut del mateix mandat indicat al paràgraf 
precedent, l’Interventor municipal, en exercici de la seva funció interventora. 

 
Aquest informe s’emetrà en els termes institucionals dels articles 82 i 83 de la Llei del 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb 
les especialitats derivades del desenvolupament que s’efectua a l’article 173.1.b) del 
ROF. 

 
Segon.- Habilitació legal per a autoritzar la delegació plantejada. 

 
La delegació que es pretén aprovar no té la consideració de delegació interorgància de 
les regulades a l’art. 13.1. LRJ-PAC, és a dir, entre òrgans de la mateixa Administració. 

 
Tampoc pot considerar-se una delegació de competències de les regulades a l’article 27 
de la LRBRL, la legislació vigent no conté un règim per a les delegacions entre entitats 
locals amb caràcter general, sinó només per a àrees de l’activitat administrativa, com 
succeeix amb l’article 7 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

 
Per tant, la delegació plantejada s’ha de qualificar jurídicament  com una delegació 
interadministrativa a favor d’una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, 
que té la naturalesa de Consorci, i que troba el seu fonament legal en els articles 
114.3.e) del TRLMRLC, i 47.2.h) de la LRBRL. 

 
Tercer.- Competència orgànica i contingut de l’acord. 

 
Els articles 52.2.q), en concordança amb l’art. 114.3.e) del TRLMLC i 22.2.p), en 
concordança amb l’art. 47.2.h) de la LRBRL, reserven al Ple de la Corporació la 
competència orgànica per aprovar l’esmentada delegació. 

 
Es requereix el quòrum especial de la majoria absoluta legal del nombre de membres de 
la Corporació, tal i com s’ha dit en el fonament jurídic primer. 

 
L’acord que s’adopti haurà de fixar l’abast i el contingut de la delegació. 

 
D’acord amb el paràgraf segon de l’article 57 de la LRBRL la delegació es comunicarà a 
aquelles altres administracions interessades que no hagin intervingut a fi i efecte de 
garantir una recíproca i constant informació. 

 
CONCLUSIONS 

 
Per tot el què s’ha exposat, i a criteri de la funcionària que signant, el procediment per a 
la delegació a favor de l’Agrupació de Municipis Titulars de Serveis de Transport Urbà de 
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la  Regió  Metropolitana  de  Barcelona  (AMTU)de  les  facultats  per  actuar  com  a 
interlocutora única, en nom de l’Ajuntament de Canet de Mar, davant de la Generalitat de 
Catalunya i l’Autoritat del Transport Metropolità, s’ajusta a dret en els termes exposats. 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Seguretat 
Ciutadana, s’acorda per unanimitat dels quinze membres presents dels disset que 
integren el nombre de dret del Ple municipal: 

 
PRIMER.- Autoritzar l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) per tal que 
representi a l’Ajuntament de Canet de Mar, als efectes que s’estableixen en el pacte 
segon, lletra B, paràgraf 1, del conveni formalitzat el dia 7 de juliol de 2010, entre el 
DPTOP – ATM i l’AMTU, transcrit en la part expositiva d’aquesta proposta, l’objecte del 
qual és la millora del transport públic col·lectiu urbà dels municipis associats a l’AMTU. 
L’expressada autorització s’entén tan àmplia en dret com sigui menester, en el marc 
dels drets i les obligacions que es recullen en el conveni de referència. 

 
SEGON.- Comunicar l’acord antecedent al Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya, a l’ATM i a l’AMTU. 

 
Pren la paraula el senyor Toni Romero Carbonell, tinent d’alcalde de Seguretat 
Ciutadana i Esports, el qual explica que aquest és un tràmit administratiu. L’AMTU 
representa els organismes que signen un conveni de col·laboració davant de tots 
aquells ens on es tractin assumptes de mobilitat. L’Ajuntament demana anualment una 
subvenció per al servei de bus i per al transport en general que tramita aquest ens. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual comenta que tot el que sigui mancomunar serveis per millorar-los i aconseguir 
subvencions serà benvingut. 

 
18.- APROVACIÓ BAIXA VOLUNTÀRIA DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT 

 
Atès que en data 5 d’octubre de 1988, el Ple municipal va aprovar el següent: 

 
PRIMER.- Adherir-se a l’Associació Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, 
acceptant els estatuts que la regeixen i els seus objectius. 

 
SEGON.- Abonar la quota anual per l’exercici de 1988 de deu mil pessetes (10.000 PTA) i  
adquirir el compromís de crear una partida pressupostària anual destinada al Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament, en concepte d’aportació voluntària, la qual 
es destinarà a l’execució de projectes. 

 
Atès   que   en   l’article   2   dels   estatuts   del   Fons   Català   de   Cooperació   al 
Desenvolupament s’estableix que aquesta associació té les finalitats següents: 

 
1)  Contribuir des de l’àmbit català al desenvolupament dels països del tercer món, 

mitjançant la constitució i la gestió d’un fons econòmic. 
2)   Administrar i gestionar els fons econòmics lliurats a l’Associació per a projectes 

d’ajuda al tercer món i campanyes de sensibilització sobre la cooperació al 
desenvolupament. 

3)   Fomentar  i  donar  suport  als  esforços  de  les  institucions  oficials,  entitats  i 
associacions del país, per tal de crear un clima d’opinió pública favorable a la 
promoció d’un nou ordre econòmic internacional. 
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4)   Estimular la participació ciutadana, mitjançant campanyes i informació adequades, 
als projectes de cooperació amb el tercer món. 

5)   Col·laborar per tal que sigui una realitat la destinació mínima del 0,7% del producte 
nacional brut a l’ajuda pública als països subdesenvolupats, segons els acords de 
les Nacions Unides per l’Estat espanyol. 

6)   Promoure que totes les institucions públiques i entitats privades catalanes col·laborin 
en tasques de cooperació al desenvolupament i hi destinin un mínim del 0,7% del 
seu pressupost respectiu. 

7)   Fomentar  la  creació  d’un  consorci  o  figura  jurídica  anàloga  que  tingui  com  a 
objectius els establerts en aquest article. 

8)  Qualsevol altre objectiu que s’adigui a les finalitats del Fons i no sigui contrari a la 
normativa legal vigent a cada moment. 

 
Atès que des d’aleshores, l’Ajuntament ha acomplert amb els compromisos que 
dictaminen els estatuts del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 

 
Atès que en data 29 de setembre de 2011, el Ple municipal va acordar aprovar la 
creació del Consell Municipal de Cooperació de Canet de Mar, així com aprovar els 
estatuts pels qual es regeix, el text definitiu dels quals es va publicar al BOP de data 
12 de desembre de 2011. 

 
Atès que l’article 6 dels estatuts del Consell Municipal de Cooperació estableix les 
finalitats d’aquest Consell i que són les següents: 

 
 Difondre les realitats que pateixen algunes poblacions i sensibilitzar els canetencs de 

com podem interactuar-hi positivament. 
 

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

 
 Ésser òrgan de consulta en els processos d’elaboració de normatives i ordenances 

relatives als assumptes de cooperació, no solament durant els períodes d’informació 
pública expressa, sinó també durant els mateixos treballs d’elaboració. 

 
 Formular propostes i suggeriments per millorar la participació de tots els sectors 

econòmics, socials, culturals, educatius i esportius en totes les actuacions que es 
portin a terme des del Consell. 

 
 Elaborar informes anuals per donar a conèixer als ciutadans de Canet les accions de 

cooperació internacional efectuades. 
 

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

 
 Estudiar i analitzar les situacions d’extrema pobresa o supervivència que puguin 

estar patint algunes poblacions i els projectes dels organismes internacionals o 
entitats locals que hi estiguin intervenint. 

 
 Proposar a l’òrgan competent l’aprovació d’unes bases que permetin avaluar i decidir 

a quins projectes es destinaran els recursos destinats a la cooperació dins dels seus 
pressupostos anuals. 
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 Proposar altres àmbits d’actuació no previstos en els apartats anteriors i que siguin 

rellevants per la cooperació internacional del municipi. 
 

Atès que les finalitats d’aquest Consell Municipal de Cooperació són similars a les 
marcades als estatuts del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament Local. 

 
Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament reforçar i fomentar les accions que vulgui 
dur a terme el Consell Municipal de Cooperació, ja que és un organisme que s’ha creat 
gràcies a la iniciativa ciutadana i que està constituït per entitats i també per persones a 
títol particular de la població i, per tant, es considera necessari i convenient abocar els 
recursos del Fons  Català de Cooperació al Desenvolupament Local a aquest Consell 
Municipal de Cooperació. 

 
Vist l’article 31 dels estatuts del Fons Català de  Cooperació al Desenvolupament 
Local, en el qual s’estableix que un dels motius pels quals els socis causen baixa és 
per voluntat pròpia, baixa que ha de ser ratificada per l’Assemblea General ordinària 
de socis, d’acord amb l’article 10.a), de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, 
s’acorda per unanimitat dels quinze membres presents dels disset que integren el 
nombre de dret del Ple municipal: 

 
PRIMER.- Acordar la baixa de l’Ajuntament de Canet de Mar, del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament Local, pel fet que les funcions d’aquesta associació 
queden assumides pel Consell Municipal de Cooperació de Canet de Mar, òrgan creat 
per a finalitats similars. 

 
SEGON.- Notificar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
Local perquè ratifiqui aquest acord en la propera Assembla General ordinària de socis 
que faci. 

 
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals a tot 
l’efecte. 

 
Pren la paraula la senyora Cati Forcano Isern, tinenta d’alcalde de Benestar Social, 
Família i Joventut, la qual explica que des de l’any 1988 l’Ajuntament estava adherit al 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament Local amb la finalitat de contribuir en 
el desenvolupament dels països del tercer món. Com tothom ja sap, recentment s’ha 
constituït el Consell Municipal de Cooperació a Canet de Mar, amb la participació de 
més d’un vintena d’entitats i associacions, a les quals volen agrair la seva integració. 
Tenint en compte  que  aquest òrgan de participació sorgeix de  la  iniciativa de  la 
població de Canet i que té la finalitat de treballar en la cooperació i la solidaritat 
internacional, la voluntat de l’Ajuntament és fomentar accions que sorgeixin d’aquest 
Consell. Per fer-ho, proposen donar de baixa l’Ajuntament del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament Local i canalitzar tots els esforços municipals a través 
d’aquest òrgan de recent creació. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual explica que el Consell Municipal de Cooperació fa perfectament la funció, tal i 
com ha explicat la senyora Cati Forcano Isern, de destinar els diners de la solidaritat 
de Canet i, per tant, creuen correcte donar-se de baixa del Fons Català de Cooperació 
al Desenvolupament Local. Vol animar els particulars i les entitats i les associacions 
que encara no s’han afegit al Consell Municipal de Cooperació, que ho facin, per poder 
ser un referent a la comarca, com s’ha demostrat moltes vegades. 
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Pren  la  paraula  la  senyora  Blanca  Arbell  Brugarola,  portaveu  del  grup  municipal 
d’ERC, la qual explica que el seu grup ja havia demanat reiteradament aquest objectiu 
i   celebren  que  finalment  es  faci.  Si  els  diners  es  reparteixen  des  de  Canet, 
s’aprofitaran més. 

 
19.- APROVACIÓ DISSOLUCIÓ CONSORCI TELEDIGITAL MARESME NORD 

 
Atès que el Ple del Consell Comarcal del Maresme, en sessió ordinària del dia 18 de 
juliol de 2006 va aprovar inicialment la creació del Consorci de caràcter local anomenat 
“Consorci per la gestió de la televisió digital pública local demarcació Maresme Nord 
(Consorci Teledigital Maresme Nord)”. 

 
Així mateix s’aprovaren inicialment els seus Estatuts sotmetent-los, juntament amb 
l’acord, a un termini d’informació pública de trenta dies, de conformitat a allò previst a 
l’art. 313 ROAS. 

 
Atès que per acord del Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 27 de juliol 
de 2006, es sol·licità la incorporació d’aquesta corporació al Consorci, acceptant els 
seus estatuts, designant a la persona que havia de representar a l’ajuntament en el sí 
del Consorci, i aprovant la formalització del conveni d’Adhesió. 

 
No va ser però, fins el dia 29 de març de 2007, que mitjançant l’acord del Ple d’aquest 
Ajuntament s’aprovà l’adhesió de l’Ajuntament de Canet de Mar a aquest Consorci i 
s’aprovaren inicialment els seus Estatuts. 

 
Atès que havent-se exposat a informació pública l’expedient d’Adhesió al Consorci per 
a la gestió de la televisió digital pública local del Maresme Nord, per un termini de 
trenta dies, mitjançant anunci al BOP de Barcelona núm. 89, de 13 d’abril de 2007, al 
DOGC núm. 4862, de 16 d’abril de 2007, i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. No 
consta que es presentessin al·legacions pel que es considerà aprovat definitivament 
tant l’acord d’adhesió al Consorci com els seus Estatuts, sense necessitat d’adoptar un 
nou acord plenari. 

 
Finalment, es va trametre a la Subdelegació del Govern i a la Direcció general 
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya el text íntegre dels Estatuts abans 
de la seva entrada en vigor, d’acord amb allò establert a l’art. 70.2 LRBRL. 

 
Atès que el Ple del Consorci, en la sessió constitutiva celebrada el dia 15 de maig de 
2007, va aprovar amb la majoria prevista a l’art. 3.1 dels Estatuts, acceptar l’adhesió 
de l’Ajuntament de Canet de Mar en el Consorci i va aprovar el conveni d’adhesió. 

 
Atès que en la mateixa data, el President del Consorci i el segon Tinent d’alcalde 
d’aquest Ajuntament van formalitzar el corresponent Conveni d’Adhesió al Consorci 
Teledigital Maresme Nord. 

 
Finalment, per acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 26 de març de 2009, es 
va ratificar l’acord pres pel Ple del Consorci, en sessió celebrada el 10 de juliol de 
2008, sobre la modificació dels seus Estatuts. 
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Atès que en data 2 de novembre de 2011 el Ple del Consorci va avaluar la situació 
econòmica d’aquesta entitat pública qualificant-la de “crítica”, a la vista de l’informe 
emès, en data 18 d’octubre de 2011, pel Director-Gerent del Consorci on es posaven 
de manifest les greus dificultats de tresoreria per fer front a les obligacions de 
pagament contretes al  llarg dels exercicis  2008, 2009, 2010 i  2011 ocasionades, 
segons aquest informe, per l’incompliment de l’abonament de les quotes dels membres 
consorciats. 

 
A la vista de l’anterior el Ple del Consorci, en sessió extraordinària del dia 23 de 
novembre  de  2011  va  acordar  aprovar  inicialment  l’expedient  de  dissolució  del 
Consorci per mutu acord dels ens consorciats i per impossibilitat de continuar-ne el 
seu funcionament. 

 
Vist i trobat conforme l’informe emès per la Secretaria i la Intervenció municipals, el 
qual es transcriu a continuació: 

 
Informe 2/2012 sobre la dissolució del “Consorci per a la gestió de la Televisió 
Digital local pública de la demarcació del Maresme Nord (Consorci Teledigital 
Maresme Nord)”. 

 
Núria Mompel i Tusell, Secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar, i Daniel Martín 
Enrique, interventor municipal en compliment d’allò establert a l’article  3.b) del Reial 
Decret  1174/1987,  de  18  de  setembre,  pel  que  es  regula  el  Règim  jurídic  dels 
Funcionaris amb  habilitació  de  caràcter  estatal,  l’article  52.2.q)  del  Decret  legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya en concordança amb l’art. 114.3.d) del mateix cos legal, i l’article 22.2.p) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en concordança 
amb l’art. 47.2.g) d’aquesta Llei, emeten el següent: 

 
INFORME 

ANTECEDENTS DE FET 

I.- El Ple del Consell Comarcal del Maresme, en sessió ordinària del dia 18 de juliol de 
2006 va aprovar inicialment,la creació del Consorci de caràcter local anomenat “Consorci 
per la gestió de la televisió digital pública local demarcació Maresme Nord (Consorci 
Teledigital Maresme Nord)”. 

 
Així  mateix  s’aprovaren  inicialment  els  seus  Estatuts  sotmetent-los,  juntament  amb 
l’acord, a un termini d’informació pública de trenta dies, de conformitat a allò previst a 
l’art. 313 ROAS. 

 
II.- Per acord del Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 27 de juliol de 
2006, es sol·licità la incorporació d’aquesta Corporació al Consorci, acceptant els seus 
estatuts, designant a la persona que havia de representar a l’ajuntament en el sí del 
Consorci, i aprovant la formalització del conveni d’Adhesió. 

 
No va ser però, fins el dia 29 de març de 2007, que mitjançant l’acord del Ple d’aquest 
Ajuntament s’aprovà l’adhesió de l’Ajuntament de Canet de Mar a aquest Consorci i 
s’aprovaren inicialment els seus Estatuts. 

 
 

III.- Havent-se exposat a informació pública l’expedient d’Adhesió al Consorci per a la 
gestió de la televisió digital pública local del Maresme Nord, per un termini de trenta dies, 



S/iu 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

77 

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 

 

 

 

mitjançant anunci al BOP de Barcelona núm. 89, de 13 d’abril de 2007, al DOGC núm. 
4862, de 16 d’abril de 2007, i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. No consta que es 
presentessin al·legacions pel que es considerà aprovat definitivament tant l’acord 
d’adhesió al Consorci com els seus Estatuts, sense necessitat d’adoptar un nou acord 
plenari. 

 

Finalment, es va trametre a la Subdelegació del Govern i a la Direcció general 
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya el text íntegre dels Estatuts abans 
de la seva entrada en vigor, d’acord amb allò establert a l’art. 70.2 LRBRL. 

 
IV.- El Ple del Consorci, en la sessió constitutiva celebrada el dia 15 de maig de 2007, va 
aprovar amb la majoria prevista a l’art. 3.1 dels Estatuts, acceptar l’adhesió de 
l’Ajuntament de Canet de Mar en el Consorci i va aprovar el conveni d’adhesió. 

 
En la mateixa data,el President del Consorci i el segon Tinent d’alcalde d’aquest 
Ajuntament van formalitzar el corresponent Conveni d’Adhesió al Consorci Teledigital 
Maresme Nord. 

 
Finalment, per acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 26 de març de 2009, es 
va ratificar l’acord pres pel Ple del Consorci, en sessió celebrada el 10 de juliol de 2008, 
sobre la modificació dels seus Estatuts. 

 
V.- En data 2 de novembre de 2011 el Ple del Consorci va avaluar la situació econòmica 
d’aquesta entitat pública qualificant-la de “crítica”, a la vista de l’informe emès, en data 
18 d’octubre de 2011, pel Director-Gerent del Consorci on es posaven de manifest les 
greus dificultats de tresoreria per fer front a les obligacions de pagament contretes al 
llarg dels exercicis 2008, 2009, 2010 i 2011 ocasionades, segons aquest informe, per 
l’incompliment de l’abonament de les quotes dels membres consorciats. 

 
VI.- A la vista de l’anterior el Ple del Consorci, en sessió extraordinària del dia 23 de 
novembre de 2011 va acordar aprovar inicialment l’expedient de dissolució del Consorci 
per mutu acord dels ens consorciats i per impossibilitat de continuar-ne el seu 
funcionament. 

 
OBJECTE D’AQUEST INFORME 

 
La finalitat d’aquest informe preceptiu és l’anàlisi de la proposta d’acord que es pretén 
elevar al Ple municipal, per a la seva aprovació, relativa a la ratificació de l’acord de 
dissolució  del  Consorci  per  a  la  gestió  de  la  Televisió  Digital  local  pública  de  la 
demarcació del Maresme Nord, del qual l’Ajuntament de Canet de Mar en forma part 
com a ens consorciat. 

 
LEGISLACIÓ APLICABLE 

 
La legislació aplicable ve determinada per la següent: 

 
-  Decret  legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  Text  refós de  la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC). 

 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL). 

 
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú 
(LRJ-PAC). 

 
- Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local (TRRL). 
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-Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels ens locals (ROAS). 

 
-  Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF). 

 
FONAMENTS JURÍDICS 

 
Primer.-  Naturalesa de l’informe 

 
El Consorci és una entitat pública de caràcter associatiu que la poden crear els ens 
locals junt amb d’altres Administracions Públiques, per a finalitats d’interès comú, o amb 
entitats privades sense ànim de lucre, que tinguin finalitats d’interès públic concurrents 
amb els ens locals. 

 
En el present cas, el Consorci Teledigital Maresme Nord està constituït pels Ajuntaments 
d’Arenys de Munt, Calella, Canet de Mar, Palafolls, Pineda de Mar, Sant Cebrià de 
Vallalta, Santa Susanna, Tordera i el Consell Comarcal del Maresme. 

 
Qualsevol acord que pretengui adoptar l’Ajuntament de Canet de Mar relatiu a la creació, 
adhesió, modificació o dissolució d’aquest consorci, requereix un quòrum d’aprovació de 
la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació conforme allò previst 
a l’art. 313.2 ROAS, en concordança de l’art. 114.3.d) del TRLMRLC. En el present cas, 
aquest número és de 9 conforme a l’article 179 de la Llei Orgànica de Règim Electoral 
General. 

 
L’article 54.1.b del TRRL determina el caràcter preceptiu de l’assessorament legal de la 
secretaria municipal en aquells supòsits en què l’acord requereixi la majoria absoluta, 
com és el cas. 

 
L’informe  s’emet  en  l’àmbit  de  l’assessorament  legal  preceptiu,  en  el  cas  de  la 
Secretaria, i en exercici de la funció interventora, en el cas de l’Interventor municipal. 

 
Aquest informe s’emet en els termes institucionals dels articles 82 i 83 de la Llei del 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb 
les especialitats derivades del desenvolupament que s’efectua a l’article 173.1.b) del 
ROF. 

 
 

Segon.- Regulació legal de les causes i els efectes de dissolució del Consorci. 
 
 

Segons l’art.23 dels Estatuts, el Consorci es dissoldrà per acord dels membres que 
l’integren, amb el quòrum de la majoria absoluta, o per impossibilitat legal o material de 
complir amb els seus objectius. 

 
 

Ultra les causes anteriors, de conformitat a allò establert a l’art. 324 ROAS, el Consorci 
es podrà dissoldre per les següents: 

 
 

a)   Compliment de la finalitat del Consorci. 
b)   Mutu acord dels ens consorciats. 
c)   Impossibilitat de continuar-ne el funcionament. 
d)   Separació d’algun dels membres si amb això el Consorci esdevé inoperant. 
e)   Incompliment de l’objecte. 
f)    Transformació del Consorci en un altre ens. 
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L’acord de dissolució haurà de determinar com s’haurà de procedir a la liquidació dels 
béns del Consorci i a la reversió de les obres o de les instal·lacions existents. 

 
 

Segons l’art. 24 dels Estatuts, en cas de dissolució, el patrimoni es distribuirà entre els 
seus  membres  en  proporció  a  les  respectives  aportacions,  havent  de  respondre 
igualment en proporció, als deutes contrets. 

 
Tenint en compte l’anterior cal concloure que les causes de dissolució exposades, és a 
dir, per mutu acord dels seus membres i per impossibilitat de continuar el seu 
funcionament troben el seu encaix en els Estatuts del Consorci i en la normativa de 
règim local que regula aquesta qüestió, alhora que és inherent al caràcter associatiu i a 
la naturalesa voluntària d’aquesta entitat pública. 

 
 

Tal i com s’ha dit, la dissolució del Consorci haurà de comportar la liquidació dels seus 
béns i la reversió de les obres o de les instal·lacions existents, fet pel qual serà necessari 
incorporar en l’expedient, amb caràcter previ, un inventari de les mateixes. Així, tant el 
patrimoni com els deutes contrets s’hauran de distribuir entre els membres en proporció 
a les respectives aportacions. 

 
 

Tercer.- Competència orgànica i contingut de l’acord. 
 
 

L’art.52.2.q) del TRLMRLC en concordança amb l’art. 114.3.d) del mateix cos legal, i 
l’article 22.2.p) de la LRBRL, en concordança amb l’art. 47.2.g) de la mateixa Llei, i l’art. 
23 dels estatuts, reserven al Ple de la Corporació la competència orgànica per aprovar 
l’esmentada  dissolució  i  requereixen  que  l’esmentat  acord  s’adopti  amb  el  quòrum 
especial de la majoria absoluta legal del nombre de membres de la Corporació, tal i com 
s’ha dit en el fonament jurídic primer, que en el present cas haurà de sumar un mínim de 
9. 

 
Pel que fa al contingut de l’acord, aquest haurà de ratificar l’acord de dissolució adoptat 
pel Ple del Consorci, pronunciar-se sobre la liquidació dels seus béns i la reversió de les 
obres o  de les instal·lacions existents,  i  referir-se tant al  patrimoni  com  als deutes 
contrets, que s’hauran de distribuir entre els membres en proporció a les respectives 
aportacions. 

 
Així mateix, per analogia al procediment establert a l’art. 313 del ROAS per a la creació 
del Consorci, l’anterior acord de dissolució caldria sotmetre’l a informació pública pel 
termini de trenta dies, mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de 
la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes de la 
Corporació. 

 
Si durant aquest termini no es formulessin al·legacions es podria considerar adoptat 
definitivament sense necessitat de nou acord plenari i únicament caldria donar trasllat de 
l’acord al Consorci Teledigital Maresme Nord a fi i efecte que el trametés a la Direcció 
General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya per tal d’inscriure la 
dissolució en el Registre d’Ens Locals de Catalunya, i a la Subdelegació del Govern de 
l’Estat a Catalunya, als efectes d’allò previst a l’art. 65 LRBRL. 

 
Quart.- Pressupost de Liquidació 2012. 

 
 

El Consorci per a la gestió de la Televisió Digital local pública de la demarcació del 
Maresme Nord (Consorci Teledigital Maresme Nord) ha aprovat un pressupost de 
Liquidació que es resum en el quadre següent: 
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Capítol Denominació Pressupost 
Inicial Ingressos 

1 Impostos directes 
2 Impostos indirectes 
3 Taxes i altres ingressos 
4 Transferències corrents 
5 Ingressos Patrimonials 
6 Alienació Inversions Reals 
7 Transferència Capital 
8 Actius Financer 
9 Passius Financers 

0,00 € 
0,00 € 

344.006,79 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

Total Ingressos 344.006,79 € 
Despeses  

1 Despeses de personal 
2 Despeses béns corrents i serveis 
3 Despeses financeres 
4 Transferències corrents 
6 Inversions Reals 
7 Transferència Capital 
8 Actius Financer 
9 Passius Financers 

0,00 € 
54.783,09 € 
33.626,78 € 
35.161,15 € 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

220.435,77 € 
Totals Despeses 344.006,79 € 

 Diferència 0,00 € 
 

L’esmentat pressupost inclou les despeses que haurà d’assumir el Consorci per a la 
liquidació del mateix, inclouen l’amortització anticipada del préstec que aquest manté 
vigents. 

 
Atès  l’establert  en  l’article  20.2  dels  Estatuts  del  Consorci,  la  participació  en  el 
finançament de les despeses es realitzarà en proporció a la ponderació del seu vot en el 
Ple, es a dir, en el cas de l’Ajuntament de Canet un 13,40%, i en conseqüència, l’import 
a assumir es de 46.096,91 €. 

 
Així mateix, l’article  24 dels estatuts estableix que en cas de dissolució, el patrimoni es 
distribuirà entre els seus membres en proporció a les respectives aportacions, i en 
conseqüència, l’Ajuntament hauria de obtenir en proporció a la seva participació, es a dir, 
13,40%, l’import de realització de tots els actius que mantingui el consorci. Segons 
memòria de dissolució l’Inventari d’Infraestructures, material i tecnologies del Consorci 
es de 284.719,74 € (IVA inclòs). 

 
CONCLUSIONS 

 
Per tot el què s’ha exposat, i a criteri dels sotasignats, el procediment que haurà de 
seguir aquest Ajuntament per ratificar l’acord de dissolució del “Consorci per a la gestió 
de la Televisió Digital local pública de la demarcació del Maresme Nord” és el que 
s’esmenta en aquest informe i el contingut de la proposta d’acord, que es podria elevar al 
Ple, podria ser la que segueix: 

 
“ Primer.- RATIFICAR l’acord de dissolució del Consorci per a la gestió de la Televisió 
Digital local pública de la demarcació del Maresme Nord (Consorci Teledigital Maresme 
Nord), adoptat per acord del Plenari d’aquest Consorci en data 23 de desembre de 2011. 
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Segon.- APROVAR que l’import màxim a satisfer per l’Ajuntament de Canet de Mar, en 
tant que membre consorciat, en concepte de quota de liquidació per a la dissolució del 
Consorci Teledigital Maresme Nord serà de 46.096,91 €, quantitat que correspon a la 
quota de participació en aquesta entitat. 

 
Tercer.-  REQUERIR  l’ingrès  a  l’Ajuntament  de  Canet  de  Mar,  dels  imports  que 
s’obtinguin dels aprofitaments econòmics dels actius del Consorci, així com, la realització 
dels mateixos. 

 
Quart.-  SOL·LICITAR  a  la  Sra.  Presidenta  del  Consorci,  la  Il·lma.  Sra.  Montserrat 
Candini i Puig, nomenada liquidadora del Consorci per acord del Plenari de data 23 de 
novembre de 2011 que, amb caràcter periòdic, trameti a aquest Ajuntament informació 
sobre l’estat de la liquidació del Consorci, concretament sobre la realització dels seus 
actius i sobre l’acompliment de les obligacions derivades dels passius del Consorci en 
dissolució. 

 
Cinquè.- SOTMETRE aquests acords a informació pública pel termini de trenta dies, 
mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes de la Corporació. Si durant 
aquest termini no es formulessin al·legacions els presents acords es podrien considerar 
adoptats amb caràcter definitiu sense necessitat de nou acord plenari. 

 
Sisè.- DONAR TRASLLAT dels acords al Consorci Teledigital Maresme Nord a fi i efecte 
que, un cop finalitzada la tramitació, traslladi l’expedient a la Direcció General 
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya per tal d’inscriure la dissolució del 
Consorci en el Registre d’Ens Locals de Catalunya, i a la Subdelegació del Govern de 
l’Estat a Catalunya, als efectes d’allò previst a l’art. 65 LRBRL.” 

 
Aquest és l’informe que emeten els qui subscriuen a Canet de Mar, a 17 de febrer de 
2012. 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels 
quinze membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 

 
PRIMER.- RATIFICAR l’acord de dissolució del Consorci per a la gestió de la Televisió 
Digital  local  pública  de  la  demarcació  del  Maresme  Nord  (Consorci  Teledigital 
Maresme Nord), adoptat per acord del Plenari d’aquest Consorci en data 23 de 
desembre de 2011. 

 
SEGON.- APROVAR que l’import màxim a satisfer per l’Ajuntament de Canet de Mar, 
en tant que membre consorciat, en concepte de quota de liquidació per a la dissolució 
del Consorci Teledigital Maresme Nord serà de 46.096,91 €, quantitat que correspon a 
la quota de participació en aquesta entitat. 

 
TERCER.- REQUERIR l’ingrès a l’Ajuntament de Canet de Mar, dels imports que 
s’obtinguin dels aprofitaments econòmics dels actius del Consorci, així com, la 
realització dels mateixos. 

 
QUART.- SOL·LICITAR a la Sra. Presidenta del Consorci, la Il·lma. Sra. Montserrat 
Candini i Puig, nomenada liquidadora del Consorci per acord del Plenari de data 23 de 
novembre de 2011 que, amb caràcter periòdic, trameti a aquest Ajuntament informació 
sobre l’estat de la liquidació del Consorci, concretament sobre la realització dels seus 
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actius i sobre l’acompliment de les obligacions derivades dels passius del Consorci en 
dissolució. 

 
CINQUÈ.- SOTMETRE aquests acords a informació pública pel termini de trenta dies, 
mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes de la Corporació. Si durant 
aquest  termini  no  es  formulessin  al·legacions  els  presents  acords  es  podrien 
considerar adoptats amb caràcter definitiu sense necessitat de nou acord plenari. 

 
SISÈ.- DONAR TRASLLAT dels acords al Consorci Teledigital Maresme Nord a fi i 
efecte que, un cop finalitzada la tramitació, traslladi l’expedient a la Direcció General 
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya per tal d’inscriure la dissolució del 
Consorci en el Registre d’Ens Locals de Catalunya, i a la Subdelegació del Govern de 
l’Estat a Catalunya, als efectes d’allò previst a l’art. 65 LRBRL.” 

 
Pren  la  paraula  el  senyor  Albert  Lamana  Grau,  tinent  d’alcalde  de  Promoció 
Econòmica, el qual explica que des de l’any 2006 la comarca del Maresme disposava 
de dos canals de televisió digitals, ja que es va creure que era interessant, donat el 
nombre de poblacions d’aquesta comarca, dividir el canal en dos. Canet es va adherir 
al TDT Maresme Nord. Cada poble pagava una quota en funció del nombre d’habitants 
i a Canet li tocava pagar gairebé el 14% del pressupost del Consorci, és a dir, uns 
30.000 euros anuals. Quan es va constituir aquest govern es van revisar tots els 
serveis que es donaven des de l’Ajuntament i es va considerar que, tot i que era 
important, no era imprescindible. A més a més, cada any aquesta quota s’apujava i 
anava creant més deute, fins arribar als 90.000 euros, tres anys de no pagar la quota. 
Aquesta situació també passava a altres municipis i, per tant, només hi havia dues 
opcions: assumir una quota més alta per fer front a les baixes dels municipis, o 
prendre la decisió de dissoldre el Consorci. A aquesta circumstància també s’hi ha 
d’afegir que els ajuntaments han evolucionat tecnològicament d’ençà de la creació 
d’aquest Consorci i ara són capaços de promocionar el poble i oferir productes a 
través de la pàgina web. Així, doncs, la millor solució era la dissolució del Consorci. El 
mateix canal que es dissol ha fet un inventari del material de què disposava i s’ha vist 
que en un futur es podrà vendre. En el moment en què això es dugui a terme, 
l’Ajuntament de Canet rebrà un 14% del total de la venda. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual explica que les expectatives que va crear aquest Consorci en un inici no s’han 
aconseguit i donada la situació actual dels municipis aquest Consorci s’ha fet inviable. 
Entenen que es porti a aprovació aquest assumpte. El seu vot serà favorable. 

 
Pren la paraula el senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, el qual 
explica que creuen que aquest Consorci era una bona aposta per fer arribar la 
informació local al ciutadà. No tots els pobles de la comarca s’hi van sumar i si, a més 
a més, s’hi afegeix una mala planificació del projecte, el final havia de ser aquest. La 
proposta de dissolució és necessària perquè la despesa econòmica no es pot assumir. 
El seu vot serà favorable. 
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20.- DECLARACIÓ DE VIC PEL COMPROMÍS LOCAL ENVERS RIO+20: CAP AL 
BON GOVERN AMBIENTAL I L’ECONOMIA VERDA 

 
En quinze anys de singladura, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat ha 
deixat ben palès un ferm convenciment per incorporar els principis del 
desenvolupament sostenible al món municipal. 

 
Ara, justament quan han transcorregut dues dècades d’ençà de la cimera de la Terra 
de 1992, que va inspirar la constitució mateixa de la Xarxa i que va marcar un punt 
d’inflexió en la manera d’abordar l’encaix del medi ambient en la societat, Nacions 
Unides preveu l’organització, per al proper mes de junt, de la Conferència de les 
Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible, trobada que, de manera 
col·loquial, ja és usualment coneguda amb l’acrònim de Río+20. 

 
En la mateixa línia, l’Assemblea General de les Nacions Unides ha proclamat l’any 
2012 Any Internacional de l’Energia Sostenible per a Tothom, una valuosa oportunitat 
per aprofundir la presa de consciència sobre la importància d’incrementar l’accés 
sostenible a l’energia, l’eficiència energètica i l’energia renovable en l’àmbit local, 
regional, nacional i internacional. 

 
La nova proposta de reflexió planetària es produeix en un moment d’inestabilitat 
econòmica, situació a la qual els principis de la sostenibilitat tenen molt a aportar. 
Efectivament, un dels objectius bàsics de la conferència serà el foment de l’economia 
verda en el context del desenvolupament sostenible: tota una declaració de principis 
que corrobora que la feina duta a terme fina ara des de la Xarxa de Ciutats i Pobles 
s’ha fet en la direcció correcta. 

 
En particular, al llarg dels darrers quinze anys, els municipis de la Xarxa han generat 
un treball ingent i s’han erigit, molt sovint, en pioners en la introducció dels principis 
d’acció que van emanar d’aquella Cimera de la Terra de referència, i han treballat per 
aplicar en els seus territoris respectius polítiques i actuacions de sostenibilitat, totes les 
quals redunden en una disminució de la petjada ecològica, en l’eficiència en l’ús dels 
recursos i, en conseqüència, en assentar les bases per a una gestió ambiental 
municipal més eficient. 

 
És de justícia reconèixer el paper que han representat els municipis, amb el suport de 
la Diputació de Barcelona, en la implementació de les Agendes 21 Locals i, més 
recentment, en el concert europeu, en el disseny de polítiques d’eficiència energètica i 
de mitigació del canvi climàtic, en el marc del Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses per 
una Energia Sostenible Local. 

 
Ara, davant de l’oportunitat per al debat i la reflexió que se’ns obre davant la nova 
conferència de Río i del Pla estratègic 2011-2015 que acabem d’aprovar, i tenint 
present el treball impulsat a Catalunya durant l’any passat, orientat a preparar la 
participació  activa  del  nostre  país  a  la  Conferència,  la  Xarxa  assumeix  el  repte 
d’aportar noves propostes d’acció, dissenyades en sincronia amb el marc suara descrit 
i amb els criteris plantejats des d’altres àmbits institucionals. 

 
És per tot això que de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi 
Ambient, s’acorda per unanimitat dels quinze membres presents dels disset que 
integren el nombre de dret del Ple municipal: 
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PRIMER.- Potenciar les polítiques de sostenibilitat municipal des del convenciment de 
la seva idoneïtat com a eix vertebrador del bon govern ambiental local, i perquè 
entenem que constitueixen una estratègia que coincideix plenament amb els criteris 
d’eficiència i estalvi de recursos aplicable a la situació econòmica actual. 

 
SEGON.- Desenvolupar la potencialitat màxima dels municipis en tots aquells camps 
generadors   d’activitat   econòmica   verda   relacionats   amb   el   desenvolupament 
sostenible. 

 
TERCER.- Explorar les possibilitats d’ocupació relacionades amb l’àmbit de la 
sostenibilitat en tots els sector ambientals, tradicionals i emergents: eficipencia 
energètica i energies renovables, cicle local de l’aigua, tractament de residus, gestió 
del soroll, comunicació ambiental i consul responsable. 

 
QUART.- Estimular la coordinació entre les administracions locals, supramunicipals i 
nacional en l’àmbit de Catalunya, per tal de crear sinergies que incideixin en un 
avançament net en desenvolupament sostenible i garanteixin l’eficiència dels recursos 
invertits, econòmics, humans i d’organització. 

 
CINQUÈ.- Fomentar la cooperació amb el sector empresarial, per tal de generar 
oportunitats de col·laboració pública i privada en el camp de la sostenibilitat. 

 
SISÈ.- Garantir la contribució dels governs locals al desenvolupament de polítiques i 
accions d’educació i capacitació a tots nivells de la ciutadania, per facilitar el ple 
desenvolupament de la sostenibilitat i de l’economia verda, així com donar suport a 
l’impuls a les actuacions de recerca i la innovació en sostenibilitat, que permetin 
afrontar els reptes de futur. 

 
SETÈ.- Establir lligams amb les xarxes de sostenibilitat per mantenir projectes i 
objectius comuns, i amb les entitats i amb les entitats i el teixit social per tal de 
potenciar estratègies de sensibilització i comunicació que aconsegueixin la complicitat 
de les ciutadanies en la implementació de les polítiques ambientals locals. 

 
VUITÈ.- Donar suport als acords nacionals i internacionals amb objectius de 
sostenibilitat i eficiència en l’ús dels recursos, i en particular al Pacte dels alcaldes per 
una energia sostenible local, per tal de promoure les energies renovables, l’eficiència 
energètica i la millora de la comptabilitat energètica. 

 
NOVÈ.- Impulsar el treball en xarxa a nivell tècnic i polític, com a àmbit de reflexió i de 
construcció de l’acció i, en definitiva, com a espai de creixement municipal. 

 
DESÈ.- Finalment, ens instem a presentar la Declaració de Vic en els respectius plens 
municipals, abans del 10 de juny, per donar el màxim suport al compromís local envers 
Río+20, i a notificar els acords a la presidència de la Xarxa. 

 
Pren la paraula la senyora M. Assumpció Sánchez Salbanyà, tinenta d’alcalde de Medi 
Ambient, la qual explica que l’Ajuntament forma part de la Xarxa de Ciutats i Pobles 
cap a la Sostenibilitat que promou la Diputació de Barcelona i que en l’Assemblea 
general del passat 22 de febrer de 2012, que es va dur a terme a Vic, es va demanar 
l’adhesió dels municipis a la declaració de Rio. Fa vint anys que es va celebrar la 
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cimera de la terra, d’aquí l’acrònim Rio + 20, i aprofitant que l’Assembla general de les 
Nacions Unides ha proclamat el 2012 com a any internacional de l’energia sostenible, 
creu que és molt interessant adherir-se a aquest manifest. Acaba la seva intervenció 
comentant que és molt important que l’Ajuntament de Canet es mantingui en xarxa 
amb altres municipis de la província i que es col·labori amb la Diputació en qualsevol 
actuació que s’emprengui i que es promogui per al medi ambient i la sostenibilitat. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual explica que la seva intervenció va en la mateixa línia que la de la tinenta 
d’alcalde de Medi Ambient. Explica que Canet en els últims anys ha estat al capdavant 
de les polítiques mediambientals i estan satisfets que una vegada més es demostri el 
compromís amb el medi ambient i la sostenibilitat. En aquest cas, com a membre de la 
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, és important que l’Ajuntament 
s’adhereixi a aquesta declaració. 

 
21.- PROPOSTES PER VIA D’URGÈNCIA 

 
El senyor alcalde explica que hi ha dues propostes que s’han d’incloure en aquesta 
sessió per via d’urgència. En primer lloc, es vota la inclusió del primer punt, cosa que 
s’acorda per unanimitat dels quinze membres presents dels disset que integren el 
nombre de dret. 

 
En aquest moment, s’incorpora a la sessió el senyor Jordi Planet Rovira, regidor del 
grup municipal del PSC. 

 
21.1.- APROVACIÓ DEL PLA D’AJUST PER AL PERÍODE 2012-2017 

 
Atès que mitjançant Reial Decret Legislatiu 4/2012 de 24 de febrer publicat en el 
Boletín  Oficial  del  Estado  fou  aprovada  la  norma  que  determina  obligacions 
d’informació i procediments necessaris per establir mecanismes de finançament per al 
pagament als proveïdors de les entitats locals. 

 
Atès que en compliment de l’establert en la citada norma, la Intervenció municipal, va 
comunicar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, l’import de les 
obligacions pendents de pagaments d’acord amb els requisits establerts en el Reial 
Decret Legislatiu 4/2012, de 24 de febrer, en concret: 

 
 L’import total de obligacions pendents de pagament amb els requisits establerts 

Reial Decret Legislatiu 4/2012, de 24 de febrer, corresponents a l’Ajuntament 
de Canet de Mar és de 1.830.739,48 €. 

 
 L’import total de obligacions pendents de pagament amb els requisits establerts 

Reial Decret Legislatiu 4/2012, de 24 de febrer, corresponents a la Fundació 
els Garrofers és de 295.291,36 €. 

 
Atès que la citada norma, establia la obligatorietat de elevar al Ple de la corporació 
local un Pla d’ajust, per a la seva aprovació abans del 31 de març de 2012. 

 
Atès que la Corporació Local ha elaborat el citat Pla d’Ajust amb les següents mesures 
previstes: 



S/iu 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

86 

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 

 

 

 

 Manteniment  del  tipus  impositiu  de  l’Impost  de  Béns  Immobles,  la  revisió 
cadastral, durant la vigència del Pla de Sanejament 2011 – 2014, i en 
conseqüència  augment  de  la  recaptació  derivat  de  l’efecte  de  la  revisió 
cadastral aprovada en l’exercici 2011, i amb entrada en vigor l’1 de gener de 
2012, i reducció del tipus impositiu a partir de l’exercici 2015 en un 8%, per 
compensar l’efecte de la pèrdua de bonificació anual del 10%. L’increment de 
la recaptació previst anualment es recull en el quadre següent: 

 

 
 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

474,67 848,55 1.256,08 1.269,90 1.283,76 1.297,66 
 

 Increment de la recaptació prevista durant els exercicis 2012 i 2013 per l’Impost 
de Béns Immobles, per donar compliment a allò previst en el Reial Decret Llei 
20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostaria, 
tributaria i financera per a la correcció del dèficit públic. L’increment de la 
recaptació previst anualment es recull en el quadre següent: 

 
 

2012 
 

2013 

115,00 125,35 
 

 Revisió del padró de guals, i liquidació dels anys no prescrits. Treballs aquests 
en fase molt avançada. L’increment de la recaptació previst anualment es recull 
en el quadre següent: 

 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 

20,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
 

 Obligació d’acord amb les ordenances fiscals aprovades per a l’exercici 2012, i 
actualment en vigor de satisfer la taxa de residus i escombraries pels solars i 
locals buits: 

 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 

12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
 

 Revisió dels beneficis acumulats per la concessionària de l’escola bressol, i 
requeriment  d’ingrés  a  la  Corporació  Local.  L’import  calculat  d’ingrés  per 
aquest concepte es de 230,02 milers d’euros per a l’exercici 2012. 
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 Enregistrament en el pressupost d’ingressos de la Participació en els Tributs de 
l’Estat corresponents a l’exercici 2010, la qual no havia esta prevista en la 
confecció del pressupost municipal (348,42 milers d’euros). 

 
 Negociació  de  reducció  salarial  de  les  retribucions  dels  treballadors  de  la 

corporació local en un 5%, mentre estigui vigent el Pla de Sanejament 2011 - 
2014. Actualment en fase de negociació. La reducció de la despesa prevista 
anualment es recull en el quadre següent: 

 
 
 

2012 

 
 

2013 

 
 

2014 

206,00 206,00 206,00 
 

 Acord de no cobrir durant la vigència del Pla d’Ajust les baixes produïdes. En 
aquest sentit, s’ha estimat única i exclusivament baixes de personal ja 
materialitzades, es a dir: 

 
o Cap de la Policia. 
o Agent de la Policia 
o Operari del cementiri. 

 
La  reducció  de  la  despesa  prevista  anualment  es  recull  en  el  quadre 
següent: 

 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 

118,88 118,88 118,88 118,88 118,88 118,88 
 

 Negociació dels contractes amb proveïdors de la Corporació Local, en concret: 
 

o Mancomunar el servei de bus interurbà amb els municipis del voltant. 
Mesura  en  vigor  des  de  l’1  de  gener  de  2012.  (28  milers  d’euros 
anuals). 

o Anàlisi en del contracte  de la gossera municipal (11 milers d’euros 
anuals). 

o Nou contracte del servei de grua municipal, en vigor a partir del maig 
2012 (6,53 milers d’euros). 

o Nou contracte de recollida d’escombraries a partir de l’exercici 2013 (60 
milers d’euros). 

o Reducció dels costos del contracte de l’escola bressol, e increment de 
les tarifes municipals. Mesura en vigor a partir del curs 2012 – 2013: 

 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 

147,02 157,43 157,43 157,43 157,43 157,43 
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 Estimació de  la reducció dels interessos de les pòlisses de crèdit, atès la 
reducció  de  les  operacions  de  tresoreria  concertades  (60  milers  d’euros 
anuals). 

 
 Amortització anticipada extraordinària del préstec a concertar en virtut del RDL 

4/2012 de: 
 

o Any 2015 --- 450.000 €. 
o Any 2016 --- 425.000 €. 
o Any 2017 --- 325.000 €. 

 
Per altra banda, tot i que no han estat quantificats econòmicament en el Pla d’Ajust, 
existeix el compromís de: 

 
 Realitzar estudis de viabilitat i anàlisis costos / beneficis de tots els contractes 

d’inversió que tingui que realitzar l’entitat durant la vigència del Pla abans de 
l’adjudicació, sent aquesta viabilitat requisit indispensable per a la celebració 
del contracte. 

 
 Reducció de carregues administratives als ciutadans i empreses. 

 
 Realitzar  un  estudi  en  profunditat  dels  serveis  públics  prestats  per  la 

Corporació Local de cara a l’exercici 2013, amb l’objectiu de mesurar: 
 

o El correcte finançament de les taxes i preus públics aprovats. 
o Prestació o no d’alguns serveis de caire no obligatori. 

 
Vist l’informe de l’Interventor municipal de data 29 de març de 2012 que 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 

Aquest informe té caràcter preceptiu d’acord amb l’establert en l’article 10 del RDL 
7/2012, 9 de març, pel que s’aprova el Fons per al finançament dels pagaments a 
proveïdors. 

 
ANTECEDENTS 

 
Per acord de Ple de data 25 d’octubre de 2011, fou aprovat el Pla de Sanejament 
corresponent al període 2011 – 2014 que tenia com objectiu eixugar el Romanent de 
Tresoreria  negatiu  liquidat  en  l’exercici  2010  (-2.013,93  milers  d’euros),  i  les 
operacions pendents d’aplicar al pressupost per import de 1.409,92 milers d’euros, es 
a dir, en total 3.423,85 milers d’euros. 
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Les mesures previstes en el citat Pla de Sanejament 2011 – 2014, per assolir el nivell 
de solvència eren: 

 
 

 Refinançament de préstecs per un total de 1.477 milers d’euros. El préstecs a 
refinançar són el 2004/1/2 per 800 milers, el 2003/1/14 per 232 milers, i el 
2005/1/3 per 445 milers. 

 
 Concertació d’un préstec de sanejament (a 3 anys), per 3.550 milers d’euros, 

com a mesura immediata per recuperar el Romanent de Tresoreria, el qual es 
contempla que es destini a satisfer deutes amb els creditors i reduir operacions 
de tresoreria. 

 
 De forma addicional i també per recuperar Romanent s’inclou un préstec a llarg 

termini per dèficits d’inversions d’exercicis anteriors de 574 milers. 
 

 Com a mesures per recuperar l’equilibri es primordial afrontar la reduccions de 
despeses  previstes  per  al  2012  (1.330  milers)  i  per  al  2013  (90  milers). 
Aquestes reduccions s’afegeixen a la ja realitzada en l’execució del pressupost 
ja reduït de 2011 (530 milers respecte l’execució de 2010). 

 
 Pel que fa a  ingressos, els coeficient dels ingressos impositius es preveia 

ajustar-los lleugerament a l’alça a l’IVTM i a plusvàlues, ja que la resta es 
troben al màxim legal, mantenint inalterat el de l’IBI durant tot el períodes del 
Pla de Sanejament. Es plantejava també un increment significatiu de les 
principals taxes i preus públics, per tal de no haver de plantejar una retallada 
de despeses de serveis mes elevada. 

 
 Increment de les previsions de l’IBI, en el sentit de recollir l’efecte de l’aplicació 

progressiva de la revisió cadastral en vigor a partir de l’1 de gener de 2012. 
D’aquesta forma, i sense variar el coeficient aplicat, s’assoleix a 2012 un 
increment del 12,9% respecte de 2011, uns 476 milers en xifres absolutes. Els 
increments en la recaptació per a 2012 i 2013 s’estimen al voltant del 9% 
anual. 

 
 En relació a l’execució d’ingressos prevista per a l’exercici 2011 es considerava 

una  davallada  lineal  respecte  de  2010  de  1.133  milers  d’euros,  en  no 
considerar diversos ingressos de cap III puntuals i no recurrents que s’havien 
comptabilitzat en el pressupost de l’exercici 2010. 

 
 Durant el  trienni  de  previsió es  manté  un  nivell  mínim  d’inversió  nova  de 

reposició. 
 

L’esmentat Pla de Sanejament 2011 – 2014 fou remés amb posterioritat a la Direcció 
General de Política Finançera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya. 

 

Així mateix, i en virtut de l’esmentat Pla de Sanejament 2011 – 2014, durant l’exercici 
2011, s’han formalitzat les següents operacions de finançament, que han permès 
liquidar gran part dels deutes amb els creditors: 

 

- Préstec de 500 milers d’euros amb Banc Sabadell, a retornar en 3 anys. 
- Préstec de 1.000 milers d’euros amb Bankia, a retornar en 3 anys. 



S/iu 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

90 

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 

 

 

 

- Préstec de 483,5 milers d’euros amb Bankia, també a retornar en 3 anys, 
en virtut de la línia ICO aprovada mitjançant Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 
de juliol. 

 
Igualment en data 28 de març de 2012, s’ha formalitzat per import de 522 milers 
d’euros un préstec a 7 anys per al finançament dels dèficits d’inversions d’exercicis 
anteriors, prevista també en el Pla de Sanejament. 

 
L’estat de situació a data de signatura del present informe de les mesures previstes en 
aquest Pla de Sanejament es el següent: 

 
 En relació al refinançament de préstecs per un total de 1.477 milers d’euros, 

pendents de formalització. 
 

 En relació a la concertació d’un préstec de sanejament (a 3 anys), i d’acord 
amb  l’esmentat  anteriorment,  s’han  concertat  operacions  per  import  de 
1.983,50 milers d’euros, i en conseqüència resten pendents de concertació 
1.566,50 milers d’euros. L’import contractat s’ha utilitzat per pagar deutes amb 
proveïdors i creditors i per cancel·lar 200 milers d’euros de pòlisses de crèdit. 

 
 En relació al préstec a llarg termini per dèficits d’inversions d’exercicis anteriors 

de 574 milers, s’ha concertat aquest durant l’exercici 2012 per import de 522 
milers d’euros, reduint totalment la pòlissa de crèdit que disposàvem amb 
l’entitat financera. 

 
 Pel que fa a les mesures de reduccions de despeses corrents previstes per al 

2012 (1.330 milers), el pressupost 2012 aprovat per la Corporació, el quadre 
següent: 

 
 

Descripció 
 

Import 
 

Observació 
   

Pressupost Corrent 2012 9.886,00 € Aprovada 
Liquidat Obligacions Corrents 2011 10.818,08 € Sense Reconeixement Extrajudi cials Exercicis Anteriors 

   
Diferencia 932,08 €  

   
Reducció Personal (5%) 206,00 € En Negociació 
Reducció Treballadors 118,88 € Efectuada 

   
TOTAL AJUST DESPESES 2012 1.256,96 €  

 
 

Es  a  dir,  en  relació  a  l’ajust  de  despeses  previst  per  a  l’exercici  2012, 
únicament esta pendent de concretar la reducció salarial proposada als 
treballadors d’un 5%. 

 
 Pel que fa a l’increment previst en els coeficients dels ingressos, mesura no 

aplicada a data d’avui. 
 

 Respecte  de  l’increment  previst  en  l’Impost  de  Béns  Immobles,  la  revisió 
cadastral ha estat aprovada en 2011, i amb entrada en vigor l’1 de gener de 
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2012, amb el compromís de la Corporació mitjançant acord plenari de mantenir 
el tipus durant tota la vigència del Pla de Sanejament. 

 
 En relació a l’execució d’ingressos prevista per a l’exercici 2011 es considerava 

una  davallada  lineal  respecte  de  2010  de  1.133  milers  d’euros,  en  no 
considerar diversos ingressos de cap III puntuals i no recurrents que s’havien 
comptabilitzat en el pressupost de l’exercici 2010. En conseqüència, no s’ha 
inclòs cap previsió d’ingressos en el pressupost corrent de l’exercici 2012 per 
aquests ingressos puntuals recaptats l’any 2010. 

 
 En el pressupost 2012, únicament s’ha previst com inversió, inversió nova de 

reposició, per un import total de 140 milers d’euros. 
 
 

En definitiva, i respecte a les mesures previstes en el Pla de Sanejament 2011 - 2014, 
únicament caldria acabar de concretar: 

 
 Refinançament dels préstecs per un total de 1.477 milers d’euros. 

 
 Concertació d’un o més préstecs de Sanejament (3 anys) per un import total de 

1.566,50 milers d’euros. 
 

 Concertació  d’un  o  més  préstecs  a  llarg  termini  per  dèficits  d’inversions 
d’exercicis anteriors per un import total de 52 milers d’euros. 

 
 Increment previst en els coeficients dels ingressos. 

 
 Reducció de  les obligacions a liquidar en l’exercici 2012 en 279,04 milers 

d’euros,  dels  quals  206  milers  d’euros  corresponents  a  la  negociació  de 
reducció salarial d’un 5% amb els treballadors de la Corporació. 

 
Posteriorment, mitjançant Reial Decret Legislatiu 4/2012 de 24 de febrer publicat en el 
Boletín  Oficial  del  Estado  fou  aprovada  la  norma  que  determina  obligacions 
d’informació i procediments necessaris per establir mecanismes de finançament per al 
pagament als proveïdors de les entitats locals. 

 
Així mateix, en compliment de l’establert en la citada norma, aquesta intervenció, va 
comunicar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, l’import de les 
obligacions pendents de pagaments d’acord amb els requisits establerts en el Reial 
Decret Legislatiu 4/2012, de 24 de febrer, en concret: 

 
 L’import total de obligacions pendents de pagament amb els requisits establerts 

Reial Decret Legislatiu 4/2012, de 24 de febrer, corresponents a l’Ajuntament 
de Canet de Mar és de 1.830.739,48 €. 

 
 L’import total de obligacions pendents de pagament amb els requisits establerts 

Reial Decret Legislatiu 4/2012, de 24 de febrer, corresponents a la Fundació 
els Garrofers és de 295.291,36 €. 
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LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

 Reial  Decret  Legislatiu  4/2012,  de  24  de  febrer,  pel  que  es  determina 
obligacions d’informació i procediments necessaris per establir mecanismes de 
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals. 

 
 Reial Decret Legislatiu 7/2012, 9 de març, pel que s’aprova el Fons per al 

finançament dels pagaments a proveïdors. 
 

 Ordre HAP/537/2012, de 9 de març, per la qual s'aproven el model de certificat 
individual, el model per a la seva sol·licitud i el model de pla d'ajust, que preveu 
el Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions 
d'informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de 
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals. 

 
SUPÒSIT DE FET 

 
L’esmentada legislació aplicable, establia la obligatorietat de elevar al Ple de la 
corporació local un Pla d’ajust, per a la seva aprovació abans del 31 de març de 2012. 

 
En aquest sentit, l’esmentat Pla d’Ajust tot i ser independent del Pla de Sanejament 
Financer previst a l’article 53.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals i a l’article 9 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en 
matèria de tutela financera dels ens locals, mentre siguin vigents simultàniament, han 
de ser coherents entre ells. 

 
Cal mencionar igualment, que l’esmentat Pla d’Ajust ha de incloure necessariament els 
números consolidats de: 

 
o L’Ajuntament. 
o L’Organisme Autònom Radio Canet. 
o Fundació Els Garrofers. 

 
En aquest sentit, el Pla d’Ajust presentat per a elevar al Ple de la Corporació (el qual 
s’annexa en el present informe), preveu les següents mesures: 

 
 Manteniment  del  tipus  impositiu  de  l’Impost  de  Béns  Immobles,  la  revisió 

cadastral, durant la vigència del Pla de Sanejament 2011 – 2014, i en 
conseqüència  augment  de  la  recaptació  derivat  de  l’efecte  de  la  revisió 
cadastral aprovada en l’exercici 2011, i amb entrada en vigor l’1 de gener de 
2012, i reducció del tipus impositiu a partir de l’exercici 2015 en un 8%, per 
compensar l’efecte de la pèrdua de bonificació anual del 10%. L’increment de 
la recaptació previst anualment es recull en el quadre següent: 

 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 

474,67 848,55 1.256,08 1.269,90 1.283,76 1.297,66 
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 Increment de la recaptació prevista durant els exercicis 2012 i 2013 per l’Impost 
de Béns Immobles, per donar compliment a allò previst en el Reial Decret Llei 
20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostaria, 
tributaria i financera per a la correcció del dèficit públic. L’increment de la 
recaptació previst anualment es recull en el quadre següent: 

 
 

2012 
 

2013 

115,00 125,35 
 

 Revisió del padró de guals, i liquidació dels anys no prescrits. Treballs aquests 
en fase molt avançada. L’increment de la recaptació previst anualment es recull 
en el quadre següent: 

 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 

20,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
 

 Obligació d’acord amb les ordenances fiscals aprovades per a l’exercici 2012, i 
actualment en vigor de satisfer la taxa de residus i escombraries pels solars i 
locals buits: 

 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 

12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
 

 Revisió dels beneficis acumulats per la concessionària de l’escola bressol, i 
requeriment  d’ingrés  a  la  Corporació  Local.  L’import  calculat  d’ingrés  per 
aquest concepte es de 230,02 milers d’euros per a l’exercici 2012. 

 
 Enregistrament en el pressupost d’ingressos de la Participació en els Tributs de 

l’Estat corresponents a l’exercici 2010, la qual no havia esta prevista en la 
confecció del pressupost municipal (348,42 milers d’euros). 

 
 Negociació  de  reducció  salarial  de  les  retribucions  dels  treballadors  de  la 

corporació local en un 5%, mentre estigui vigent el Pla de Sanejament 2011 - 
2014. Actualment en fase de negociació. La reducció de la despesa prevista 
anualment es recull en el quadre següent: 

 
 
 
2012 

 
 
2013 

 
 
2014 

206,00 206,00 206,00 
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 Acord de no cobrir durant la vigència del Pla d’Ajust les baixes produïdes. En 
aquest sentit, s’ha estimat única i exclusivament baixes de personal ja 
materialitzades, es a dir: 

 
o Cap de la Policia. 
o Agent de la Policia 
o Operari del cementiri. 

 
 

La  reducció  de  la  despesa  prevista  anualment  es  recull  en  el  quadre 
següent: 

 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 

118,88 118,88 118,88 118,88 118,88 118,88 
 

 Negociació dels contractes amb proveïdors de la Corporació Local, en concret: 
 

o Mancomunar el servei de bus interurbà amb els municipis del voltant. 
Mesura  en  vigor  des  de  l’1  de  gener  de  2012.  (28  milers  d’euros 
anuals). 

o Anàlisi en del contracte  de la gossera municipal (11 milers d’euros 
anuals). 

o Nou contracte del servei de grua municipal, en vigor a partir del maig 
2012 (6,53 milers d’euros). 

o Nou contracte de recollida d’escombraries a partir de l’exercici 2013 (60 
milers d’euros). 

o Reducció dels costos del contracte de l’escola bressol, e increment de 
les tarifes municipals. Mesura en vigor a partir del curs 2012 – 2013: 

 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 

147,02 157,43 157,43 157,43 157,43 157,43 
 

 Estimació de  la reducció dels interessos de les pòlisses de crèdit, atès la 
reducció  de  les  operacions  de  tresoreria  concertades  (60  milers  d’euros 
anuals). 

 
 Amortització anticipada extraordinària del préstec a concertar en virtut del RDL 

4/2012 de: 
 

o Any 2015 --- 450.000 €. 
o Any 2016 --- 425.000 €. 
o Any 2017 --- 325.000 €. 

 
Per altra banda, tot i que no han estat quantificats econòmicament en el Pla d’Ajust, 
existeix el compromís de: 
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 Realitzar estudis de viabilitat i anàlisis costos / beneficis de tots els contractes 
d’inversió que tingui que realitzar l’entitat durant la vigència del Pla abans de 
l’adjudicació, sent aquesta viabilitat requisit indispensable per a la celebració 
del contracte. 

 
 Reducció de carregues administratives als ciutadans i empreses. 

 
 Realitzar  un  estudi  en  profunditat  dels  serveis  públics  prestats  per  la 

Corporació Local de cara a l’exercici 2013, amb l’objectiu de mesurar: 
 

o El correcte finançament de les taxes i preus públics aprovats. 
o Prestació o no d’alguns serveis de caire no obligatori. 

 
Així mateix, i en relació als ingressos, no s’ha considerat taxa anual d’increment mig, 
per un tema de prudència en les estimacions dels ingressos, atès que per una banda, 
segons el càlcul proporcionat pel Ministerio aquesta taxa resulta resulta negativa, però 
de  no  considerar  els  ingressos  finalistes  obtinguts  com  a  transferències  corrents 
d’altres administracions, la taxa de creixement seria d’1,61%, segons mostra el quadre 
següent: 

 

 
 

  

 
Recaudación líquida 

Tasa anual 
crecimiento 

media 
INGRESOS 2009 2011 2009-2011 
Ingresos corrientes 9.570,86 9.881,05 1,61% 
Ingresos de capital 3.294,63 170,65  
Ingresos no financieros 12.865,49 10.051,70  
Ingresos financieros 1.160,42 1.983,54  
Ingresos totales 14.025,91 12.035,24  
    
    
Subvencions Finalistes Generalitat 1.207,48 440,10  
Subvencions Finalistes Diputació 189,04 163,31  
Subvencions Finalistes Consell Comarcal 99,38 37,19  

 
En canvi, en relació a les despeses estimades s’ha considerat un increment anual 
d’IPC d’un 2%. 

 
En relació als càlculs efectuats i per evitar incoherències, i atès que es parteix de les 
dades previstes a liquidar en l’exercici 2011 s’han considerat dins d’altres mesures 
d’estalvi de despeses, els següents números: 

 
  

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017  
 
Reconeixement extrajudicial crèdits 935,01 935,01 935,01 935,01 935,01 935,01 
Plans Ocupacionals 2011 534,11 534,11 534,11 534,11 534,11 534,11 
Efecte interessos préstecs 0,00 -4,99 53,96 120,46 174,04 226,27 
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Es a dir, atès que les dades 2011 inclouen un total de 935,01 milers d’euros com 
obligacions reconegudes que corresponen a exercicis anteriors, s’ha eliminat l’efecte 
d’aquest reconeixement extrajudicial de crèdits, atès que es parteix de les dades 2011 
per estimar les dels exercicis següents. 

 
En   base  al  mateix  criteri  s’han   eliminat  dels  despeses  derivades  de   Plans 
Ocupacionals  finançats  integrament  per  la  Generalitat,  tant  a  nivell  de  despeses 
(534,11 milers d’euros), com a nivell d’ingressos (-582,3 milers d’euros). 

 
Pel que fa als interessos, s’ha calculat l’efecte sobre les despeses corrents de 
l’amortització dels préstecs. 

 
Així mateix, s’ha corregit l’efecte dels retorns de les participacions en els tributs de 
l’estat 2008 i 2009, atès que després s’han tingut en compte en el càlcul dels ajustos 
SEC95, es a dir 51,76 milers d’euros anuals corresponents a l’exercici 2008 i 99,28 
milers d’euros corresponents a l’exercici 2009. 

 
En relació a les dades que hi figuren respecte de l’exercici 2011, corresponen a dades 
previstes  de  liquidació  del  pressupost,  les quals  a  data de signatura  del  present 
informe no han estat aprovades per la Corporació Local. 

 
En relació als serveis, com a resta de serveis públics el quadre següent detalla l’import 
dels mateixos: 

 
Parti ci pa ció Ciutadana 

 

Coste de prestac ión del servic io  
3 

32,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ingresos  liquidados o previs tos 53,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Desviación  21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Comunica ció 

 

Coste de prestac ión del servic io  
2 

272,30 264,11 269,39 274,78 280,28 285,89 291,61 
Ingresos  liquidados o previs tos 14,12 14,38 14,67 14,96 15,26 15,57 15,88 
Desviación  -258,18 -249,73 -254,72 -259,82 -265,02 -270,32 -275,73 

 
Promoció Economica i Turisme 

 

Coste de prestac ión del servic io  
3 

796,05 340,84 347,66 354,61 361,70 368,93 376,31 
Ingresos  liquidados o previs tos 708,03 238,22 249,10 254,08 259,16 264,34 269,63 
Desviación  -88,02 -102,62 -98,56 -100,53 -102,54 -104,59 -106,68 

 
Fe ste s Popula rs 

 

Coste de prestac ión del servic io  
3 

157,97 176,01 179,53 183,12 186,78 190,52 194,33 
Ingresos  liquidados o previs tos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Desviación  -157,97 -176,01 -179,53 -183,12 -186,78 -190,52 -194,33 

 
Jove ntut 

 

Coste de prestac ión del servic io  
3 

123,66 125,32 127,83 130,39 133,00 135,66 138,37 
Ingresos  liquidados o previs tos 56,59 13,20 13,46 13,73 14,00 14,28 14,57 
Desviación  -67,07 -112,12 -114,37 -116,66 -119 -121,38 -123,8 

 
Així mateix, i en relació a la forma de gestió i finançament dels mateixos mencionar el 
següent: 

 
- Subministrament d’aigua, esdevé una concessió administrativa finançada 

mitjançant una tarifa que la Corporació li aprova al concessionari. 
- Clavegueram, gestió directa finançat fonamentalment mitjançant taxa. 
- Recollida d’escombraries i tractament de residus, gestió directa finançat 

fonamentalment mitjançant taxa. 
- Sanitat, gestió directa finançat mitjançant taxes i subvencions. 
- Socials i assistencials, gestió directa finançat mitjançant preus públics i 

subvencions. 
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-    Educació, gestió directa finançat mitjançant preus públics i subvencions. 
-    Esportius, gestió directa finançat mitjançant preus públics i subvencions. 
-    Culturals, gestió directa finançat mitjançant preus públics i subvencions. 
- Protecció ciutadana, els ingressos corresponen a les sancions i multes per 

infraccions. 
- Transport   col·lectiu   de   viatgers,   gestió   indirecta   finançat   mitjançant 

subvencions. 
-    Gestió   urbanística,   gestió   directa   finançada   mitjançant   l’impost   de 

construcció, les plusvàlues i les taxes urbanístiques. 
-    Participació ciutadana, finançada mitjançant subvencions. 
-    Comunicació, gestió directa finançat mitjançant preus públics. 
-    Promoció   Econòmica   i   Turisme,  gestió   directa   finançada   mitjançant 

subvencions fonamentalment. 
-    Festes populars, sense finançament associat. 
-    Joventut, gestió directa finançada mitjançant subvencions fonamentalment. 

 
En relació als altres ajustaments SEC, s’han inclòs pel que fa a l’exercici 2012, l’efecte 
del meritament de les despeses i els ingressos. 

 
INFORMO 

 
Les  mesures  previstes  en  el  Pla  d’ajust  a  elevar  al  Ple  de  la  Corporació  Local 
preveuen  l’eliminació  del  romanent  de  tresoreria  negatiu,  i  la  reconducció  al 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 

 
Així mateix, el pla d'ajust aprovat s'esten durant el període d'amortització previst per a 
l'operació d'endeutament que estableix l'article 10 del citat RDL 4/2012, i el contingut 
del pla compleix els requisits establerts a l’article 7.2 del RDL 4/2012, es a dir: 

 
a) Recull ingressos corrents suficients per finançar les seves despeses corrents 
i l'amortització de les operacions d'endeutament, inclòs la que es formalitzi en 
el marc del RDL 4/2012. 

 
b) Les previsions d'ingressos corrents que conté són consistents amb l'evolució 
dels ingressos efectivament obtinguts per la respectiva entitat local en els 
exercicis 2009 a 2011. 

 
c)  Existeix  un  compromís  d’un  adequada  finançament  dels  serveis  públics 
prestats mitjançant taxa o preus públics. 

 
d) Recull la descripció i el calendari d'aplicació de les reformes. 

 
En conseqüència informo FAVORABLEMENT en relació a les mesures previstes en el 
Pla d’ajust que s’adjunta en el present informe, fent esment que les directrius generals 
del Pla es fonamenten en una determinació composició i volum dels ingressos i les 
despeses. Aquest fet comporta dues actuacions: 

 
 una de caràcter numèric i, 
 una altra de caràcter procedimental. 
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L’actuació de caràcter numèric es refereix al fet que les dades per al període 2012 - 
2017 són meres previsions, algunes de les quals són d’evolució incerta atesa la 
conjuntura econòmica (Tributs derivats de l’activitat immobiliària, Participació en els 
ingressos de l’estat, etc...). Per aquesta raó, qualsevol previsió a la baixa respecte al 
Pla inicial requerirà la disminució de la despesa per sota la reducció prevista en el pla 
o bé l’actuació sobre el conjunt dels altres ingressos. 

 
Les operacions de capital previstes en les despeses i els ingressos parteixen de les 
dades que es coneixen en el moment d’elaborar el Pla. 

 
El projecte de pressupostos de cadascun dels exercicis de vigència del Pla haurà 
d’anar acompanyat d’un estat comparatiu del dit projecte referència a les quanties 
previstes  en  el  Pla  i  una  justificació  de  les  variacions  que  es  produïssin,  i 
paral·lelament, les entitats locals que concerten les operacions d'endeutament que 
preveu el Reial Decret Llei 7/2012, hauran de presentar anualment al Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques un informe de l'interventor sobre l'execució del 
Pla d'ajust que preveu l'article 7 del Reial decret llei 4 / 2012, de 24 de febrer. 

 
Per altra banda, l’actuació de caràcter procedimental fa referència a que, bé mitjançant 
bases d’execució o bé mitjançant un reglament que reguli el procediment i control de la 
despesa i l’elaboració d’estudis de costos dels serveis i activitats, han de ser l’eina 
necessària per a que les previsions numèriques contingudes en el Pla es concretin en 
l’execució pressupostària.” 

 
De conformitat amb  la  proposta de l’Alcaldia, 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 sis abstencions dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Ivan Aranda Mena, 
Lluís Llovet Bayer, Coia Tenas Martínez, Sílvia Tamayo Mata i Jordi Planet Rovira: 

 
PRIMER.- Aprovar el Pla d’ajust per al període 2012-2017, que s’adjunta com a annex 
a aquest document, en virtut de l’establert en l’article 7.1 del Reial Decret Legislatiu 
4/2012 de 24 de febrer, que determina obligacions d’informació i procediments 
necessaris per establir mecanismes de finançament per al pagament als proveïdors de 
les entitats locals. 

 
SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè, sense perjudici de les competències reservades al 
Ple amb caràcter indelegable, adopti les mesures adients per a l’efectivitat del 
compliment del Pla. 

 
TERCER.- Remetre l'endemà de la seva aprovació pel ple a l'òrgan competent del 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, per via telemàtica i amb firma 
electrònica. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim 
Intern, el qual explica que, en primer lloc, vol agrair al senyor Ivan Aranda Mena, del 
grup municipal d’ERC i la senyora Sílvia Tamayo Mata, del grup municipal del PSC, la 
seva comprensió per la pressa i la urgència en elaborar el pla d’ajust, ja que el dia 16 
de març va sortir publicat el format que havia de tenir aquest pla; el dia 21 es van 
reunir per parlar-ne i per exposar les principals línies que inclouria el pla, on se’ls va dir 



S/iu 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

99 

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 

 

 

 

que en pocs dies els lliurarien el pla acabat. Fins ahir no van poder tenir el pla i fins 
avui mateix no han tingut l’informe, tot i l’esforç que ha fet Intervenció per poder-ho 
tenir a temps. Explica que mitjançant el Reial decret legislatiu 4/2012, de 24 de febrer, 
es va aprovar la norma que determina obligacions d’informació i procediments 
necessaris per establir mecanismes de finançament per al pagament dels proveïdors 
de les entitats locals. Així mateix, en compliment de l’establert a aquesta norma, 
l’interventor municipal va comunicar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
l’import de les obligacions pendents de pagament d’acord amb els requisits establerts 
en aquest Reial decret. En concret, l’import total de les obligacions pendents de 
pagament de l’Ajuntament de Canet de Mar és d’un 1.830.739 euros, i l’import de la 
Fundació els Garrofers és de 295.291 euros. Aquest Reial decret també fa esment que 
s’han d’incloure els ens que depenen de l’Administració local. Igualment, la citada 
norma establia l’obligatorietat d’elevar al Ple de la corporació local un pla d’ajust per a 
la seva aprovació abans del 31 de març de 2012 i d’aquí la seva urgència. Aquest pla 
d’ajust, tot i ser independent del Pla de sanejament financer, mentre siguin vigents 
simultàniament, han de ser coherents entre ells. Cal esmentar també que el pla d’ajust 
inclou les números consolidats de l’Ajuntament, l’organisme autònom Ràdio Canet i la 
Fundació els Garrofers. En conseqüència, les mesures previstes en aquest pla d’ajust 
no deixen de ser les mateixes que es van formular al pla de sanejament 2011-2014. 
No obstant això, el pla d’ajust recull aquells fets que no estaven previstos en el pla de 
sanejament i que són certs o previsibles a la data de signatura de la memòria d’aquest 
pla, és a dir, que han estat posteriors al pla de sanejament. En concret, són els 
següents: manteniment del tipus  impositiu de béns  immobles, la  revisió cadastral 
durant el període de vigència del pla de sanejament 2011-2014 i, en conseqüència, 
l’augment de la recaptació derivat de la revisió cadastral aprovada en l’exercici 2011 
per a l’exercici 2012, i la reducció del tipus impositiu a partir del 2015, en un 8% per 
compensar l’augment anual del 10%. És a dir, a partir del 2015, si s’ajusten les 
previsions a la realitat, l’augment serà només d’un 2%. Increment de la recaptació 
prevista per als exercicis 2012-2015 per l’impost de béns immobles per donar 
compliment a allò previst al Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures 
urgents en matèria tributària, pressupostària i financera per a la correcció del dèficit 
públic. L’altra mesura és la revisió del padró de guals i la liquidació dels anys no 
prescrits. La confecció d’aquest padró està en una fase molt avançada. L’obligació, 
d’acord amb les ordenances fiscals, aprovades per a l’exercici 2012 i actualment en 
vigor, de satisfer la taxa de residus i escombraries per a solars i locals buits. La revisió 
dels beneficis acumulats per la concessionària de l’escola bressol i el requeriment 
d’ingrés per part de la corporació local. L’import calculat és de 230.000 euros. 
Enregistrament en el pressupost d’ingressos de la participació en els tributs de l’Estat 
corresponents a l’exercici 2010, la qual cosa no havia estat prevista al pressupost, ja 
que s’ha produït recentment. Això suposa una entrada d’efectiu de 348.000 euros a 
l’Ajuntament. Reducció salarial de les retribucions en un 5% dels treballadors de 
l’Ajuntament mentre estigui vigent el pla de sanejament 2011-2014, que actualment 
està en fase de negociació. Acord de no cobrir les baixes que es produeixin en el 
personal durant la vigència del pla de sanejament. Negociació dels contractes de la 
corporació local, en concret, mancomunar el servei interurbà d’autobús amb els 
municipis del voltant, en vigor des de l’1 de gener de 2012, que ha suposat un estalvi 
de 28.000 euros anuals; anàlisi del contracte de la gossera municipal, 11.000 euros 
anuals; nou contracte del servei de grua municipal, en vigor a partir del maig del 2012, 
que suposa un estalvi de 6.500 euros; nou contracte de recollida d’escombraries a 
partir del 2013, amb un estalvi de 60.000 euros i reducció dels costos del contracte de 
l’escola bressol més l’increment de les tarifes, mesura en vigor a partir del curs 2012 i 
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2013. En un altre ordre, estimació de la reducció dels interessos de les pòlisses de 
crèdit, atès la reducció de les operacions de tresoreria concertades, en passar crèdits 
de curt a llarg termini. El pla també preveu l’amortització anticipada del préstec a 
concertar en virtut del Reial decret esmentat, pel fet de considerar aquest pla d’ajust 
en cinc anys i no esgotar el termini màxim de deu anys. En aquest punt, afegeix que 
d’un endeutament al 2011 de 9,8 milions d’euros es passarà l’any 2015 a 6 milions. 
D’altra banda, tot i que no han estat quantificades econòmicament en el pla d’ajust, hi 
ha per part de l’equip de govern els compromisos següents: fer estudis de viabilitat i 
anàlisis de costos de tots els contractes d’inversió que hagi de fer l’entitat durant la 
vigència del pla abans de l’adjudicació, essent aquesta viabilitat requisit indispensable 
per dur a terme aquesta contractació. Reduir les càrregues administratives a ciutadans 
i empreses. Control periòdic del compliment del pressupost per tal de detectar de 
seguida possibles desviacions i poder prendre accions correctores a temps. Fer un 
estudi en profunditat dels serveis públics prestats per la corporació local, de cara a 
l’exercici 2013, amb l’objectiu de mesurar el correcte finançament de les taxes i els 
preus públics aprovats i la prestació d’alguns serveis de caire no obligatori. Aquestes 
són les mesures que contempla el pla d’ajust que l’Ajuntament presenta al Ministeri 
d’Hisenda en compliment del Decret 4/2012 i que es presenta al Ple municipal per a la 
seva aprovació. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual explica que, en primer lloc, vol donar les gràcies al senyor interventor per la 
feina feta aquests dies i per la seva predisposició, en la mesura del possible, a fer-los 
arribar tota la documentació que li demanaven. És cert, però, que l’han rebuda amb 
poc temps i no l’han poguda estudiar en profunditat. Explica que el Reial decret llei 
4/2012 preveu un finançament per pagar proveïdors. Això podria significar una bona 
notícia i de fet ho és, però si es mira en profunditat les condicions no són pas tan 
bones com sembla. No és just que mentre el banc central ha injectat liquiditat al 
sistema financer a l’1% d’interès, els ajuntaments hagin de pagar un 5% d’interès per 
als crèdits. En un acte en què l’avalador és l’Estat, com pot ser que les entitats 
bancàries puguin aplicar els preus de mercat quan es tracta d’un fet extraordinari. És 
clarament injust i reprovable i així ho creuen des del PSC: no es tracta d’especular, 
sinó de sortir de la crisi. Dit això, entenen que l’Ajuntament ha de complir aquests 
requisits per poder accedir a aquesta línia de crèdit que permetrà pagar els proveïdors. 
Aquest pla s’ajusta al pla de sanejament i veuen i els sorprèn que encara hi hagi 
algunes coses sense tancar, coses que encara estan en negociació, com per exemple 
el capítol de personal, ja que es diu que la rebaixa del 5% del sou dels treballadors 
encara està en via de negociació. Com que estan d’acord amb la prioritat de pagar els 
proveïdors i veient que no s’han aconseguit tots els refinançaments previstos, el seu 
posicionament serà d’abstenció, perquè consideren que hi ha temes que encara no 
estan resolts, tot i que entenen que amb el temps que s’ha tingut per preparar no n’hi 
ha hagut prou. 

 
Pren la paraula el senyor Ivan Aranda Mena, regidor del grup municipal d’ERC, el qual 
explica que també volen donar les gràcies al senyor interventor per la seva celeritat en 
aquest assumpte, malgrat que fins avui mateix no han tingut tots els documents, però 
entenen que amb un termini tan curt de temps per poder preparar-ho, no s’hi podia fer 
més.  La  posició  del  seu  grup  municipal  serà  d’abstenció,  ja  que  en  el  pla  de 
sanejament ja hi van votar en contra, perquè no estaven d’acord en la manera de dur- 
se a terme, ja que hi havia un dèficit d’uns 3.500.000 d’euros i aquest pla de 
sanejament manifestava que s’havien de finançar mitjançant préstecs a tres anys. 
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D’aquests milions, n’han quedat gairebé 1.500.000 sense finançament i, a més a més, 
es demana un préstec a set anys per poder fer inversions durant aquest període 2011- 
2015. Explica que el govern de l’Estat els ha salvat una mica els mobles i amb aquests 
diners a la mà continuen sense poder votar-hi a favor perquè hi ha qüestions com la de 
l’IBI que no els ho permet. Continuen defensant que el gravamen de l’IBI és excessiu i 
discriminatori. Amb aquest pla d’ajust hi ha previst un préstec que en aquests primers 
anys es pagaran els interessos i no s’amortitzarà fins a l’any 2015, per un valor 
aproximadament d’1.200.000 euros. Pel que fa a la retallada del sou dels treballadors 
municipals, considera que es poden buscar altres alternatives, algunes ja les van 
exposar anteriorment, perquè aquest col·lectiu ja està patint prou retallades per altres 
bandes. Explica que hi ha alguns compromisos que el seu grup municipal valora 
positivament,  com pot ser dur a  terme estudis de viabilitat  i anàlisis  de  costos  i 
beneficis de tots els contractes d’inversió que tingui l’Ajuntament, i la reducció de 
càrregues administratives a ciutadans i empreses, tot i que és una mica contradictori 
amb l’augment dels impostos. Però sí que vol donar un toc d’alerta al fet que es parli 
de fer un estudi en profunditat sobre els serveis públics prestats per l’Ajuntament de 
cara a l’exercici 2013. No sap si això suposa augmentar les taxes i els preus públics 
per a aquests serveis o la prestació o no dels serveis que no tinguin caràcter obligatori. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, el qual explica que el compromís 
que han adquirit ha estat el de complir amb el que exigeix la normativa vigent. Pel que 
fa a la presentació d’aquest pla d’ajust, l’equip de govern havia de ser coherent amb el 
pla de sanejament. No podien anar en una altra direcció, primera perquè consideraven 
que el pla de sanejament era el millor que podien presentar, segona perquè tenien una 
herència de dèficit de 3.500.000 d’euros i s’ha de solucionar; tercera, perquè els 
proveïdors feia un any que no cobraven. I, per últim, aquest pla d’ajust és obligatori 
presentar i aprovar abans del 31 de març. En el cas que no es presenti hi poden haver 
sancions de tipus econòmic, a més a més de perdre participació en els pressupostos 
de l’Estat. 

 
Pren la paraula el senyor Ivan Aranda Mena, el qual explica que en cap moment ha 
discutit que la presentació d’aquest pla d’ajust sigui obligatori, ja saben que ho és i no 
han dit pas res en contra. 

 
A continuació, el senyor alcalde dóna pas a la votació d’aquest primer punt d’urgència. 
Un cop votat, cedeix la paraula al senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal 
d’ERC, perquè expliqui el motiu de la urgència del punt següent, presentat per aquest 
grup municipal. 

 
Pren la paraula el senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, el qual 
explica que el motiu de la urgència d’aquest assumpte és doble. Per una banda, 
perquè aquest tema es va presentar fa pocs dies i no s’ha pogut discutir internament 
amb la resta de forces polítiques que integren el Ple municipal i per altra banda, i més 
important, perquè fa referència a la sol·licitud d’una subvenció el termini de la qual 
acaba el dia 31 de març. A continuació, el senyor alcalde demana la votació de la 
inclusió a l’ordre del dia del segon punt, cosa que s’acorda per unanimitat dels setze 
membres presents dels disset que integren el nombre de dret. 
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21.2.- PROPOSICIÓ PER DEBATRE EN EL PLE DE 29 DE MARÇ DE 2012 PER 
TRÀMIT D’URGÈNCIA DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC PER SOL·LICITAR 
SUBVENCIÓ DELS FEDER PEL PROJECTE CAFÈ-TEATRE ODÈON 

 
Atès que en data 1 de febrer de 2012 es va publicar al DOGC l’Ordre GRI/8/2012, de 
26 de gener, per la qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar operacions 
dels ens locals susceptibles de cofinançament pel FEDER Catalunya 2007-2013, eixos 
2 i 4. 

 
Atès que l’eix 4 correspon al desenvolupament sostenible local i urbà, i en concret a la 
protecció i conservació del patrimoni cultural, és a dir, conservació i recuperació del 
patrimoni historicoartístic, i a per projectes integrats per la regeneració urbana i rural, 
és a dir, operacions de desenvolupament i rehabilitació integral local. 

 
Atès que a Canet de Mar l’espai polivalent escènico-teatral, Cafè-teatre Odèon, és un 
espai que reuneix les característiques que demanen els ajuts FEDER, a més de 
regenerar l’espai urbà del seu voltant. 

 
Atès que el desenvolupament d’aquest projecte es considera de vital importància tant 
com a atractiu turístic com per fomentar i preservar l’herència cultural de què disposa 
Canet de Mar, a més de fomentar sinergies en l’economia productiva del municipi 
basada en el foment de la cultura. 

 
Atès que la subvenció dels ajuts del Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, 
eixos 2 i 4, serà del 50% de la despesa elegible dels projectes susceptibles de ser 
incorporats a aquest Programa. 

 
Atès que els projectes presentats han de tenir una despesa subvencionable mínima de 
200.000 euros, i l’aportació mínima de l’Ajuntament ha de ser de 100.000 €. 

 
Atès que l’Ajuntament disposa de 92.463 € per dur a terme treballs de rehabilitació en 
el Cafè-teatre Odèon. 

 
Atès que amb la proposta del Govern de l’estat espanyol d’augmentar un 4% l’IBI 
suposaria un augment de 110.000 € aproximadament per les arques municipals. 

 
Atès que amb l’aportació per part de l’Ajuntament i FEDER podria arribar a ser de 
400.000 € aproximadament. 

 
Atès que hi ha propostes per reactivar el Cafè-teatre Odèon en fases. 

 
El Grup Municipal d’ERC sol·licita que es tingui en compte la proposta de presentar el 
projecte del Cafè-teatre Odèon per ser candidat a rebre la subvenció del FEDER 
d’acord amb l’explicat amb anterioritat. 

 
Pren la paraula el senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, el qual 
explica que van presentar una proposta a nivell d’Ajuntament el dia 22 de març, per 
intentar aconseguir diners mitjançant les subvencions del programa FEDER, lligat a un 
projecte que el senyor alcalde els va presentar a la Comissió de Seguiment de l’Odèon 
d’una inversió que faria l’Ajuntament lligada a intentar recuperar la plaça Colomer i fer 
unes petites obres a l’Odèon per deixar-lo en una situació ordenada i perquè no es 
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degradi més del que ja ho està. Per això, es feia una part superior d’entarimat perquè 
no quedi més afectada l’estructura i s’arranjava una volta de l’edifici. Aquest projecte 
rondava els 100.000 euros i el programa del FEDER permet demanar subvencions per 
al patrimoni històric, amb un únic requisit, que la sol·licitud de la subvenció sigui d’un 
mínim de 100.000 euros i que l’Ajuntament hi aporti un mínim del 50%. Com que 
l’Ajuntament ja tenia pensat fer una despesa de 100.000 euros, van pensar que seria 
una  bona  cosa  sol·licitar  aquesta  subvenció del  programa  que permetria fer  una 
inversió encara més alta a l’edifici. Per altra banda, també van explicar que un Reial 
decret de finals d’any de l’Estat obligava a apujar l’IBI un 4% més, i això provocava 
una recaptació extraordinària per a l’Ajuntament que no estava contemplada al 
pressupost i, per tant, hi havia 100.000 euros més no previstos al pressupost que, 
sumats als 100.000 que es volien utilitzar per al projecte esmentat, es podrien fer 
servir per aconseguir una subvenció del FEDER per aquest import. 

 
Pren la paraula el senyor Josep M. Masvidal Serra, regidor delegat d’Urbanisme, el 
qual explica que primer parlarà de l’Odèon i després parlarà de la subvenció del 
programa FEDER. Les intencions del govern, que es van consensuar amb la Comissió 
de Seguiment, eren per una banda, dignificar l’espai urbà, és a dir, la plaça Colomer i, 
per l’altra, dignificar l’edifici de l’Odèon. La Plataforma Odèon es va cuidar de portar el 
senyor Brufau, un arquitecte de reconegut prestigi i, juntament amb l’arquitecta 
municipal, van fer unes treballs on es determina que es necessiten al voltant de 
100.000  euros  per  fer  unes  obres  que  permetrien  obrir  l'espai  urbà  i  les  voltes 
catalanes  de  l’edifici  al  poble.  El  15  de  març  es  va  informar  a  la  Comissió  de 
Seguiment que l’Ajuntament està vetllant per aconseguir aquests diners. Si 
s’aconsegueixen, el projecte es tirarà endavant. Intenció a mig termini del govern és la 
redacció d’un nou projecte per continuar les obres de l’Odèon. El primer projecte 
redactat no es pot continuar perquè la realitat física actual és diferent a la que hi havia 
en aquell moment. En  aquest sentit, es van resoldre els contractes que hi havia 
d’aquest projecte i conseqüentment, l’import reclamat judicialment contempla la 
redacció d’aquest projecte. Pel que fa al programa FEDER, tal com ha dit el senyor 
Llovet, l’últim dia per a la sol·licitud de subvencions és el dia 31 de març. Tota la 
documentació que s’ha de presentar no es pot preparar en dos dies. El que sí que els 
agrairia és que una altra vegada fessin les propostes amb una mica més de temps. De 
tota manera, l’Ajuntament ha estat al cas de les subvencions i ja s’ha presentat. 
Serveis Tècnics fa més d’un mes que ha sol·licitat la subvenció. Explica que els 
projectes que es presenten al FEDER han de tenir un import mínim de 200.000 euros i 
en subvencionen el 50%. S’ha plantejat augmentar el pressupost inicial de 100.000 
euros a 200.000, afegint una partida per acabar la fonamentació. Amb aquesta finalitat, 
s’ha redactat un avantprojecte que ha servit per sol·licitar el FEDER i servirà per 
demanar a l’INCASOL els altres 100.000 euros. Un cop se sàpiga què atorguen els 
uns i els altres, es podrà explicar fins on arribaran les actuacions a l’edifici Odèon. Si 
no s’ha dit res abans és per no crear falses expectatives, ja que no hi ha res concedit, 
només s’ha sol·licitat. Si realment hi hagués un romanent de tresoreria, creuen que 
seria lògic destinar-lo a la redacció d’un nou projecte. 

 
Pren la paraula el senyor Jordi Planet Rovira, regidor del grup municipal del PSC, el 
qual explica que de les paraules del regidor delegat d’Urbanisme es desprèn que volen 
canviar el projecte de l’Odèon, cosa que ni a la Comissió de Seguiment de què ha 
parlat ni a la Comissió Assessora no se’n va dir res, com tampoc no es va dir res de 
sol·licitar una subvenció del programa FEDER. 
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Pren la paraula el senyor Josep M. Masvidal Serra, el qual explica que es va comentar 
aquesta possibilitat de modificar el projecte, però que encara no hi havia res de segur. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que a la Comissió Assessora, si no es 
va dir res és perquè la senyora Arbell no havia presentat res encara. 

 
Pren la paraula el senyor Josep M. Masvidal Serra, el qual insisteix que a la Comissió 
de Seguiment de l’Odèon es va parlar de la modificació del projecte, de si era millor fer 
un projecte nou o un projecte pont. Fins i tot, es va proposar d’agafar arquitectes de 
Canet. 

 
Pren la paraula el senyor Lluís Llovet Bayer, el qual explica que van entrar per registre 
a l’Ajuntament aquesta proposta el dia 22 de març, fa una setmana, i ningú els ha 
trucat per parlar-ne. Si durant una setmana no han volgut parlar-ne, no hi ha cap 
problema i si el govern està d’acord a tirar endavant aquesta sol·licitud de subvenció li 
sembla molt bé, ja que és el que el seu grup també vol. Amb això els tindran al costat i 
esperen que sigui per l’import de 400.000 euros. 

 
A continuació, es passa a la votació d’aquesta proposta, la qual no s’aprova per deu 
vots  en  contra  dels  regidors  Jesús  Marín  i  Hernàndez,  Cati  Forcano  Isern,  Toni 
Romero Carbonell, Laureà Gregori Fraxedas, Albert Lamana Grau, Manel Almellones 
Conesa, M. Assumpció Sánchez Salbanyà, Josep M. Masvidal Serra, Àngel López 
Solà i Pere Xirau Espàrrech, i sis vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, 
Ivan Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer, Coia Tenas Martínez, Sílvia Tamayo Mata i 
Jordi Planet Rovira. 

 
22.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC I EL PSC AMB 
RELACIÓ A LA CREACIÓ D’UNA ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES 

 
Atès que el multilingüisme   o coneixement i domini de diferents llengües és un dels 
aspectes més valorats en la formació de les persones i afavoreix clarament la 
incorporació i progressió professional dels plurilingües en tots els sectors econòmics, 
però d’una forma especial en les indústries turístiques. 

 
Atès que el nostre país té com una de les bases de creixement el turisme i que per 
poder crear les condicions adequades per afavorir la reactivació econòmica i la 
incorporació dels joves a la vida laboral cal que aquests tinguin una bona formació en 
diferents matèries i, en concret, en l’aprenentatge d’idiomes. 

 
Atès que el Maresme amb més de 430.000 habitants compta només amb l’EOI de 
Mataró que té una matrícula de més de 1150 alumnes i que es troba saturada i que 
l’altra EOI més propera és a la comarca de la Selva (Blanes) i que també es troba 
saturada. 

 
Atès que des del nostre partit reiteradament s’ha inclòs la proposta de que part del 
creixement econòmic del poble passa per crear activitats relacionades amb l’educació i 
la cultura que sobrepassin l’àmbit local i esdevinguin un motor econòmic d’àmbit 
comarcal. 

 
Atès que Canet de Mar és una població amb una llarga tradició en formació específica 
i superior supramunicipal. 
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Atès que la població de Canet té les possibilitats i la centralitat per a fer de focus 
educatiu i cultural de la zona de l’Alt Maresme. 

 
Atès que actualment és una necessitat evident la implementació d’una nova EOI i/o 
d’un centre delegat a l’Alt Maresme. 

 
Atès que no existeix cap EOI al Maresme i la Selva , amb una població superior als 
600.000 habitants, que cursi estudis d’italià. 

 
Per tot això el Grup Municipal d’ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) proposa 
l’adopció dels següents: 

 
Acords: 

 
PRIMER.- Sol·licitar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la 
creació d’una Escola Oficial d’Idiomes a la nostra localitat i, si aquesta no és possible 
immediatament , fer provisionalment un centre delegat de l’EOI de Mataró 

 
SEGON.- Que aquesta EOI tingui els tres idiomes més sol·licitats: anglès, francès i 
alemany així com també l’italià que no es cursa en cap dels dos centres més propers. 

 
TERCER.- Que l’ajuntament de Canet signi un acord amb la Diputació de Barcelona i 
el  Departament  d’Ensenyament  de  la  Generalitat  de  Catalunya  per  poder  iniciar 
aquesta EOI a l’aulari disponible del CRTTT - Escola de Teixits. Aquest conveni haurà 
d’assegurar que sigui compatible amb les activitats actuals que es desenvolupen al 
centre,  tant  les  relacionades  amb  l’activitat  del  Centre  de  Recerca  Tèxtil  de  la 
Diputació de Barcelona o les activitats formatives que desenvolupa la pròpia Diputació, 
com també les activitats que està desenvolupant l’Ajuntament. 

QUART.- Transmetre aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat. 

Pren la paraula el senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, el qual 
explica que aquesta proposta ja la van presentar a la Comissió Assessora del mes de 
gener. Part del govern va demanar estudiar-la per unificar criteris. Per aquest motiu es 
va retirar de l’ordre del dia. La setmana passada va preguntar al senyor alcalde si seria 
possible un consens, a la qual cosa li va respondre que no. Per això, la presenten ara, 
conjuntament el seu grup municipal i el del PSC. Creuen que Canet necessita ampliar 
el seu potencial educatiu. Que una escola oficial d’idiomes és molt necessària per 
ajudar al creixement i serà un punt d’atracció d’ensenyament i econòmic de l’Alt 
Maresme. Hi ha dues escoles properes molt saturades, una a Mataró amb més de 
1000 alumnes i una altra a Blanes amb més de 500. Hi ha altres pobles del voltant que 
també estan lluitant per aconseguir tenir una escola oficial d’idiomes i considera que 
Canet té l’espai idoni per poder instal·lar-la i està situat estratègicament dins l’Alt 
Maresme. Aquesta escola també ajudaria a crear llocs de treball. La proposta inclou 
també la possibilitat de, a més a més d’impartir els idiomes bàsics, com són l’anglès, el 
francès  i  l’alemany,  incloure  l’italià,  perquè  a  tot  Catalunya  el  cursen  uns  1.600 
alumnes i a nivell comarcal pot ser que hi hagi uns 100 alumnes interessats, ja que ni 
Mataró ni Blanes tenen aquest idioma en la seva oferta. El que els interessa és no 
només aprovar la proposta, sinó tenir el suport de tot el Ple per intentar fer els passos 
per aconseguir tirar endavant aquest projecte. Saben que s’està parlant de l’edifici de 
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l’escola de teixits, però no saben què s’ha fet per poder tirar endavant el projecte 
d’escola oficial d’idiomes. 

 
Pren la paraula el senyor Jordi Planet Rovira, regidor del grup municipal del PSC, el 
qual explica que el seu grup municipal està d’acord amb la proposta i l’explicació que 
n’ha fet el senyor Llovet. Només hi vol afegir que aquesta proposta d’escola oficial 
d’idiomes seria compatible amb tot allò que s’està fent ara a l’edifici de l’Escola de 
Teixits. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que, com ha comentat el senyor 
Llovet, aquesta proposta es va presentar a la Comissió Assessora del mes de gener. 
En una reunió posterior, el govern va explicar als grups municipals d’ERC i del PSC la 
intenció de fer de l’Escola de Teixits de Punt un centre potent de formació on volen 
incloure, entre altres coses, l’escola de música, l’escola d’adults, la UNED, la UGG, els 
cicles formatius, el servei de logopèdia i psicologia municipal i, evidentment, també 
pretenen que l’actual centre de recerca continuï funcionant com fins ara. Es va recollir 
la proposta d’ERC d’incloure en aquest centre de formació l’Escola Oficial d’Idiomes i 
paral·lelament a això, el govern, a través de la Regidoria d’ensenyament i de la de 
Cultura fa mesos que estan negociant amb la propietària de la instal·lació perquè 
cedeixin l’espai de l’escola per fer aquestes activitats. Els sorprèn que l’oposició 
continuï insistint en aquest tema per via d’una moció. I els sorprèn doblement que la 
moció només parli de l’Escola Oficial d’Idiomes i de l’actual centre de recerca. Els 
sorprèn que l’oposició no sàpiga que Calella ja ha demanat formalment que la seu de 
l’Escola Oficial d’Idiomes s’instal·li en aquesta població. Tot i així, el govern continua 
insistint en aquest tema i que l’Escola Oficial d’Idiomes s’hi pugui incloure. Per aquest 
motiu, el govern hi votarà en contra. 

 
A continuació, es passa a la votació d’aquesta proposta, la qual no s’aprova per deu 
vots  en  contra  dels  regidors  Jesús  Marín  i  Hernàndez,  Cati  Forcano  Isern,  Toni 
Romero Carbonell, Laureà Gregori Fraxedas, Albert Lamana Grau, Manel Almellones 
Conesa, M. Assumpció Sánchez Salbanyà, Josep M. Masvidal Serra, Àngel López 
Solà i Pere Xirau Espàrrech, i sis vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, 
Ivan Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer, Coia Tenas Martínez, Sílvia Tamayo Mata i 
Jordi Planet Rovira. 

 
23.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CiU, UMdC I ERC 
SOBRE L’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA 

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

 
Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets 
humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com 
també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat espanyol el 
27 de juliol de 1977, que en el seu Article 1  proclama: “Tots els pobles tenen dret a 
l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i 
procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural. 
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Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs 
riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que 
sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici 
recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels 
seus mitjans de subsistència. 

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

 
Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució 
d’organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i 
promoure els seus interessos comuns i genèrics. 

 
Tenint en compte que la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu Títol XI, articles 133 a 136, 
que els ens locals tenen dret d’associar-se en concordança amb el que disposa 
l’esmentat Decret 110/1996. 

 
Tenint en compte que en data 14 de desembre de 2011, a la ciutat de Vic, es va 
constituir formalment l’Associació de Municipis per la Independència i es van aprovar 
els seus estatuts, i vist el contingut dels mateixos, s’acorda per dotze vots a favor dels 
regidors  Jesús  Marín  i  Hernàndez,  Cati  Forcano  Isern,  Laureà Gregori  Fraxedas, 
Albert Lamana Grau, M. Assumpció Sánchez Salbanyà, Josep M. Masvidal Serra, 
Àngel López Solà, Pere Xirau Espàrrech, Blanca Arbell Brugarola, Ivan Aranda Mena, 
Lluís Llovet Bayer i Coia Tenas Martínez, i quatre vots en contra dels regidors Toni 
Romero Carbonell, Manel Almellones Conesa, Sílvia Tamayo Mata i Jordi Planet 
Rovira: 

 
PRIMER.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència constituïda a 
Vic en data 14 de desembre de 2011. 

 
SEGON.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació. 

 
TERCER.-  Facultar  el  Sr.  Alcalde  per  signar  els  documents  necessaris  per  a 
l’efectivitat dels precedents acords. 

 
QUART.-   Delegar   en   l’Alcalde   la   representació   d’aquest   Ajuntament   davant 
l’Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts. 

 
CINQUÈ.- Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis 
per la Independència domiciliada al C. Ciutat, 1, 08500 Vic i també a la Direcció 
General d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
Pren la paraula el senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, 
el qual explica que en aquesta moció s’observa un canvi de posició de CiU respecte al 
que es va votar no fa gaires plens. Des del PP, pensen que l’Ajuntament no és el lloc 
idoni per debatre aquests assumptes. Tenen molta feina a fer, n’estan fent molta, però 
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encara en queda per fer. Com suposa que tothom es deu imaginar, el PP no donarà 
suport a aquesta moció, tot i que veient els grups que la presenten, s’aprovarà. El que 
sí que desitja és que el tacticisme polític no faci que la feina real per Canet deixi de ser 
l’objectiu clar. 

 
Pren la paraula el senyor Jordi Planet Rovira, regidor del grup municipal del PSC, el 
qual explica que el seu grup és catalanista, però també és federalista i, per tant, no 
poden votar-hi a favor. 

 
Pren la paraula el senyor Albert Lamana Grau, portaveu del grup municipal d’UMdC, el 
qual explica que en el seu moment ja hi van votar a favor. Evidentment, ara també ho 
faran, per coherència. 

 
Pren la paraula el senyor Ivan Aranda Mena, regidor del grup municipal d’ERC, el qual 
explica que el seu grup celebra que després de sis mesos d’haver presentat aquesta 
moció, el grup municipal de CiU també s’hi sumi. Recorda que fa sis mesos ja va dir 
que el món municipal és determinant en els processos sobiranistes i Canet de Mar ho 
va demostrar organitzant una consulta popular el 13 de desembre de 2009. Acaba la 
seva intervenció dient que aquesta associació propiciarà la defensa dels drets del país 
i aquest és el camí. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que, com a regidor de CiU, entén que 
el moviment és molt més potent ara que no pas fa sis mesos. La independència no és 
patrimoni de cap grup polític, sinó que és un moviment transversal de molts catalans 
que senten Catalunya com al seu país i ara han cregut oportú sumar-s’hi. Es dirigeix al 
senyor Romero i li comenta que és perfectament compatible treballar per Canet de Mar 
i tenir aspiracions nacionals. 

 
24.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC I D’ERC EN 
CONTRA DE LA REFORMA LABORAL IMPOSADA PEL GOVERN DE L’ESTAT 

 
El nostra país viu immers en una profunda crisi econòmica que té les seves causes en 
la fallida del sistema financer. Una de les conseqüències més dures que té aquesta 
gravíssima situació que travessa la nostra economia és la destrucció d’ocupació, que 
ja ha arribat a cotes històriques a Espanya i a Catalunya. Les polítiques contra el 
dèficit que s’imposen des de la Comissió Europea, el Banc Central Europeu i el Fons 
Monetari Internacional, estan afectant greument els elements fonamentals del nostre 
model d’estat del benestar. L’aplicació de retallades pressupostàries a l’educació i a la 
sanitat  públiques,  així  com  la  reducció  radical  de  la  despesa  social  que  dóna 
cobertura, principalment, a la població més humil i a aquells que han perdut la seva 
feina, està ampliant l’escletxa  social, amenaçant  seriosament la  cohesió  social al 
nostre país. 

 
En aquest context d’elevadíssima taxa d’atur, retallades de serveis públics i pressió 
sobre les condicions de treball en el si de les empreses, el Govern central ha aprovat 
per decret la reforma laboral més regressiva de la història democràtica a Espanya. 
Una reforma que significa un enorme retorcés en matèria de drets i condicions laborals 
en el nostre país. Sota l’excusa de trobar mecanismes per a la reactivació de la 
contractació a la nostra economia, el Govern de l’Estat ha imposat una reforma laboral 
que instaura de facto l’acomiadament lliure i amb 20 dies d’indemnització. És una 
reforma que  permet a  les  empreses  impulsar expedients de  regulació  d’ocupació 
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sense l’aprovació de l’Administració pública, com era fins ara. La reforma bonifica els 
empresaris per la contractació de treballadors sense cap mena de seguretat en la seva 
continuïtat en el lloc de treball amb un 50% de la seva prestació d’atur, amb la qual 
cosa  el  que  hagin  exhaurit  la  prestació  seran  difícilment  contractables.  Aquesta 
reforma imposada també dóna un greu cop a la negociació col·lectiva, col·locant el 
conveni d’empresa com a principal referència, per sobre dels convenis sectorials i 
territorials, i deixant en situació de màxima feblesa els treballadors i les treballadores 
de les empreses petites i mitjanes. 

 
En un moment d’inseguretat i manca de confiança en el futur, les mesures que s’han 
pres introdueixen encara més incertesa en l’economia precarizant al límit les relacions 
laborals. De res ha servit el fracàs absolut de la reforma laboral del 2010, que fins al 
moment ha generat més d’un milió d’aturats nous, ni tampoc la constatació que en 
temps de recessió econòmica cal estimular la demanda interna i que això no es fa 
precaritzant les condicions del treball, sinó garantint la qualitat en la contractació, 
mantenint el poder adquisitiu dels salaris i assegurant l’accés al crèdit de les empreses 
i les famílies. 

 
Els ajuntaments, sensors privilegiats de les necessitats i les angoixes dels nostres 
ciutadans i ciutadanes, referència principal en matèria de cobertura social d’aquelles 
persones que més pateixen la crisi econòmica i les seves conseqüències i altaveus de 
les aspiracions fonamentals de les nostres ciutats i viles, demanem al Govern Central 
que: 

 
PRIMER.- Interpreti el rebuig social generalitzat que ha provocat l’aprovació de la 
reforma laboral que va entrar en vigor dissabte 12 de febrer de 2012. 

 
SEGON.- Convoqui la mesa del diàleg social per obrir un procés de negociació amb 
els agents socials i econòmics per tal de reorientar la reforma laboral, perquè impulsi la 
contractació veritablement estable i de qualitat, per assegurar la incorporació al mercat 
laboral de treballadors a l’atur i fer passes en la direcció de transformar el nostre model 
competitiu. 

 
TERCER.- Afronti la necessitat d’enfortir els serveis públics com a garants de drets i 
cohesió social en uns moments en què gairebé el 30% de la població aturada ja no rep 
cap mena de prestació ni subsidi per desocupació. 

 
QUART.- Que d’una vegada es compleixin els compromisos adquirits després de 
l’entrada en vigor del nou Estatut de Catalunya entre el Govern de l’Estat i el Govern 
de la Generalitat en matèria de finançament, i que permetria evitar l’ofegament de la 
capacitat econòmica de les administracions catalanes. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual explica que el dia de la Comissió Assessora van comentar, encara que no ho 
van entrar per escrit, la possibilitat de canviar de dia el Ple d’avui per respectar la vaga 
general convocada. El senyor alcalde va donar raonaments per no fer aquest canvi i, 
per tant, per sentit de responsabilitat els regidors del grup municipal del PSC han 
vingut.  El  sí  que  volen  que  consti  en  acta,  és  que  els  regidors  del  PSC,  en 
consonància amb altres càrrecs electes, donaran una part de les dietes d’aquest Ple a 
alguna ONG del municipi. Cadascú dels regidors farà una aportació de 50 €. A 
continuació, llegeix la moció. 
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Pren la paraula el senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, 
el qual explica que aquesta moció està plena d’inexactituds. Explica que la causa de la 
crisi no és la fallida del sistema financer. El sistema financer espanyol no està en 
fallida.  La  crisi  té  diferents  orígens  i  la  primera  és  no  haver  afrontat  la  realitat 
econòmica quan tocava. El que la senyora Tamayo anomena polítiques contra el 
dèficit a Europa no és res més que la protecció del sistema de l’estat del benestar. No 
hi ha millor política que la que persegueix que les persones en edat de treballar tinguin 
un lloc de treball. El que podria arribar a amenaçar la cohesió social fóra la inacció, la 
inacció que el partit polític al qual pertany la senyora Tamayo ha fet durant els últims 
cinc anys. Tampoc no és cert que s’instaura de facto l’acomiadament lliure amb una 
indemnització de vint dies, ja que aquesta reforma pertany al govern del senyor 
Zapatero. Li ha de reconèixer que la reforma de l’any 2010 no ha servit per a res, la 
que va fer el PSOE, i no ha servit de res perquè no ataca els punts claus, no dóna la 
flexibilitat i la seguretat en la contractació, només coincideix en l’acomiadament. És 
sorprenent l’amnèsia col·lectiva del PSOE després de tres mesos a l’oposició, que ja 
donen les claus per sortir de la crisi. Aquesta reforma laboral suposa modernitzar i 
adequar la legislació a la realitat actual, equiparar l’Estat als països del voltant. Ha 
estat amb la legislació anterior quan hi ha hagut el major nombre de destrucció de llocs 
de treball i tancament d’empreses, sobretot autònoms i petites empreses. Aquesta 
reforma que s’estableix ara, es basa en el concepte de flexiseguretat, un sistema que 
funciona fa anys als països nòrdics, com Dinamarca i Finlàndia, amb excel·lents 
resultats. Només cal mirar les xifres d’aquests països. Els pilars bàsics d’aquesta 
reforma laboral són més flexibilitat alhora de contractar treballadors i la protecció social 
adequada per aquests treballadors i, evidentment, estableix un plec de deures, però 
també de drets, per accedir a la protecció social adequadament i sense frau. El mercat 
de treball adquireix amb aquesta reforma més agilitat, menor rigidesa, menys 
intervencionisme administratiu, que són factors que contribueixen a la contractació, 
minimitzant els efectes de la crisi econòmica actual sobre les empreses i sobre els 
treballadors. Afavoreix que les petites empreses i els autònoms perdin la por a 
contractar, problema que actualment és notori. Per aquestes raons i per moltes altres, 
el seu grup municipal hi votarà en contra. 

 
Pren la paraula el senyor Albert Lamana Grau, portaveu del grup municipal d’UMdC, el 
qual explica que sempre que hi ha una reforma d’aquest tipus aixeca ampolles, però 
s’ha de tenir en compte que es fa per fer disminuir l’atur. És cert que fa cinc anys que 
l’atur no deixa d’augmentar i és evident que abans de valorar les coses s’ha de deixar 
veure quins efectes tenen. El seu grup creuen que si bé comparteixen que alguns 
aspectes d’aquesta reforma laboral aporten mesures diferents i complicades per al 
treballador, també és cert que qui crea llocs de treball és la petita i mitjana empresa. 
Per tant, tot el que sigui donar argumentacions i facilitats als petits empresaris perquè 
contractin una persona durant sis mesos o un any sense l’obligació de quedar-se-la, 
també va a favor d’aquesta creació de llocs de treball. Així, doncs, entenen el missatge 
de la moció i en comparteixen alguns aspectes, però consideren que és massa d’hora 
per fer una valoració de la reforma laboral. 

 
Pren  la  paraula  la  senyora  Blanca  Arbell  Brugarola,  portaveu  del  grup  municipal 
d’ERC, la qual explica que el seu grup també va demanar que es canviés la data del 
Ple. Ho van demanar de manera no oficial el dia 16 de març i el dia de la Comissió 
Assessora, davant de testimonis. El dia 16 de març estaven a la sala de Secretaria 
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general i li van contestar que els treballadors que els toqués, avui treballarien. No ho 
van demanar oficialment i això és el que l’entristeix de tot el que està passant. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual comenta que no entén el comentari de la 
senyora Arbell sobre el fet que els treballadors vindrien a treballar. 

 
Pren la paraula la senyora Blanca Arbell Brugarola, la qual aclareix que aquesta va ser 
la resposta que li van donar per explicar per què no canviaven el dia de la sessió del 
Ple. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que ara ja no es posen d’acord ni 
amb les converses, ja que aquestes paraules no les ha dit en cap moment. 

 
Pren la paraula la senyora Blanca Arbell Brugarola, la qual comenta que ho vol deixar 
estar, ja que aquesta conversa que van mantenir no està escrita enlloc. Explica que 
l’entristeix molt l’espectacle que estan donant entre tots, ja que aquestes sessions 
semblen un partit de tennis i no li fa gens de gràcia. Considera que per venir a passar 
el temps aquí, estaria més bé a casa. És molt seriós el que s’està fent aquí i si totes 
les respostes que els han donat avui, les haguessin donat abans, no haguessin perdut 
el temps preparant les propostes com la del FEDER. Només demanen informació. 
Creia que s’havia començat la via de la informació amb l’assumpte del POUM o amb 
l’institut, però sempre hi ha coses que no es diuen. Suposa que és el joc normal de la 
política, però no hi està acostumada. I per ser breu, passa a comentar que des d’ERC 
es vol un marc jurídic i polític propi, perquè les reformes del PP a Espanya està 
empobrint cada cop més com a país a Catalunya i, per això, estan totalment d’acord 
amb la proposta. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, portaveu del grup municipal de 
CiU, el qual explica que el primer que s’ha de dir d’aquesta moció és que el títol ja no 
reflecteix la realitat, ja que no es tracta d’una reforma laboral imposada, sinó d’una 
reforma presentada al Congrés i votada per una majoria exercint les facultats que els 
ciutadans d’aquest Estat els van atorgar en uns comicis electorals democràtics. És 
curiós també la petició que fa aquesta moció, quan insta al govern de l’Estat a complir 
amb els compromisos que estableix el nou Estatut de Catalunya. En aquest punt, 
l’adhesió del grup municipal de CiU estaria evidentment garantida, però amb efectes 
retroactius. El PSC no recorda ja, quan no va votar a favor de l’exigència que van fer a 
l’Estat espanyol la majoria de partits polítics catalans al mes de maig del 2011 referent 
al compliment dels compromisos econòmics que estableix l’Estatut. Entrant en l’arrel 
de la moció, explica que se sent incapaç de valorar si la reforma laboral aprovada és 
una bona solució o no. No està segur que la causa d’1.000.000 d’aturats més sigui la 
reforma laboral de l’any 2010 impulsada pel govern Zapatero. Es pregunta si no hi té 
res a veure un endeutament excessiu de les famílies, les empreses i les 
administracions, és a dir, de tot el país. Es pregunta si no podria ser que la crisi 
financera portés a una crisi econòmica, és a dir, de producció, de treball i de costos. 
Els proposants d’aquesta moció se senten capaços d’afirmar que la reforma laboral no 
és la solució. Els regidors de CiU no saben si aquesta reforma serà la solució, però el 
que tenen clar és que alguna reforma s’havia de fer. El vot del seu grup municipal serà 
en contra. 

 
A continuació, es passa a la votació d’aquesta proposta, la qual no s’aprova per deu 
vots  en  contra  dels  regidors  Jesús  Marín  i  Hernàndez,  Cati  Forcano  Isern,  Toni 
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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 sis vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, 
Ivan Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer, Coia Tenas Martínez, Sílvia Tamayo Mata i 
Jordi Planet Rovira. 

 
25.- PRECS I PREGUNTES 

 
El senyor alcalde comenta que, donada l’hora, el millor seria fer els precs i les 
preguntes i contestar-les per escrit. Es compromet a respondre-les en un termini de 
deu dies hàbils. Si no hi estan d’acord no tenen cap problema a continuar, però els 
recorda que el Ple ha d’acabar a les dotze de la nit i falten sis minuts. 

 
Pren  la  paraula  la  senyora  Blanca  Arbell  Brugarola,  portaveu  del  grup  municipal 
d’ERC, la qual explica que és un gest que demostra un cop més el que ha dit en 
l’última intervenció. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual demana a la senyora Arbell que s’expliqui 
millor, a la qual cosa la senyora Arbell respon que només queden sis minuts per 
acabar el Ple i no els vol perdre. 

 
Després d’una breu discussió, es dóna pas a les diferents preguntes. 

 
1.- Obres a l’escola de música 

 
Pren la paraula el senyor Jordi Planet Rovira, regidor del grup municipal del PSC, el 
qual pregunta que en quina fase es troben les obres de l’escola de música, tant les 
interiors com les del mur exterior. Pregunta com queda repartit el pagament d’aquestes 
obres entre l’Ajuntament i la Diputació. 

 
2.- Trasllat de les porteries i les cistelles de la plaça Universitat als Garrofers 

 
Pren la paraula el senyor Jordi Planet Rovira, regidor del grup municipal del PSC, el 
qual pregunta per què encara no s’han portat les porteries i les cistelles que es van 
treure de la plaça Universitat a la Fundació Els Garrofers. 

 
3.- Ús de la Masoveria 

 
Pren la paraula el senyor Jordi Planet Rovira, regidor del grup municipal del PSC, el 
qual explica que ha rebut queixes del fet que la Masoveria està poques hores oberta i 
que, en conseqüència, es pot utilitzar poc. Pregunta si no seria possible obrir l’espai 
més hores. 

 
4.- Servei de logopèdia i psicologia municipal 

 
Pren la paraula el senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, el qual 
explica que aquest nou servei és molt important, però els estranya que en un moment 
com aquest, en què s’estan fent retallades molt importants, per exemple, d’aportacions 
a l’escola bressol, es creï un nou servei que no té res a veure amb l’ASMA. Pregunta 
per què no s’ha demanat al Departament d’Ensenyament de la Generalitat que l’ampliï, 
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ja que és el responsable d’aquest servei i pregunta quin tant per cent d’aquest servei 
paga el ciutadà i quin l’Ajuntament. 

 
5.- Torns de cap de setmana i nocturns de la Policia Local 

 
Pren la paraula la senyora Coia Tenas Martínez, regidora del grup municipal d’ERC, la 
qual explica que últimament s’estan cobrint els torns de cap de setmana i algunes nits 
només amb dos agents, la qual cosa vol dir que un es queda a comissaria i l’altre surt 
a patrullar. Pregunta com es pot donar aquesta circumstància si en el Decret de 
l’Alcaldia número 1148/2011, de 21 de desembre, el senyor alcalde va dictaminar que 
era necessari que hi hagués un mínim de tres agents. Hi ha un problema a la Policia 
Local, sobretot d’organització, ja que no està funcionant el Q5 i els caporals no fan els 
torns amb els seus escamots. Això costa uns diners, perquè s’ha de pagar un plus al 
cap de servei que fa nit. Si el Q5 funcionés correctament, els agents podrien cobrir les 
baixes dels companys, podrien fer pràctiques de tir i podrien fer els cursos que els són 
preceptius d’acord amb el conveni. 

 
El senyor alcalde explica que aquestes preguntes es contestaran per escrit. 

 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 00.02 hores de 
tot el que jo com a secretària certifico. 

 
La secretària,                                                                      L’alcalde, 

 
 
 
 

Núria Mompel Tusell                                                           Jesús Marín i Hernàndez 


