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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 25 DE JULIOL  
DE 2013 

 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20.40 hores 
Hora que acaba: 23.15 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 
Àngel López Solà 
Josep M. Masvidal Serra 
Pere Xirau Espàrrech 
Blanca Arbell Brugarola 
Ivan Aranda Mena 
Lluís Llovet Bayer 
Coia Tenas Martínez 
Sílvia Tamayo Mata 
Víctor Cerveto Hernández 
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 30.05.13 i la de la sessió extraordinària de data 01.07.13 

2) Donar compte del Decret de l’Alcaldia 804/2013, de 12 de juliol, de canvi de 
delegació de l’Àrea de Festes Populars 

3) Donar compte de l’informe sobre l’acompliment dels terminis de pagament 
de les obligacions de l’Ajuntament de Canet de Mar i l’Organisme Autònom 
Ràdio Canet pagades entre l’1 d’abril i el 30 de juny de 2013 i de la 
Fundació els Garrofers pagades entre l’1 de gener de 2013 i el 31 de març 
de 2013 

4) Donació compte dels comptes Fundació Els Garrofers exercici 2012 
5) Desestimació recurs reposició interposat per Sorea, SA contra la inadmissió 

a tràmit de la sol·licitud d’informe favorable per autoritzar noves tarifes del 
servei municipal de subministrament d’aigua potable 

6) Aprovació modificació de crèdit 27/2013 
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7) Declaració de desert contracte gestió del servei públic d’escola bressol 
municipal 

8) Aprovació nombre habitants de Canet de Mar 
9) Aprovació ampliació pròrroga conveni de col·laboració amb l’Agència de 

l’Habitatge de Catalunya de la Generalitat relatiu a l’Oficina Local 
d’Habitatge 

10) Moció presentada pels grups municipals de CiU, UMdC i ERC d’adhesió al 
pacte nacional pel dret a decidir 

11) Moció presentada pels grups municipals de CiU, UMdC, ERC i PSC de 
suport al manifest No acceptem la Llei Wert 

12) Moció presentada pels grups municipals de CiU, UMdC, ERC i PSC a favor 
del manteniment dels serveis socials de proximitat en mans dels municipis 
(i els consells comarcals) 

13) Moció presentada pel grup municipal del PSC sobre la situació actual dels 
joves a Catalunya 

14) Moció presentada pels grups municipals del PSC i ERC per garantir 
l’adequació dels serveis de biblioteques i sales d’estudis durant els 
períodes de major demanda d’aquests 

15) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
El senyor alcalde obre la sessió del Ple municipal i demana fer un minut de silenci pel 
terrible accident de tren sofert ahir a Galícia. Després d’aquest minut de silenci, dóna 
pas al primer punt de l’ordre del dia.  
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
MUNICIPAL DE DATA 30.05.13 I LA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 
01.07.13 
 
El senyor alcalde pregunta si hi ha alguna observació a fer a aquestes actes. Cap 
regidor en fa i, per tant, s’aproven per unanimitat dels disset membres que integren el 
nombre de dret del Ple municipal. 
 
2.- DONACIÓ COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 804/2013, DE 12 DE 
JULIOL, DE CANVI DE DELEGACIÓ DE L’ÀREA DE FESTES POPULARS 
 
En data 12 de juliol de 2013 l’alcalde dictà el Decret núm. 804/2013 pel qual es va 
resoldre el següent: 

DECRET NÚM. 804/2013, de 12 de juliol, de l’Alcaldia 

 
Vist que en data 14 de juny de 2011 es va dictar el Decret de l’Alcaldia número 
555/2011, pel qual es van resoldre, entre altres coses, el següent: 
 

PRIMER.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat presidit per 
l’alcalde, els regidors i les regidores següents 
 
1. Senyora Caterina Forcano Isern 
2. Senyor Antoni Romero Carbonell 
3. Senyor Laureà Gregori Fraxedas 
4. Senyor Albert Lamana i Grau 
5. Senyora Mª Assumpció Sánchez Salbanyà 
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[...] 
 
SISÈ.- Efectuar en favor dels membres de la junta de govern local i en la resta de regidors de 
l’equip de govern que s’esmenten una delegació general d'atribucions per a la gestió dels 
assumptes de llurs respectives àrees d'actuació, d'acord amb la definició funcional de cada 
àrea que s'efectua en aquest mateix decret: 
 
Àrea 0: Alcaldia. Aquesta àrea comprendrà les funcions polítiques i administratives, de 
gestió i d’impulsió en les matèries següents: urbanisme, obres i serveis, sanitat, 
ensenyament, comunicació, cultura i festes populars. Aquesta Alcaldia efectua les 
delegacions específiques de les atribucions que es diran en favor dels regidors no integrants 
de la junta de govern local per tal que, dins dels seus respectius àmbits funcionals, puguin 
organitzar la direcció interna i la gestió dels serveis corresponents als que es concreten 
aquestes delegacions, sense facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a 
tercers: 
 
Regidor delegat d’Urbanisme i Festes populars:  Josep Mª Masvidal Serra. 
Regidor delegat d’Obres i Serveis:   Àngel López Solà. 
Regidor delegat de Sanitat:    Manuel Almellones Conesa. 
Regidor delegat de Cultura:    Pere Xirau Espàrrech.  
 
L'abast de les funcions d'aquestes delegacions es circumscriu a l'estudi, la proposta i 
l’execució referides a la totalitat dels assumptes que guardin relació amb cada àmbit 
d'atribucions concret, no incloent cap facultat resolutòria, en correspondre aquestes a 
l'Alcaldia o a la junta de govern local. 
 
Àrea 1. Tinència d’Alcaldia de Benestar Social, Família i Joventut. Titular: Caterina 
Forcano i Isern. Aquesta Alcaldia delega en la Tinència d’Alcaldia la direcció i gestió genèrica 
dels serveis corresponents a l'àrea de  benestar social, família i joventut. L'abast de les 
funcions d'aquestes delegacions es circumscriu a l'estudi, la proposta i l’execució, referides a 
la totalitat dels assumptes que guardin relació amb cada àmbit genèric d'atribucions, sense 
facultat de resolució mitjançant actes administratius que afectin a tercers. 
 
Àrea 2. Tinència d’Alcaldia Seguretat Ciutadana i Esports. Titular: Antoni Romero 
Carbonell. Aquesta Alcaldia delega en la Tinència d’Alcaldia la direcció i gestió genèrica dels 
serveis corresponents a l'àrea de seguretat ciutadana i esports. L'abast de les funcions 
d'aquestes delegacions es circumscriu a l'estudi, la proposta i l’execució referides a la totalitat 
dels assumptes que guardin relació amb cada àmbit genèric d'atribucions, sense la facultat de 
dictar resolucions mitjançant actes administratius que afectin a tercers. 
 
Àrea 3. Tinència d’Alcaldia d’Hisenda i Règim intern. Titular: Laureà Gregori Fraxedas. 
Aquesta Alcaldia delega en la Tinència d’Alcaldia la direcció i gestió genèrica dels serveis 
corresponents a l'àrea d’hisenda i règim intern. L'abast de les funcions d'aquestes 
delegacions es circumscriu a l'estudi, la proposta i l’execució referides a la totalitat dels 
assumptes que guardin relació amb cada àmbit genèric d'atribucions, sense la facultat de 
resolució mitjançant actes administratius que afectin a tercers.  
 
Àrea 4. Tinència d’Alcaldia Promoció Econòmica, Comerç i Turisme i Portaveu del 
Govern. Titular: Albert Lamana i Grau. Aquesta Alcaldia delega en la Tinència d’Alcaldia la 
direcció i gestió genèrica dels serveis corresponents a l'àrea de promoció econòmica, comerç 
i turisme, sense facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers. 
L'abast de les funcions d'aquestes delegacions es circumscriu a l'estudi, la proposta i 
l’execució referides a la totalitat dels assumptes que guardin relació amb cada àmbit genèric 
d'atribucions. 
 
Es delega, de forma específica, les funcions de Portaveu del Govern que inclouen la 
coordinació de la política informativa de la Corporació i les relacions amb els mitjans de 
comunicació social. Així mateix, inclou les funcions de coordinació de les campanyes 
institucionals i de sensibilització social promogudes per l’Ajuntament o pels diferents 
organismes depenents. 
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Àrea 5. Tinència d’Alcaldia de Medi Ambient. Titular: Mª Assumpció Sánchez Salbanyà. 
Aquesta Alcaldia delega en la Tinència d’Alcaldia la direcció i la gestió genèrica dels serveis 
corresponents a l'àrea de medi ambient, sense facultat de resoldre mitjançant actes 
administratius que afectin a tercers.  L'abast de les funcions d'aquestes delegacions es 
circumscriu a l'estudi, la proposta i l’execució referides a la totalitat dels assumptes que 
guardin relació amb cada àmbit genèric d'atribucions. 

 

Atès que el regidor delegat d’Urbanisme i Festes Populars, el senyor Josep M. Masvidal 
Serra, per motius personals, no pot assumir la delegació de l’Alcaldia de l’Àrea de Festes 
Populars. 
 
Vista la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), 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 (TRLMC), el ROM i el ROF. 
 
RESOLC 
 
PRIMER.- Acceptar la renúncia del senyor Josep M. Masvidal Serra de la delegació de 
l’Alcaldia, efectuada mitjançant Decret número 555/2011, de 14 de juny, de l’Àrea de 
Festes Populars. 
 
SEGON.- Efectuar en favor de la regidora Cati Forcano Isern la delegació de l’Àrea de 
Festes Populars, en el mateix règim de gestió i direcció internes, això és, sense facultat 
de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers, que la prevista respecte 
de l’anterior delegació que ostentava el senyor Josep M. Masvidal Serra. 
 
TERCER.- Notificar aquesta resolució a les persones afectades. Amb aquesta notificació 
s’entendrà acceptada la competència delegada, de forma tàcita, si dins del termini dels 
tres dies següents no es manifesta res en contra o es fa ús de la delegació, sense 
perjudici de la seva acceptació expressa. 
 
QUART.- Publicar aquesta resolució en el BOP conforme disposa l'article 44.2 del ROF. 
 
CINQUÈ.- D’aquest Decret se n’haurà de donar compte al Ple de l’Ajuntament en la 
primera sessió que celebri, conforme determina l’article 38.d) ROF. 
 
Ho mana i signa el senyor alcalde, Jesús Marín i Hernàndez, a la vila de Canet de Mar, a 
dotze de juliol de dos mil tretze.    

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 27 de maig de 2013, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta: 
 
PRIMER.- Donar compte a la pròxima sessió que el Ple de la corporació porti a terme, 
en compliment del que preveu  l’article 38 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
SEGON.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, al web municipal 
i al tauler d’edictes, en compliment del que disposa l’article  44.2 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
El senyor Joaquim Masvidal Serra, regidor delegat d’Urbanisme i Festes Populars, 
explica que vol dir dues paraules d’agraïment a les persones que han estat al seu 
costat durant aquest temps. A les entitats vol dir-los que gràcies per les seves mostres 
d’agraïment i que ha estat un plaer treballar-hi. 
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El senyor Jordi Planet Rovira, regidor del grup municipal del PSC, agraeix al senyor 
Masvidal la feina feta fins ara i que ha estat un plaer treballar al seu costat. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, explica que des del seu 
grup també agraeixen la feina feta pel regidor, encara que de vegades no hagin estat 
d’acord amb algunes coses, però no hi ha dubte que el treball i la dedicació són 
exemplars. Esperen que continuï així. 
 
El senyor alcalde també agraeix, en nom propi i de tot el govern, la feina que ha fet en 
Josep M. durant aquests dos anys i escaig. Personalment, no va ser una bona notícia 
aquest abandonament perquè considera que l’Àrea estava molt ben portada. És una 
Àrea molt complicada que demana molta dedicació i comporta molts problemes i el 
regidor ha cregut convenient traspassar-la a una altra persona. Segur que a partir 
d’ara també es portarà amb molta dedicació. 
 
3.- DONAR COMPTE INFORME SOBRE L’ACOMPLIMENT DELS TERMINIS DE 
PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I 
L’ORGANISME AUTONOM RÀDIO CANET PAGADES ENTRE  L’1 D’ABRIL DE 
2013 I EL 30 DE JUNY DE 2013 I DE LA FUNDACIÓ ELS GARROFERS PAGADES 
ENTRE L’1 DE GENER DE 2013 I EL 31 DE MARÇ DE 2013. 
 
Vist l’informe emès per la Intervenció municipal, de data 16 de juliol, sobre 
l’acompliment dels terminis de pagament de les obligacions de l’Ajuntament de Canet 
de Mar i ’Organisme Autònom Ràdio Canet pagades entre l’1 d’abril de 2013 i el 30 de 
juny de 2013 i de la Fundació els Garrofers pagades entre l’1 de gener de 2013 i el 31 
de març de 2013, el qual es transcriu a continuació: 
 
INFORME SOBRE L’ACOMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT DE LES 
OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I L’ORGANISME 
AUTONOM RÀDIO CANET PAGADES ENTRE  L’1 D’ABRIL DE 2013 I EL 30 DE 
JUNY DE 2013 I DE LA FUNDACIÓ ELS GARROFERS PAGADES ENTRE L’1 DE 
GENER DE 2013 I EL 31 DE MARÇ DE 2013. 
 
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 reduir els terminis de pagament als 
proveïdors i fixa noves mesures de seguiment per a la consecució d’aquesta finalitat. 
 
NORMATIVA APLICABLE 
 
L’article 3.1 de la llei abans esmentada, que modifica la llei 30/2007, de 30 d’octubre, 
de contractes del sector públic, estableix: “L’administració tindrà l’obligació d’abonar el 
preu dins dels trenta dies següents a la data d’expedició de les certificacions d’obres o 
dels corresponents documents que acreditin la realització total o parcial del 
contracte...”.  
 
Aquest termini de trenta dies s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2013. Fins 
aquesta data s’estableixen terminis transitoris pels anys 2010, 2011 i 2012. El termini 
establert pels pagaments realitzats des de l’entrada en vigor de la llei, 7 de juliol, fins el 
31 de desembre de 2010, és de cinquanta-cinc dies. Entre l’1 de gener de 2011, i fins 
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el 31 de desembre de 2011, el termini es de cinquanta dies. Entre l’1 de gener de 
2012, i fins el 31 de desembre de 2012, el termini es de quaranta dies. 
 
Per la seva banda, l’article 4.3 preveu: “Els Tresorers o, en el seu defecte, els 
Interventors de les Corporacions Locals elaboraran trimestralment un informe sobre 
l’acompliment dels terminis previstos en questa llei per al pagament de les obligacions 
de cada Entitat local, que inclourà necessàriament el nombre i quantitat global de les 
obligacions pendents en las s’estigui incomplint el termini”. 
 
Amb posterioritat a l’aprovació de la l’esmentada Llei, el Ministeri va emetre una guia 
d’elaboració d’aquests informes trimestrals a remetre, on especificava quina informació 
s’ha de subministrar en cadascun d’aquests informes i quines són les formules a 
aplicar per obtenir les diferents ràtios de períodes mitjans que es recullen en aquest 
informe. 
 
Per altra banda, al juny de 2011 es va publicar al DOGC la resolució ECO/1406/2011, 
d’1 de juny, per la que es modificaven els annexos de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 
d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. En aquesta 
resolució s’estableix que les entitats locals tenen l’obligació de remetre a Tutela 
Financera informació relativa a la Llei de la lluita contra la morositat, fixant els termes 
d’aquesta petició d’informació. 
 
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 i l’Organisme Autònom Ràdio Canet, pagades durant el període 
comprès entre l’1 d’abril de 2013 i el 30 de juny de 2013, i les de la Fundació els 
Garrofers pagades entre l’1 de gener de 2013 i el 31 de març de 2013. 
 
També s’informa del nombre i l’import total de les obligacions pendents de pagament 
en què s’estigui incomplint el termini. 
  
PROCEDIMENT 
 
Les dades que consten en els documents annexos s’obtenen del sistema de 
comptabilitat, “Sicalwin”, de l’Ajuntament de Canet de Mar, en base als justificants 
registrats: 
 

 Factures registrades. 
 Certificacions d’obra. 
 Abonaments. 

 
Els terminis de pagament s’han calculat per diferència entre els dies transcorreguts 
entre la data del registre de factures i la data de pagament als proveïdors, d’acord amb 
les dades que consten en el sistema de comptabilitat. 
 
La data del registre de factures correspon a la data d’enregistrament comptable de 
l’obligació derivada de la factura o document equivalent de l’Ajuntament de Canet de 
Mar. 
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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 la mitjana de dies de pagament de les factures de l’Ajuntament de 
Canet de Mar i l’Organisme Autònom Ràdio Canet, pagades durant el període comprès 
entre l’1 d’abril de 2013 i el 30 de juny de 2013, i la mitjana de dies de pagament de les 
factures de la Fundació els Garrofers, entre l’1 de gener de 2013 i el 31 de març de 
2013. 
 
INFORMO 
 
Primer.- S’adjunten els quadres del segon trimestre del 2013, referents als models 
aprovats, corresponents a l’Ajuntament de Canet de Mar: 
 

 Pagaments efectuats 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. 

 
Segon.- S’adjunten els quadres del segon trimestre del 2013, referents als models 
aprovats, corresponents a l’Organisme Autònom Ràdio Canet: 
 

 Pagaments efectuats 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. 

 
Tercer.- S’adjunten els quadres del primer trimestre del 2013, referents als models 
aprovats, corresponents a la Fundació els Garrofers: 
 

 Pagaments efectuats en el trimestre. 
 Factures pendents de pagaments al final del primer trimestre. 

 
Quart.- Donar compte d’aquest informe al Ple municipal en la propera sessió que es 
faci. 
 
Canet de Mar, 16 de juliol de 2013 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 27 de maig de 2013, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta: 
 
ÚNIC.- Donar compte al Ple municipal de l’informe de l’interventor sobre l’acompliment 
dels terminis de pagament de les obligacions de l’Ajuntament de Canet de Mar i 
l’Organisme Autònom Ràdio Canet pagades entre l’1 d’abril de 2013 i al 30 de juny de 
2013, i de la Fundació als Garrofers pagades entre l’1 de gener de 2013 i 31 de març 
de 2013. 
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El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim Intern, explica 
que l’informe d’Intervenció explica que el termini de pagament del segon trimestre és 
de 42 dies. L’Àrea Econòmica de l’Ajuntament té fixats com a dies de pagament el 15 i 
el 30 de cada mes per qüestions d’optimització de mitjans i recursos. Això fa que se 
superi la mitjana de 30 dies que fixa la normativa vigent, però consideren que no 
suposa cap maldecap per a les empreses que operen amb l’Ajuntament.  
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, comenta que a les 
factures i els justificants de pagament de final del trimestre, a diferència dels últims que 
havien rebut, hi ha un increment de la mitjana de temps de pagament i això no seria 
gaire important, com ha dit el regidor, si no fos perquè el que sí que canvia 
dràsticament són les quantitats. És a dir, hi ha més factures fora del període legal de 
pagament, en quantitat, que són 230.000 euros, mentre que dins el període legal n’hi 
ha 111.000; fins ara, el gruix es pagava dins del període. Comenta que s’ha de vigilar 
que no es vagi derivant cap a aquesta situació. 
 
El senyor Gregori explica que és lògic que passi això perquè dins del període del 15 al 
30 de cada mes entren les factures dels contractes més importants que té 
l’Ajuntament. 
 
4.- DONACIÓ COMPTE DELS COMPTES DE L’ANY 2012 DE LA FUNDACIÓ ELS 
GARROFERS 
 
Vistos els comptes presentats per la Fundació Els Garrofers de l’any 2012, aprovats 
pel Ple del Patronat en data 17 de juny de 2013, els quals han estat formalment 
fiscalitzats per la Intervenció municipal, l’informe del qual, de data 16 de juliol de 2013 
és el següent: 
 

INFORME D’INTERVENCIÓ 
 
Daniel Martín i Enrique, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el següent 
 
I N F O R M E 
 
ASSUMPTE 
 
Informe relatiu als comptes anuals de la Fundació els Garrofers corresponents a 
l’exercici 2012. 
 
LIMITACIÓ A L’ABAST 
 
El present informe s’ha redactat en base a la documentació aportada per part de la 
Fundació els Garrofers que consta a l’expedient: 
 
 Comptes anuals abreujats corresponents a l’exercici 2012. 
 Informe d’auditoria corresponent a l’exercici 2012. 
 Carta de recomanacions corresponent a l’exercici 2012. 
 Informe d’auditoria de compliment de la legalitat corresponent a l’exercici 2012. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
En data 22 de març de 2007, fou signada l’escriptura de carta fundacional de “Els 
Garrofers, Fundació Privada”, a l’empara de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de Fundacions 
de Catalunya. 



S/iu 

 

9 
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 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
Segons certificat emes pel Secretari de la Fundació, pel que respecte a l’aprovació dels 
comptes anuals pel Patronat, en data 17 de juny de 2013, foren aprovats els comptes 
anuals corresponents a l’exercici 2012 per unanimitat. 
 
Així mateix, els auditors de la fundació (RSM Gassó Auditores SLP), en data 5 de juny 
de 2013, han dictat la seva opinió sobre els comptes anuals, amb la següent limitació a 
l’abast: 
 
“Tal i com s’indica en la 6 de la memòria abreujada adjunta, la Fundació va rebre el dret 
d’ús d’un terreny cedit a títol gratuït per desenvolupar-hi la seva activitat. Aquest dret d’ús 
ha estat registrat per la Fundació en el seu balanç abreujat per 408.600 euros segons el 
valor cadastral del sòl de la finca. Segons la normativa aplicable, els drets d’ús cedits 
gratuïtament s’han de registrar pel seu valor raonable. A data d’aquest informe, la 
Fundació no disposa de documentació suport que justifiqui que l’import registrat en el 
balanç abreujat sigui igual al valor raonable, per aquest motiu no ens hem pogut satisfer 
de la correcta valoració del citat dret d’ús.” 
 
En aquest sentit, segons la opinió dels auditors, excepte pels efectes d’aquells 
ajustaments que es podrien haver considerat necessaris si haguéssim pogut verificar la 
limitació descrita, els comptes anuals abreujats de l’exercici 2012 adjunts expressen, en 
tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la 
FUNDACIÓ ELS GARROFERS al 31 de desembre de 2012, així com dels resultats de 
les seves operacions corresponents a l’exercici anual finalitzat en aquesta data, de 
conformitat amb el marc normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació i, en 
particular, amb els principis i criteris comptables en ell continguts. 
 
Pel que fa a la carta de recomanacions de 5 de juny de 2013, els auditors, en resum 
conclouen el següent: 
 
 LEGALITAT DE CARÀCTER PÚBLIC: La Fundació no ha sotmès les seves 

decisions de contractació de serveis/aprovisionaments ni de personal a la normativa 
que li és aplicable. 

 
 ALTRA LEGISLACIÓ AFECTA: La Fundació no s’ha adaptat a la Llei de Protecció 

de Dades de Caràcter Personal (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre). Per 
les característiques de les dades personals que tracta la Fundació, la infracció en 
cas d’inspecció podria ser considerada com a greu. 

 
 SISTEMES DE CONTROL INTERN: DONATIUS D’IMMOBILITZAT: Durant la visita 

que es realitzar a les instal·lacions de la Fundació, es va detectar diversos elements 
donats per tercers a la Fundació per al seu ús (per exemple, una televisió) que no 
figuren a la comptabilitat. 

 
 SISTEMES DE CONTROL INTERN: MINIMITZAR ÚS D’EFECTIU: Tot i que l’ús 

d’efectiu no representa un import significatiu sobre el total de la operacions  de 
tresoreria (inferior al 2%), es recomana minimitzar al màxim el moviment d’efectiu 
mitjançant l’ús de la targeta de crèdit i acordant amb els proveïdors habituals una 
factura mensual pels serveis/aprovisionament adquirits.  

 
 SISTEMES DE CONTROL INTERN: CONFECCIÓ MANUAL DE PROCEDIMENTS: 

Tot i que la legislació aplicable pel caràcter públic de la Fundació, obliga a que 
l’entitat tingui instruccions de contractació, creuen que s’hauria d’anar més enllà i 
s’hauria de confeccionar un manual de procediments que servís de guia 
administrativa i legal a seguir per la Fundació. Aquest manual hauria de descriure 
els procediments administratius a aplicar per cadascun dels fets econòmics i legals 
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de la Fundació per cadascuna de les àrees assegurant l’adequada segregació de 
funcions administrativo-financeres sempre que fos possible, la salvaguarda dels 
actius i l’eficàcia dels circuits administratius. 

 
 CRITERIS COMPTABLES: La Fundació va rebre el dret d’ús d’un terreny cedit a 

títol gratuït per part de l’Ajuntament amb la condició que s’hi desenvolupés l’activitat 
subjecte al fi fundacional durant 30 anys. La Fundació va registrar el dret d’ús amb 
contrapartida a patrimoni net pel valor cadastral no pel seu valor raonable tal i com 
indica la normativa aplicable.  

 
Pel que fa a l’informe d’auditoria de compliment de la Legalitat de 5 de juny de 2013, 
els auditors, en resum conclouen el següent: 

 
“ 
1. Relatiu al compliment de la Llei de Contractes del Sector Públic, la Fundació no ha 

aprovat, a data del present informe, unes instruccions en les quals es regulin els 
procediments de contractació per a l'adjudicació dels contractes que no estiguin 
subjectes a regulació harmonitzada. Per aquest motiu, tot contracte elaborat durant 
l'exercici 2012 i anteriors superior als límits perquè pugui ser considerat com a 
contracte menor, i inferior als límits per aquells contractes que hagin d'estar 
subjectes a una regulació harmonitzada, no han estat licitats degudament. 

2. Relatiu al compliment de la normativa laboral aplicable a la Fundació, no se'ns ha 
proporcionat evidència justificativa que la selecció de personal realitzada durant 
l'exercici 2012 s'hagi realitzat d'acord amb l'article 55.2 de l'Estatut bàsic de l'empleat 
públic. 

3. Relatiu al compliment de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de 
l'Estat, per a l'any 2012, la Fundació ha incomplert l'article 22, donat que a gener de 
2012 s'ha aplicat un increment de sous equivalent a la pujada de l'IPC. 

4. Relatiu al compliment de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de 
l'Estat, per a l'any 2012, la Fundació ha incomplert l'article 23, donat que ha 
contractat personal durant l'exercici 2012. 

5. A data del present informe, la Fundació no s'ha adaptat a la Llei de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal, Per les característiques de la dades personals que 
tracta la Fundació, la infracció en cas d'inspecció podria ser considerada com a 
greu.” 

 
ANÀLISI DEL BALANÇ DE SITUACIÓ 
 
Amb la documentació aportada per la Fundació, la situació de financera de la Fundació 
els Garrofers analitzada mitjançant el Balanç de Situació 2012 (abreujat) que hi figura 
a l’expedient, ens mostra un fons de maniobra positiu (AC – PC) per import de 
128.660,99 €, aspecte aquest que millora respecte al rendit en l’exercici anterior.  
 
ANÀLISI DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 
 
El Compte de Pèrdues i Guanys 2012 (abreujat) que hi figura a l’expedient d’aquest 
període, ens mostra un resultat positiu (de benefici) per import de 183.510,11 euros, 
millorant també significativament el resultat amb l’exercici anterior (benefici de 21.594,21 
euros). 
 
CONCLUSIONS  
 
Pel que respecte a l’informe d’auditoria financera de la Fundació els Garrofers, posar de 
manifest la necessitat de cara al tancament comptable de l’exercici 2012, de quantificar, 
mitjançant informe motivat, el valor raonable de la cessió gratuïta per part de 
l’Ajuntament del terreny, de cara a enregistrar adequadament el valor de l’immobilitzat 
cedit. 
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Pel que respecte a la carta de recomanacions així com l’informe de compliment de la 
legalitat emesos pels auditors de la Fundació els Garrofers, amb independència de la 
resta de recomanacions que subscric plenament, emfatitzar l’obligatorietat que té la 
Fundació d’acomplir amb els requeriments establerts a la normativa d’aplicació, i en 
concret: 
 
 Llei de Contractes del Sector Públic (RDL 3/2011, de 14 de novembre on s’aprova el 

text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic). 
 Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (7/2007 de 12 d’abril, Estatut Bàsic de l’Empleat 

Públic). 
 Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 

desembre). 
 Llei de Pressupostos de l’Estat per a l’any 2012 (Llei 2/2012, de 29 de juny, de 

Pressupostos de l’estat, per a l’any 2012). 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 27 de maig de 2013, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta: 
 
ÚNIC.- Es dóna compte al Ple dels comptes de la Fundació els Garrofers 
corresponents a l’exercici 2012. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim Intern, explica 
que es dóna compte de la situació econòmica i financera de la Fundació els Garrofers. 
Com ja va comentar l’any passat, els inicis de la Fundació van suposar un període de 
certes tensions financeres que a poc a poc s’han anat superant. El fons de maniobra, 
que són els cobraments, menys els pagaments a curt termini, que en l’exercici 2011 
era negatiu, durant el 2012 ha estat positiu per un import de 128.600 euros. El capítol 
de resultats també té la mateixa tendència, ja que també és positiu en 183.500 euros. 
També s’ha considerat necessària l’elaboració d’una auditoria per acabar de detectar 
les possibles deficiències i decidir la implantació de possibles solucions. En aquest 
sentit, bàsicament, s’ha posat de manifest la necessitat d’adaptar el sistema de 
contractació a la normativa aplicable. S’ha de dir que s’està treballant conjuntament 
des de la direcció del centre amb les àrees de l’Ajuntament per donar-los les solucions 
corresponents. També s’ha d’entendre que en aquest període d’inici de l’activitat, la 
prioritat fos la viabilitat mateixa del centre i la major part dels esforços es dediquessin a 
aquest objectiu. Cal fer referència al fet que en data 15 de juny s’ha signat amb 
l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials un contracte en règim de concert. 
Aquest fet donarà l’estabilitat necessària en tots els sentits, perquè el projecte es 
consolidi definitivament. 
 
El senyor Jordi Planet Rovira, regidor del grup municipal del PSC, explica que 
considera que s’ha fet molt bona feina perquè tots els problemes de la Fundació s’han 
anat solucionant, tant pel que fa als problemes financers com els que afectaven els 
treballadors. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, explica que ara es 
troben amb una situació nova. El que fins ara era una Fundació pràcticament privada, 
ara té un concert amb la Generalitat, la qual cosa vol dir que el 90 i escaig per cent del 
seu pressupost depèn de fons públics. Per tant, hauran de demanar a la Fundació els 
Garrofers que apliquin els canvis que es demanen a l’auditoria, sobretot amb el tema 
de la contractació que està força lluny d’haver-se solucionat. També vol fer esment del 
fet que se’ls acaba d’informar que el 15 de juny es va signar un contracte, de la qual 
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cosa no es va informar directament als patrons de la Fundació, quan el lògic hauria 
estat fer una reunió per informar-los que es feia aquest concert amb la Generalitat i no 
fer-ho a través de la xarxa. 
 
El senyor Gregori explica que és cert que aquest concert es va signar en data de juny, 
però fa referència a l’exercici 2012. Pel que fa a la dependència de fons públics, l’única 
diferència amb la situació anterior és que abans era una subvenció i ara és un concert, 
la qual cosa vol dir que el període de pagament és més ampli. 
 
El senyor alcalde explica que haver passat de subvenció a concert millorarà la viabilitat 
del centre de cara a optar a operacions de crèdit futures amb millors condicions. Pel 
que fa al fet que no es va avisar els membres del patronat de la signatura d’aquest 
concert, en les dues últimes reunions, i així està recollit a les actes, es va explicar que 
l’assumpte del concert amb la Generalitat estava assegurat i que l’últim pas era la 
signatura, concretament la data en la qual es duria a terme. Demana excuses per no 
haver-ho fet d’una manera més formal. 
 
5.- DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER SOREA, SA 
CONTRA LA INADMISSIÓ A TRÀMIT DE LA SOL·LICITUD D’INFORME 
FAVORABLE PER AUTORITZAR NOVES TARIFES DEL SERVEI MUNICIPAL DE 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE 
 
Atès que la companyia mercantil SOREA, SA Sociedad Regional de Abastacimiento 
de Aguas, SA (en endavant SOREA), és l’empresa concessionària del servei municipal 
de subministrament d’aigua potable del municipi, en virtut del contracte administratiu 
formalitzat en data 13 de juny de 1995. 
 
Vist que en data 12 d’abril de 2013 l’empresa SOREA presentà, davant el Registre 
General d’Entrada de l’Ajuntament (número d’assentament RGE/2013/1677), un escrit 
mitjançant el qual comunicava que el Consell Comarcal del Maresme (en endavant 
CCM), havia aprovat unes noves tarifes de venda d’aigua en alta per a les poblacions 
del Maresme Nord (entre les quals hi figura el municipi de Canet de Mar) i que era 
necessari repercutir-les a les tarifes vigents del municipi, a fi i efecte de mantenir 
l’equilibri econòmic de la concessió. 
 
Atès que en dit escrit sol·licitava la tramitació simplificada en el procediment per a la 
repercussió de les tarifes en alta a les tarifes del servei “... fins que es pugui redactar 
un expedient complet de revisió de tarifes”. 
 
Vist que en l’anterior escrit, la concessionària va sol·licitar, de forma expressa: 
 

“ Tingui a bé acceptar aquest escrit i l’estudi econòmic adjunt, informar 
favorablement la sol·licitud plantejada i traslladar l’expedient a la Comissió de 
Preus de Catalunya, el més aviat possible, per a la definitiva autorització de les 
tarifes sol·licitades, que són les següents...” . 

 
Atès que l’anterior sol·licitud fou resolta mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 551/2013, 
de 9 de maig, el qual, en la seva part dispositiva va concloure el següent: 

 
“ Primer.- INADMETRE a tràmit la sol·licitud formulada per la concessionària 
del servei municipal de subministrament d’aigua potable del municipi, SOREA, 
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en data 12 d’abril de 2013, d’informe favorable per autoritzar noves tarifes del 
servei per no donar-se, en el present cas, el requisit per a l’aplicació del 
procediment simplificat per a la citada revisió doncs l’increment proposat 
supera, amb escreix, el percentatge màxim d’actualització del 3,4% per a 
l’exercici 2013, establert en l’Acord de la Comissió de Preus de Catalunya, de 8 
de febrer de 2013 (DOGC núm. 6317, de 28 de febrer de 2013). 
 
Segon.- RATIFICAR aquesta resolució per part del Ple Municipal, en la 
propera sessió que es celebri als efectes escaients. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a la concessionària del servei 
municipal, SOREA, SA, per al seu coneixement i a la Comissió de Preus de 
Catalunya als efectes de no donar tràmit a l’anterior procediment.” 

 
Vist que, tal i com consta en l’expedient, l’anterior resolució va ser notificada a la 
concessionària SOREA i a la Comissió de Preus de Catalunya (en endavant CPC), el 
dia 10 de maig de 2013. 
 
Vist que dins el termini legalment atorgat a l’efecte, concretament en data 7 de juny de 
2013 (RGE/2013/2681), la concessionària SOREA ha presentat, davant d’aquest 
Ajuntament, un recurs de reposició contra el Decret d’Alcaldia 551/2013, el qual es 
fonamenta, en essència, en base als següents motius: 
 

- Falta de competència de l’Alcalde per a inadmetre una sol·licitud de revisió 
de tarifes. 

- No s’ha seguit el procediment legalment establert per a la revisió de les 
tarifes del servei. 

- No té cap afectació, en el present cas, el fet que les tarifes que es vulguin 
repercutir en el servei municipal encara no hagin estat aprovades pel CCM. 

- La revisió de les tarifes municipals pot dur-se a terme abans de que 
transcorri un any des de la seva entrada en vigor. 

- L’òrgan competent per observar “circumstàncies sobrevingudes” que 
permetin revisar anticipadament les tarifes és la Comissió de Preus de 
Catalunya. 

- La resolució impugnada incorre en desviació de poder. 
 
En relació a la primera qüestió, cal dir que si bé l’art. 3 del Decret 149/1988, de 28 
d’abril, estableix que correspon al Ple de la Corporació l’emissió de l’informe sobre la 
sol·licitud de revisió de tarifes del servei, el règim de periodicitat de celebració de les 
sessions d’aquest òrgan col·legiat a l’Ajuntament de Canet de Mar, està establert de 
forma bimensual, havent-se celebrat sessions del Ple municipal els dies 31 de gener, 4 
d’abril i 30 de maig de 2013. Havent-se presentat la sol·licitud d’informe favorable per 
part de SOREA el dia 12 d’abril de 2013 i no preveient-se la celebració del següent Ple 
ordinari fins el dia 30 de maig de 2013, l’Alcalde va resoldre tal sol·licitud a l’empara de 
la competència residual que li atorga l’art. 53.1.u) TRLMRLC, per evitar que l’informe 
de l’Ajuntament es pogués entendre emès en sentit favorable una vegada hagués 
transcorregut el termini de 30 dies naturals que estableix l’art. 3 del Decret 149/1988. 
No obstant l’anterior, i segons el que es va resoldre de forma expressa en l’apartat 
Segon de la resolució impugnada, l’acte administratiu impugnat va ser ratificat 
mitjançant acord del Ple municipal, en sessió del dia 30 de maig de 2013, convalidant-
se els possibles defectes en què s’hagués pogut incórrer (art. 67 LRJ-PAC). 
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Pel que fa a la segona qüestió i en contra del que sosté SOREA, cal dir que el Decret 
328/1990, de 21 de desembre, pel qual es modifica el Decret 149/1988, de 28 d’abril, 
no estableix cap procediment que permeti una tramitació simplificada per a la revisió 
de tarifes. És a dir, SOREA s’empara en aquesta disposició reglamentària per 
exonerar-se de redactar un expedient complet de revisió de tarifes i poder, d’aquesta 
manera, repercutir un increment del 15% en el preu de l’aigua al municipi, sense 
tramitar-se de la forma ordinària. Però la realitat és que la modificació del Decret 
149/1988, produïda de l’any 1990, únicament estableix la possibilitat de poder 
modificar els preus autoritzats abans del termini d’un any des de la seva entrada en 
vigor sempre i quan la Comissió de Preus de Catalunya considerés que existeixen 
circumstàncies sobrevingudes que motivessin la revisió anticipada. Arribats a aquest 
punt, s’insisteix que el Decret 328/1990 no estableix cap procediment per a tramitar 
simplificadament la revisió. La norma reglamentària que ho estableix és, tal i com es 
conté en la resolució impugnada, el Decret 339/2001, de 18 de desembre. Segons 
aquest Decret s’estableix un sistema simplificat per a l’actualització dels preus i les 
tarifes sempre i quan la revisió proposada s’ajusti al percentatge màxim que anualment 
acordi la Comissió de Preus de Catalunya, que per l’any 2013, és d’un 3,4% segons 
l’Acord de la CPC de 8 de febrer de 2013. Per aquesta raó no es pot admetre que la 
resolució impugnada sigui incongruent ni immotivada, ni estigui viciada, per tant, de 
nul·litat de ple dret, doncs la mateixa conté de forma explícita les causes d’inadmissió 
a tràmit de la sol·licitud per no donar-se, en el present cas, el requisit per a l’aplicació 
del procediment simplificat perquè “...l’increment proposat supera, amb escreix, el 
percentatge màxim d’actualització del 3,4% per a l’exercici 2013, establert en l’Acord 
de la Comissió de Preus de Catalunya, de 8 de febrer de 2013 (DOGC núm. 6317, de 
28 de febrer de 2013).” 
 
La tercera qüestió plantejada per SOREA en el seu recurs de reposició és considerar 
que “... el fet que les tarifes aprovades pel Consell Comarcal del Maresme encara no 
hagin estat autoritzades per la Comissió de Preus de Catalunya, no és impediment per 
a la tramitació per part de l’Ajuntament de l’expedient de revisió de tarifes instat per 
SOREA”. Al respecte cal dir que, malgrat el Ple del CCM va aprovar provisionalment 
les tarifes d’aigua potable en alta del servei comarcal d’abastament del Maresme Nord 
mitjançant acord de data 19 de març de 2013, el mateix contenia un error en la 
tramitació administrativa de l’expedient que havia de ser esmenat mitjançant 
l’atorgament del tràmit d’audiència als ajuntaments interessats d’acord amb allò previst 
a l’art. 84 LRJ-PAC. Per aquest motiu, mitjançant escrit de la Presidenta accidental del 
CCM de data 30 d’abril de 2013 es va sol·licitar a la Comissió de Preus de Catalunya  
que acordessin “... la suspensió del procediment durant la tramitació del període 
d’audiència a que us hem fet esment”. 
 
A la vista de l’anterior escrit del CCM la Comissió de Preus de Catalunya, mitjançant 
escrit de data 16 de maig de 2013 va comunicar al CCM el següent: 
 

“... tenint en compte que la vostra sol·licitud no s’ajusta a l’esmentat supòsit, us 
comuniquem que deixem sense efecte la tramitació de l’expedient A-96/13 fins 
que inicieu de nou la sol·licitud de modificació de tarifes del servei de 
subministrament d’aigua en alta als municipis del Maresme Nord amb tots els 
tràmits acomplerts”. 
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Atès per tant, que en el moment d’inadmetre a tràmit la sol·licitud de SOREA la citada 
revisió de preus no només no havia estat degudament aprovada pel CCM, doncs calia 
adoptar nou acord al respecte després del tràmit d’audiència atorgat als Ajuntament, i 
posteriorment la Comissió de Preus de Catalunya ha deixat l’expedient sense efecte, 
és pel que cal reiterar els arguments utilitzats en la resolució impugnada i considerar 
ajustat a dret el Decret núm. 551/2013, d’inadmissió a tràmit de la sol·licitud de revisió 
de tarifes. 
 
La quarta i cinquena qüestions plantejades es tractaran de forma conjunta. Considera 
la concessionària que, segons estableix la Disposició Addicional Segona del Decret 
149/1988 “...és possible dur a terme la revisió de els tarifes del servei de 
subministrament d’aigua de Canet de Mar, encara que no hagi transcorregut un any 
des de la darrera entrada en vigor dels preus autoritzats per la Comissió de Preus de 
Catalunya, per circumstàncies sobrevingudes.”. Així mateix, considera que “... les 
circumstàncies sobrevingudes que justifiquin aquesta revisió, abans de complir-se un 
any de la darrera autorització, hauran de ser apreciades per la Comissió de Preus de 
Catalunya.” Doncs bé, tenint en compte el què s’ha exposat en el paràgraf anterior, és 
a dir, que la CPC ha deixat sense efecte el procediment instat de revisió de tarifes del 
servei de subministrament d’aigua en alta als municipis del Maresme Nord, és pel que 
cal concloure que, en aquest cas, la CPC no ha considerat la possibilitat de modificar 
les tarifes en base a suposades “circumstàncies sobrevingudes”, amb la qual cosa, 
procediria confirmar la resolució impugnada. 
 
Finalment, creu la concessionària que la resolució impugnada incorre en desviació de 
poder en tant que l’Alcalde l’ha va dictar de forma discrecional, arbitrària i vulnerant 
l’ordenament jurídic. Aquesta al·legació no pot prosperar, de cap de les maneres, en 
base als diferents arguments jurídics que s’han anat exposat en el cos d’aquest acord. 
I, si bé és cert que l’Ajuntament en base a allò establert en el propi contracte 
concessional i segons l’establert per la pròpia normativa de règim local té l’obligació de 
mantenir l’equilibri econòmic de la concessió, també és cert que prèviament a la 
reclamació del seu hipotètic trencament, la concessionària haurà d’enumerar i 
d’acreditar els suposats perjudicis causats per la inadmissió a tràmit de la seva 
sol·licitud de revisió de tarifes, no essent vàlida una reclamació genèrica contrària a 
l’interès públic com la que es conté en el recurs de reposició analitzat. Per tant, tampoc 
pot prosperar l’argument de que la inadmissió a tràmit de la sol·licitud trenca l’equilibri 
econòmic del contracte per no haver-se acreditat el mateix, ni tan sols, de forma 
indiciària. 
 
Vist que en data 19 de juliol de 2013 SOREA, SA ha presentat, davant el Registre 
General d’Entrada de l’Ajuntament (RGE/2013/3375), recurs de reposició davant 
l’acord que va adoptar el Ple Municipal, en sessió del dia 30 de maig de 2013, 
mitjançant el qual es ratificà el Decret d’Alcaldia núm. 551/2013, de 9 maig, en el qual 
es fan servir les mateixes pretensions per a fonamentar la seva oposició a l’acord 
adoptat, és pel que procedeix reiterar, arribats a aquest punt, els arguments utilitzats 
en el cos d’aquest acord per tal de desestimar íntegrament el citat recurs de reposició. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 27 de maig de 2013, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta. 
 
Per tot el què s’ha exposat, i de conformitat a allò establert a l’art. 3 del Decret 
149/1988, de 28 d’abril, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
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unanimitat dels disset membres assistents dels disset que integren el nombre de dret 
del Ple municipal: 
 
PRIMER.- DESESTIMAR el recurs de reposició interposat, en data 7 de juny de 
2013, per la concessionària del servei municipal de subministrament d’aigua potable 
del municipi SOREA, SA, contra el Decret d’Alcaldia núm. 551/2013, de 9 de maig, i 
en unitat d’acte, DESESTIMAR el recurs de reposició interposat, en data 19 de juliol 
de 2013, contra l’acord del Ple municipal adoptat en sessió de data 30 de maig de 
2013, que va ratificar l’esmentada inadmissió a tràmit de la sol·licitud de revisió de 
tarifes de la concessionària, en base als arguments que consten en la part expositiva 
del present acord, que s’incorporen com a motivació del mateix. 
 
SEGON.- Conseqüentment, CONFIRMAR la inadmissió a tràmit de la sol·licitud 
formulada per la concessionària del servei SOREA, SA d’informe favorable per 
autoritzar noves tarifes del servei per no donar-se, en el present cas, el requisit per a 
l’aplicació del procediment simplificat per a la citada revisió doncs l’increment 
proposat supera, amb escreix, el percentatge màxim d’actualització del 3,4% per a 
l’exercici 2013, establert en l’Acord de la Comissió de Preus de Catalunya, de 8 de 
febrer de 2013 (DOGC núm. 6317, de 28 de febrer de 2013), declarant que en cap 
cas, pot entendre’s informada favorablement la sol·licitud per silenci administratiu 
positiu, en virtut del que es va resoldre en l’apartat Segon del Decret 551/2013, de 9 
de maig. 
 
TERCER.- NOTIFICAR aquests acords a la concessionària del servei municipal, 
SOREA, SA per al seu coneixement i a la Comissió de Preus de Catalunya als efectes 
de no donar tràmit a l’anterior procediment. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim Intern, explica 
que en aquest punt es proposa desestimar el recurs presentat per l’empresa Sorea, 
SA per la inadmissió per part del Ple municipal d’aplicació de les noves tarifes de 
l’aigua. La desestimació es fonamenta en diversos aspectes. En primer lloc, Sorea 
presenta la tramitació simplificada quan és necessari un expedient complet de revisió 
de tarifes, ja que l’increment supera el 3,4% fixat per la Comissió de Preus de 
Catalunya. En aquests moments, s’està duent a terme des de la Intervenció municipal 
la fiscalització de l’exercici econòmic 2012 i s’està a l’espera que la concessionària 
aporti tota la documentació que se li ha demanat. Per altra banda, en el moment de 
presentar aquestes tarifes, encara no s’havien aprovat per part de la Comissió de 
Preus de Catalunya, tràmit necessari per poder-les aplicar. La concessionària addueix 
al seu recurs que la resolució trenca l’equilibri econòmic del contracte. Si bé és cert 
que l’Ajuntament té l’obligació de mantenir l’equilibri econòmic de la concessió, Sorea, 
fins al moment no ha acreditat en cap cas aquest desequilibri. Per tant, es proposa al 
Ple desestimar els recursos presentats per l’empresa Sorea, SA i confirmar la 
inadmissió a tràmit de la sol·licitud d’autorització per aplicar noves tarifes del servei. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 
tindran el suport del seu grup municipal com ja és habitual en aquests assumptes, a 
veure si es pot solucionar d’un cop. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, explica que el seu grup 
també hi votarà a favor, ja que han seguit des del primer dia les negociacions del 
govern amb l’empresa sobre el preu de l’aigua. De totes maneres, vol fer una pregunta 
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sobre l’increment que proposa Sorea, SA. Pregunta si d’aquí a un any, i un cop 
aprovat pel Consell Comarcal del Maresme, també es repercutirà al ciutadà. 
 
El senyor Gregori explica que quan l’empresa torni a presentar una nova proposta de 
tarifes, entendran que s’haurà acabat la fiscalització de les dades de l’exercici que 
originen aquest canvi de tarifes actual. Aquesta fiscalització dirà qui té raó. 
 
El senyor alcalde comenta que, per reforçar aquesta explicació del senyor Gregori, 
explica que des del Consell Comarcal del Maresme es farà una fiscalització i un cop 
acabada aquesta fiscalització, també passarà pel Ple municipal, per tant, també es 
podrà votar i decidir l’aplicació de les tarifes que motivi aquesta fiscalització del Consell 
Comarcal del Maresme. Per acabar, vol agrair la indubtable unanimitat de tots els 
grups municipals un cop més en la defensa dels interessos del poble, com són les 
tarifes de l’aigua. 
 
6.- EXAMEN I APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PER 
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT27/2013 
 
Donat que en el vigent Pressupost municipal, exercici 2013, 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 disposen  els articles 179 i 180 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 27/2013, de transferència de 
crèdit, corresponent al pressupost de l’any 2013, que s’haurà de finançar mitjançant 
baixes o anul·lacions d’altres partides. 
 
Vistes les Bases d’Execució del pressupost de l’any 2013 aprovat inicialment pel Ple 
de l’Ajuntament en sessió de data 29 de novembre de 2012 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. 
 
Vist l’informe de l’Interventor Municipal de data 18 de juliol de 2013, el qual es transcriu 
a continuació: 
 

“INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE 
LA PROPOSTA DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT 
 
Incoat per Resolució de l’Alcaldia l’expedient de modificació de crèdit número 27/2013, 
amb destinació a les despeses que hi consten, que es finançaran mitjançant 
transferència de crèdit, presentada per l’alcaldia la proposta de modificació, en 
compliment del que disposen els articles 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 articles 40, 41 
i 42 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, s’emet el present informe:  
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
  
Els articles 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, disposen: 
 
“Article 179. Transferències de crèdit: límits formals i competència.  
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1. Les entitats locals regularan en les bases d'execució del pressupost el règim de 
transferències establint, en cada cas, l'òrgan competent per autoritzar-les.  
2. En tot cas, l'aprovació de les transferències de crèdit entre diferents grups de funció 
correspon al Ple de la corporació excepte quan les baixes i les altes afectin crèdits de 
personal.  
3. Els organismes autònoms podran realitzar operacions de transferències de crèdit amb 
subjecció al que disposen els apartats anteriors.  
4. Les modificacions pressupostàries a què es refereix aquest article, quan siguin 
aprovades pel Ple, seguiran les normes sobre informació, reclamacions, recursos i 
publicitat a què es refereixen els articles 169, 170 i 171 de la Llei. 
 
Article 180. Transferències de crèdit: límits objectius.  
1. Les transferències de crèdits de qualsevol classe estaran subjectes a les següents 
limitacions:  
a. No afectaran als crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant l'exercici.  
b. No es poden minorar els crèdits que hagin estat incrementats amb suplements o 
transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal, ni els crèdits incorporats com 
a conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats.  
c. No s'incrementaran crèdits que com a conseqüència d'altres transferències hagin estat 
objecte de minoració, excepte quan afectin a crèdits de personal.  
 
2. Les anteriors limitacions no afectaran les transferències de crèdit que es refereixin als 
programes d'imprevistos i funcions no classificades ni seran d'aplicació quan es tracti de 
crèdits modificats com a conseqüència de reorganitzacions administratives aprovades pel 
Ple.” 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PROPOSADA I DELS RECURSOS 
FINANCERS QUE HAN D’ÉSSER UTILITZATS  
 
2.1. La modificació de crèdit que es planteja, no afecta als crèdits ampliables ni als 
extraordinaris concedits durant l'exercici.  
 
2.2. No es poden minorar els crèdits que hagin estat incrementats amb suplements o 
transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal, ni els crèdits incorporats com 
a conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats. 
 
2.3. No s'incrementaran crèdits que com a conseqüència d'altres transferències hagin 
estat objecte de minoració, excepte quan afectin a crèdits de personal. 

 
2.4. L’òrgan competent per a l’aprovació de la mateixa es el Ple de l’Ajuntament. 
 
TRAMITACIÓ I APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT  
 
Segons disposen els articles 180.2 del RDL 02/2005, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 42.1 del Decret 500/1990, de 
20 d’abril, seran d’aplicació les normes sobre aprovació, informació, reclamacions, 
publicitat i recursos contenciós - administratius dels Pressupostos els 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. 
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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 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 Barcelona. La remissió es realitzarà 
simultàniament a la tramesa al Bolletí Oficial de la Província., 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 crèdit número 27/2013, es conforme a la legislació 
aplicable.“ 
 

Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 27 de maig de 2013, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta. 
 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Règim Intern, 
s’acorda per unanimitat dels disset membres assistents dels disset que integren el 
nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.-  Aprovar l'esmentat expedient de transferència de crèdit número 27/2013, 
finançada amb baixes d’altres partides del pressupost de despeses: 
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Altes:

Partida Descripció Import

21 15000 21001 Insfraestructures i bens naturals 20.100,00 €   
42 31300 62302 Lectors xips animals 1.755,00 €      
42 31300 21201 Pintura Cementiri 10.530,00 €   
21 15000 63401 Vehicle brigada 12.700,00 €   
21 15000 61003 Carrer Romaní 30.000,00 €   
22 16204 22799 Altres treballs realitzats altres empreses (Plaça 11 Setembre - Jardineria) 13.500,00 €   
51 32106 21201 Adequació institut 873,77 €         
13 92001 16209 Prevenció Riscos Laborals 760,00 €         
43 13000 22203 Informatiques 500,00 €         
21 15000 63302 Maquinaria, Instal·lacions i Utillatge 700,00 €         
21 15000 21301 Manteniment Parcs Infantils 2.420,00 €      
51 32106 63204 Obres adequació Nou Institut 21.000,00 €   

Total Altes 114.838,77 € 

Baixes:

Partida Descripció Import

52 34000 62300 Accés Camp de Futbol 30.100,00 €   
52 34000 62301 Inversions Instal·lacions Esportives 1.785,00 €      
42 16400 62300 Plataforma elevadora cementiri 20.500,00 €   
21 15000 61001 Parking Caserna Guardia Civil 10.000,00 €   
21 15000 61002 Carrer Antíc Camí Arenys 20.000,00 €   
22 17000 63301 Maquinaria Jardins 10.000,00 €   
51 32101 21200 Manteniment CEIP Misericordia 491,92 €         
51 32102 21200 Manteniment CEIP Turó del Drac 381,85 €         
11 92000 21900 Manteniment General 3.500,00 €      
21 15000 20400 Renting Vehicles Brigada 700,00 €         
43 13000 48900 Integració Agents Seg. Ciutadana 500,00 €         
13 92001 22109 Material Especific de Treball 760,00 €         
11 92000 21300 Reparació, Manteniment i Conservació 2.420,00 €      
11 92000 27000 Imprevistos 13.700,00 €   

Total Baixes 114.838,77 €  
 
SEGON.- Que l’expedient de transferència de crèdit núm. 27/2013 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 179.2 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 42.1 en relació amb l’article 20.1 del RD 500/1990, de 20 d’abril.  
 
TERCER.- En cas de no presentar-se reclamacions, es mantindrà l'acord, en cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 
període d’exposició pública, per resoldre-les. 
 
QUART.- Aquest expedient una vegada aprovar en ferm, es deurà d’introduir en la 
comptabilitat de l’Ajuntament de Canet de Mar amb els ajustaments derivats de 
l’esmentat expedient, 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 2013, resumit per capítols 
com segueix amb les incorporacions que s’han assenyalat en el punt primer:  
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Capítol Denominació Pressupost Modificacions Pressupost
ingressos Inicial Exercici Augment Disminució Definitiu

1 Impostos directes 5.836.233,00 € 5.836.233,00 €
2 Impostos indirectes 78.000,00 € 78.000,00 €
3 Taxes i altres ingressos 2.851.416,00 € 112.992,80 € 2.964.408,80 €
4 Transferències corrents 3.084.957,00 € 100.851,85 € 3.185.808,85 €
5 Ingressos Patrimonials 121.380,00 € 96.702,38 € 218.082,38 €
6 Alienació Inversions Reals 0,00 € 0,00 €
7 Transferència Capital 0,00 € 111.850,00 € 111.850,00 €
8 Actius Financer 0,00 € 600.755,16 € 600.755,16 €
9 Passius Financers 0,00 € 0,00 €

Total Ingressos 11.971.986,00 € 1.023.152,19 € 0,00 € 0,00 € 12.995.138,19 €
Despeses

1 Despeses de personal 4.961.611,00 € -495,00 € 760,00 € 4.961.876,00 €
2 Despeses béns corrents i serveis 4.154.977,00 € 228.670,28 € 47.923,77 € 21.953,77 € 4.409.617,28 €
3 Despeses f inanceres 482.435,00 € 482.435,00 €
4 Transferències corrents 340.106,00 € 56.801,74 € 500,00 € 396.407,74 €
6 Inversions Reals 307.830,00 € 738.175,17 € 66.155,00 € 92.385,00 € 1.019.775,17 €
7 Transferència Capital 0,00 € 0,00 €
8 Actius Financer 0,00 € 0,00 €
9 Passius Financers 1.402.411,00 € 1.402.411,00 €

Totals despeses 11.649.370,00 € 1.023.152,19 € 114.838,77 € 114.838,77 € 12.672.522,19 €
Diferència 322.616,00 € 322.616,00 €

Modificació 27/2013

 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim Intern, explica 
que aquesta modificació correspon bàsicament a inversions. El retard en la tramitació 
de les subvencions per part de la Mesa de concertació de la Diputació de Barcelona i 
davant de la necessitat de fer determinades actuacions en les infraestructures 
municipals, ha fet que es modifiqués la forma de finançament prevista inicialment. Així, 
es donen d’alta inversions més urgents per finançar-les amb fons propis, i es donen de 
baixa inversions que no es consideren tan urgents i que es faran amb el finançament 
de la Diputació. Quan se signi el protocol es tornarà a crear una partida en el 
pressupost per als ingressos de la subvenció de la Diputació. Una partida important 
que no era inicialment al pressupost, ja que en el moment d’elaborar-lo es desconeixia, 
és la corresponent a les obres d’adequació del nou institut i que han d’entrar dins 
d’aquesta modificació. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, pregunta a què 
corresponen els 20.100 euros de la partida d’infraestructures. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, comenta que si han 
entès correctament el regidor, el que es fa no és donar de baixa certes partides, sinó 
esperar que la concertació de subvencions compensi aquesta part i, per tant, no hi ha 
cap de les partides previstes que no es facin, és a dir, l’accés al camp de futbol es 
farà, la plataforma elevadora del cementiri també es tirarà endavant, tot i que s’haurà 
d’esperar a la Mesa de concertació de la Diputació. Vol remarcar, però, que quan es 
va aprovar el pressupost ja hi hauria hagut d’haver una partida per a les obres 
d’adequació del nou institut; encara que no se sabia de quina quantitat es tractava, es  
podria haver aproximat. També vol remarcar, pel que fa a la plaça Onze de Setembre, 
que agrairien que si es fa algun projecte, ja que hi ha una partida destinada de 13.500 
euros, es posessin d’acord amb les persones de l’entorn d’aquesta plaça que, si no va 
errat, han vingut a parlar amb el govern un cop. 
 
El senyor Gregori repeteix que aquesta modificació és un canvi de prioritats 
d’execució. Quant a la partida a la qual ha fet referència la senyora Tamayo, correspon 
al condicionament de la zona de la platja. 
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El senyor alcalde explica que han tingut una reunió amb representants de la zona de la 
plaça Onze de Setembre i en breu en tindran una altra. Els convidaran per explicar-los 
el projecte que han ideat. 
 
7.- DECLARACIÓ DESERT CONTRACTE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC 
D’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 30 de maig de 2013, va acordar 
incoar expedient per a la contractació de la gestió del servei públic d’escola bressol de 
Canet de Mar, així com aprovar el plec de clàusules administratives i el de 
prescripcions tècniques particulars, que havien de regir l’esmentada contractació. 
 
Atès que l’anunci de licitació es va publicar al DOGC núm. 6393 de data 10 de juny de 
2013, i al perfil del contractant en la mateixa data, atorgant-se un termini de 15 dies 
naturals a comptar des de l’endemà de la publicació al DOGC , per tal de presentar 
proposicions. 
 
Atès que de conformitat amb el certificat emès en data 26 de juny de 2013 per la 
secretària de la Corporació, dins de l’anterior termini només es va presentar una oferta 
per part de Suara Serveis, SCCL. 
 
Atès que en data 26 de juny 2013, a les 13:52 hores la Fundació Pere Tarrés va 
presentar la seva oferta per a la contractació de la gestió del servei públic d’escola 
bressol municipal. Donat que el termini de presentació de pliques va finalitzar el 
25.06.2013, la Mesa de Contractació acorda per unanimitat no procedir a l’obertura de 
l’esmentada oferta i proposa a l’òrgan de contractació la seva exclusió. 
 
Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 16 de juliol de 2013, el contingut literal 
de la qual és el següent: 
 

Lloc:                   Despatx annex a l’Alcaldia  
Data:                  16/07/2013 
Horari:                12.00 h. 
Hi assisteixen:   Cati Forcano Isern, com a alcaldessa acctal. 
  Laureà Gregori i Fraxedas, regidor d’Hisenda i Règim Intern 
  Inés Bustos Sánchez, cap de programa d’escola bressol de la 

Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona 
  Maria Artigas Gurri, tècnica d’Educació 
  Daniel Martin Enrique, interventor de la Corporació 
  Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació. 
  Cristina Cabruja i Sagré, que actua com a secretària de la Mesa 

de Contractació 
 
Desenvolupament de la sessió 

 
1. L’objecte de la sessió és la valoració dels criteris avaluables de forma automàtica 
conforme a la clàusula 14 del PCAP que regeix la present contractació.  
 
2. En data 8/07/2013, una vegada llegida la documentació inclosa en el sobre C 
presentat per Suara Serveis, SCCL, la Mesa de Contractació va acordar requerir-la 
per tal que efectués una sèrie d’aclariments.  
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3. Havent rebut aquests aclariments dins de termini, la Mesa de Contractació 
procedirà a analitzar-los abans d’efectuar la corresponent valoració, per tal de 
constatar que l’oferta presentada no contradiu el plec de clàusules administratives 
particulars que regeixen la present contractació. 
 
4. Llegit l’escrit d’aclariments es constata que Suara Serveis, SCCL, ha previst entre 
els ingressos de l’escola bressol, a més a més de l’aportació contemplada a la 
clàusula 5.2.a) PCAP, que es configura com a aportació màxima a efectuar per 
l’Ajuntament de Canet de Mar, una aportació addicional per import de 187.149,10 €, 
per als 5 anys inicials de contracte. 
 
Donat que el PCAP disposa de forma clara que l’aportació de l’Ajuntament de Canet 
de Mar serà per un màxim de 600.- euros per plaça i curs, la Mesa de 
Contractació considera que l’oferta presentada per Suara Serveis, SCCL, contradiu 
frontalment el que disposa la clàusula 5.2.a) del PCAP i que, per tant, cal excloure-
la de la licitació. 
 
5. Seguidament la Mesa de Contractació acorda no procedir a la valoració del sobre 
C presentat per Suara Serveis, SCCL, i, en conseqüència, proposar a l’òrgan de 
contractació que declari desert l’expedient de contractació per a la gestió del servei 
públic d’escola bressol municipal donat que l’oferta presentada per la Fundació 
Pere Tarrés ho ha estat fora de termini i la presentada per Suara Serveis, SCCL, 
contradiu el que es disposa a la clàusula 5.2.a) del PCAP, donat que preveu una 
aportació municipal superior a 600 euros per plaça i curs. 
 

Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 27 de maig de 2013, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta. 
 
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 i Espàrrech, i set abstencions dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Ivan Aranda 
Mena, Lluís Llovet Bayer, Coia Tenas Martínez, Sílvia Tamayo Mata, Jordi Planet 
Rovira i Víctor Cerveto Hernández: 
 
PRIMER.- Excloure de la contractació l’empresa Fundació Pere Tarrés per haver 
presentat la seva oferta fora del termini establert pel Plec de clàusules administratives 
particulars que regeixen la present contractació. 
 
SEGON.- Excloure de la contractació l’empresa Suara Serveis, SCCL, per haver 
presentat una oferta econòmica que contradiu la clàusula 5.2.a) del PCAP, donat que 
preveu una aportació municipal addicional de 187.149,10 €, per als 5 anys inicials de 
contracte, a banda dels 600 euros per plaça i curs que com a màxim el PCAP preveu 
com a  aportació municipal.  
 
TERCER.- Declarar desert el procediment obert incoat pel Ple de la Corporació, en 
sessió de data 30 de maig de 2013, per a la contractació de la gestió del servei públic 
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d’escola bressol de Canet de Mar, donat que les dues ofertes presentades 
incompleixen alguna disposició del PCAP. 
 
QUART.- Disposar que, a la major brevetat possible es procedeixi a la incoació del 
corresponent expedient de contractació mitjançant procediment obert. 
 
CINQUÈ.- Comunicar a Suara Serveis, SCCL, actual concessionària del servei, que en 
tractar-se d’un servei públic municipal, mentre i tant no es resolgui un nou procediment 
de contractació i es procedeixi l’adjudicació del contracte, haurà de seguir prestant el 
servei. 
 
SISÈ.- Que es publiqui el present acord al perfil del contractant de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 
El senyor alcalde vol deixar molt clar als pares dels nens i les nenes usuaris de 
l’escola bressol que el servei continuarà, almenys fins que aquest govern sigui el 
mateix, ja que és un compromís que han manifestat moltes vegades. Explica que el 
passat 30 de maig, el Ple municipal va acordar incoar expedient de contractació de la 
gestió del servei públic de l’escola bressol. Només es va presentar una empresa dins 
de termini, Suara Serveis, i una altra, la Fundació Pere Tarrés fora de termini, per la 
qual cosa va quedar exclosa del procediment. El dia 8 de juliol, un cop llegida la 
documentació del sobre C, on hi ha l’oferta econòmica de l’empresa, la Mesa de 
contractació va acordar requerir a l’empresa una sèrie d’aclariments, els quals 
contradeien clarament la clàusula V punt 2a) del Plec de clàusules i, per tant, es va 
haver d’excloure Suara de la licitació. L’informe d’Intervenció deixa clar per què s’ha 
d’excloure l’empresa del procediment. Per exemple, Suara preveia una aportació 
addicional de l’Ajuntament d’aproximadament uns 37.500 euros per any de contracte. 
Aquest fet provocava un decalatge, una diferència en l’aportació de l’Ajuntament de 
més de 180.000 euros en els cinc anys del contracte. També estimaven un cost de 
personal per sobre del que actualment estan cobrant els treballadors. Augmentaven la 
dedicació dels treballadors fins al 100% i, en conseqüència, també els augmentaven el 
salari un 9%. També estimaven un complement addicional de conveni de 1.522,62 
euros per treballador i que hi havia una mitjana de baixes laborals del 5,21%. Pel que 
fa a altres partides, estimaven una despesa en material de neteja de 10.800 euros, 
quan als aclariments només en justificaven 2.000 i estimaven també 12.500 euros de 
material fungible, quan l’any passat només es van gastar per aquest concepte, 59 
euros. Després, doncs, d’aquest informe d’Intervenció es va acordar deixar deserta la 
licitació d’aquest contracte. Com ja ha dit al principi, és voluntat d’aquest govern i creu 
que de tot el municipi, continuar amb aquest servei, però caldrà veure en quines 
condicions, ja que l’aportació de la Generalitat ha baixat substancialment en els últims 
exercicis i l’escenari dels propers anys no està assegurat. Considera que, encara que 
sigui un servei no obligatori, la Generalitat no decidirà eliminar la subvenció, ja que 
això crearia un greu problema. Explica que així que es va declarar deserta aquesta 
licitació, el regidor d’Hisenda, ell mateix com a regidor d’Ensenyament, la Intervenció, 
la Secretaria i la tècnica d’Ensenyament es van posar a treballar ràpidament per trobar 
una solució a aquesta situació sobrevinguda de la declaració de deserta de la licitació. 
Es va fer una valoració perquè el servei fos viable i es va concloure que hi hauria un 
acomiadament de quatre educadores amb un cost aproximat d’uns 45.000 euros que 
s’imputaria al resultat del curs 2013-2014, es mantindria la plaça d’administrativa, en 
considerar que és una plaça important per al bon funcionament del centre i 
s’augmentaria la jornada laboral dels treballadors al 100%, ja que actualment està en 
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un 91%, sense increment de retribucions, la qual cosa equival a una reducció efectiva 
del 9% del sou. Pel que fa a l’aportació de l’Ajuntament, en comptes dels 600 euros 
per alumne que es proposava en un principi, es podria elevar als 900 euros. Parlant en 
tants per cent, representa que els cost total serà assumit en un 50% per les famílies, 
un 25% per l’Ajuntament i un altre 25% per la Generalitat. Explica que aquesta 
setmana s’han reunit amb els treballadors de l’escola bressol per explicar-los aquesta 
proposta. Després es van reunir amb la resta de companys i van transmetre a 
l’Ajuntament una resposta positiva a aquesta proposta. També es van reunir amb 
l’empresa per transmetre’ls la proposta i demanar-los un pressupost, ja que és qui 
haurà de prestar el servei aquest curs vinent. Avui mateix han fet arribar aquest 
pressupost i per això després es passarà per urgència en aquest mateix Ple la seva 
aprovació; avui mateix també han parlat amb representants dels grups municipals 
d’ERC i del PSC per posar-los al corrent de la situació. A partir d’ara, es poden fer 
dues coses, la primera, iniciar un procediment negociat amb tres empreses, però 
després de parlar amb ERC, el PSC i el mateix govern, s’ha considerat que és molt 
més clar i transparent tornar a obrir un procediment obert. Així, doncs, aquest any 
Suara prestarà el servei com li toca fer i, d’una manera menys precipitada de com s’ha 
fet aquests últims mesos, a principis de l’any que ve s’iniciarà el procediment. El que sí 
vol deixar clar és que el curs començarà amb total normalitat i vol tranquil·litzar els 
pares que el servei es continuarà prestant. També vol agrair als treballadors de 
l’escola bressol que, tot i l’angoixa d’aquests últims mesos, han continuat treballant 
amb tota professionalitat. També vol agrair la feina feta per Intervenció, Secretaria i la 
tècnica d’Ensenyament per la feina feta aquests últims mesos i molt especialment al 
regidor d’Hisenda que ha estat molt ocupat i preocupat perquè aquest servei pugui tirar 
endavant. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, comenta que 
ara el que es vota és la declaració de desert del procediment obert i després, per 
urgència, se sotmetrà a aprovació el pressupost per al curs vinent, a la qual cosa el 
senyor alcalde respon afirmativament. La senyora Tamayo explica que hi ha coses que 
no veuen clares, que han demanat certes explicacions que no s’han donat. Consideren 
que aquest expedient ha anat massa tard, que s’hauria d’haver començat abans 
precisament per evitar trobar-se al mes de juliol amb el neguit amb què s’ha arribat, 
finalment. Per aquests motius el seu vot serà d’abstenció. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, creu que el 
procediment ha quedat desert i no s’hi hauria hagut d’arribar mai. S’hauria hagut de 
planificar amb temps, acuradament i amb ordre. L’últim procediment va ser fa cinc 
anys, el govern ha tingut més de dos anys per planificar la licitació. La incoació de la 
licitació es va aprovar un 30 de maig i les empreses havien de presentar la 
documentació al final del curs escolar. Aquestes dues coses, la manca de planificació i 
la documentació a la baixa presentada per les empreses, han provocat que no hi 
hagués cap empresa que complís els requisits. Hi havia manca de planificació perquè 
es va fer una jornada de portes obertes a l’escola bressol, però quan es preguntava als 
treballadors, per exemple, per l’horari de l’escola, no podien respondre perquè encara 
no hi havia les clàusules publicades; si es preguntava pel preu de la quota mensual, 
tampoc no s’obtenia una resposta. Per tant, s’ha estat uns mesos endarrerits respecte 
al que hagués estat interessant. Ara, l’alcalde explica que, possiblement, la quota de 
600 euros per alumne, de la qual el grup municipal d’ERC s’havia queixat tant, serà de 
900. Si es multiplica aquests 900 euros pel nombre d’alumnes i pel nombre d’anys, 
s’arriba als 180.000 euros que demana l’empresa. És a dir, la clàusula que l’empresa 
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no ha complert, ara se li diu que és la lògica de complir per a un bon funcionament de 
l’escola. Continua la seva intervenció explicant que aquesta manca de planificació ha 
provocat també una situació de provisionalitat. L’escola bressol ha tingut menys 
matrícula i això pot ser degut al fet que hi ha hagut menys empadronament al poble, 
però també pot ser degut a aquesta situació d’impàs i d’incertesa per al futur. Els 
agradaria que aquesta situació s’acabés, com ha dit el senyor alcalde, amb una aposta 
forta per un servei públic que ha funcionat molt bé i que volen que es mantingui i 
demana que es busqui la manera perquè els treballadors no hagin d’anar a l’atur i en 
aquest aspecte potser sí que s’haurà de negociar amb l’empresa, redistribuint el 
personal en altres serveis que té aquesta cooperativa, per exemple. 
 
El senyor alcalde comenta que comparteix amb el senyor Llovet alguns dels 
arguments que ha exposat, mentre que amb d’altres no hi pot estar d’acord. Li dóna la 
raó en el fet que va provocar una certa incertesa fer unes portes obertes i no tenir una 
informació tan essencial com el preu mensual del servei o l’horari que s’ofereix. En 
canvi, no considera que hi hagi hagut una provisionalitat, ja que durant tot el mandat 
s’ha dit des del govern que es pagaria tot allò que es pogués arribar a pagar. Si la 
licitació no va començar abans és perquè d’alguna manera l’empresa així ho va 
demanar. Com ja se n’ha parlat a bastament, a causa de la baixa més que probable de 
matriculació d’alumnes a l’escola bressol, l’empresa, i també l’Ajuntament, podia 
trobar-se amb el problema d’un excés de personal. L’empresa, amb tot aquest temps 
no ha pogut o no ha sabut solucionar aquest problema. Més d’un cop, l’Ajuntament ha 
demanat a l’empresa de tenir una reunió amb els treballadors i Suara demanava que 
no es portés a terme. L’Ajuntament ho volia fer per intentar arribar a una solució, com 
així ha estat aquesta setmana. A més a més, cal tenir en compte que encara no està 
assegurat l’import de l’aportació de la Generalitat. Per acabar la seva intervenció, 
comenta que en el punt quart d’aquest dictamen hi hauria d’haver un canvi i és que no 
s’incoarà un procediment negociat, sinó que s’incoarà un procediment obert. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim Intern, comenta 
que segons el senyor Llovet la diferència que l’empresa demanava en els aclariments 
de la licitació era gairebé la mateixa quantitat que es calculava si l’Ajuntament pagava 
finalment 900 euros per alumne durant cinc anys. I té raó, però la diferència és en les 
valoracions econòmiques. Per exemple, la licitació està basada en 148 alumnes, quan 
el pressupost que es va presentar estava basat en 116. La licitació contemplava 14 
treballadors; l’estudi que ha preparat l’Ajuntament i que s’ha fet gràcies a aquesta 
proposta que presentaran després, parla de 15, és a dir, que s’ha salvat un lloc de 
treball. També hi ha una sèrie de despeses que Suara no ha estat capaç de justificar. 
 
El senyor Llovet comenta que està clar que s’ha fet una millora de la licitació inicial. 
Pregunta si la licitació està basada en 148 alumnes, que eren els alumnes que estaven 
matriculats l’últim curs o estava basada en 121 usuaris, que era el nombre d’alumnes 
que estaven preinscrits, a la qual cosa li contesten que estava basada en els alumnes 
preinscrits, 121. 
 
8.- APROVACIO XIFRES DE POBLACIÓ CORRESPONENT A LA REVISIÓ ANUAL 
DEL PADRÓ D’HABITANTS A 01/01/2013 
 
Vist l’ofici tramès en data 2 de març del 2013 en el qual l’Institut Nacional d’Estadística 
(INE) manifesta la seva proposta de xifra de població a 01/01/2013, segons la 
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informació especificada en l’apartat II de la resolució de 25 d’octubre de 2005 amb un 
total de 14.117 habitants.  
 
Vist el que es disposa a l’apartat IX de la Resolució esmentada en relació amb la 
resolució de les discrepàncies existents sobres les xifres de població fixades per l’INE i 
per aquest Ajuntament havent-se tramitat les corresponents al.legacions perquè s’ha 
donat compliment al que s’indica a la Resolució de 23 de novembre de 2005, de la 
Presidente de l’INE sobre el nou procediment d’obtenció de xifres oficials de població 
que ha estat lliurat per la Diputació, en nom nostre, al INE en temps i forma.  
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 27 de maig de 2013, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta. 
 
De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels disset 
membres assistents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Aprovar les xifres de 14.129 habitants resultants de la Revisió i Resum 
Numèric General del Padró Municipal d’Habitants a 01 de gener de 2013 , lliurada per 
la Diputació de Barcelona i que s’extracta a continuació:  
 
Exercici: 2013 
Estat del procediment de Xifres (2013):
 
Municipi en Xifres  
Xifra inicial 
Ajuntament 
(X.I.A.)  
Homes  
Dones  

14138  
6923  
7215  

Xifra inicial INE 
(X.I.I.)  

14117  Diferència Inicial 
(X.I.I. - X.I.A.) 
-21  

  

 
Xifra Final 
Ajuntament 
(X.F.A.)  
Homes  
Dones  
Diferència amb la 
Inicial  
(X.I.A. - X.F.A.)  

 
14129  
6919  
7210 
9  

 
Xifra Final INE 
(X.F.I.)  
Homes  
Dones  

 
14129  
6919  
7210  

 
Diferència Final (X.F.I. - X.F.A.) 
0  

     
 
Fitxers R, D i E  
 Total  Contador S  Contador R  Contador D  
Fitxer R  25  2 23  0  
Fitxer D  0  0  0  0  
Fitxer E  4  
Fitxer E retornat a 
l'INE  

0  

 
Fitxers C, A i E  
 Data 

Generació  
Data 
Notificació  

Rebut per 
l'INE  

 

Fitxer C  03/04/2013     
Fitxer A  16/05/2013    
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Fitxer E  21/05/2013    
 

Registres R al·legats 14  
Registres S al·legats 2  
Registres tractats NO 
al·legats  

9  

Registres emparellats 0  
Registres no tractats 0 

 
SEGON.- Que s’exposi al públic durant el termini de quinze dies i un cop 
transcorreguts amb reclamacions o sense que es trameti a la Delegació Provincial 
d’Estadística per al seu examen i ulterior aprovació.  
 
TERCER.- Ratificar la gestió de la Diputació de Barcelona pel que fa als tràmits amb 
l’Institut Nacional d’Estadística, en virtut del conveni de delegació de competències en 
matèria del Padró Municipal d’Habitants.  
 
QUART.- Donar trasllat del present acord a l’INE i al Departament d’Estadística de la 
Diputació de Barcelona.  
 
9.- AMPLIACIÓ PRÒRROGA CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AGÈNCIA DE 
L’HABITATGE DE CATALUNYA DE LA GENERALITAT RELATIU A L’OFICINA 
LOCAL D’HABITATGE 
 
Atès que amb data 11 de maig de 2012 l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’Ajuntament de Canet de Mar varen signar el conveni de col·laboració relatiu a l’oficina 
d’habitatge situada en aquest municipi.  
 
Atès que el 31 de desembre de 2012 ambdues parts varen acordar la pròrroga del 
conveni fins al 30 de juny de 2013.  
 
Atès que la necessitat de donar continuïtat a les funcions que, en matèria d’habitatge, 
l’Oficina local d’habitatge desenvolupa amb la col·laboració de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya, durant tot l’any 2013, fa necessària l’ampliació del termini de pròrroga 
del conveni fins al 31 de desembre.  
 
Atès que el Decret 170/2012, de 27 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris 
d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 
mentre no entri en vigor els del 2013, ha estat modificat pel Decret 164/2013, de 19 de 
maig.  
 
Atès que el Decret 171/2012, de 27 de desembre, ha prorrogat la vigència del Decret 
13/2010, de 2 de febrer, del Pla de l’Habitatge del 2009-2012, que es manté vigent fins 
que no sigui aprovat un nou Pla de l’Habitatge.  
 
Vist i trobat conforme l’acord d’ampliació de la pròrroga del conveni de col·laboració 
relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge, el que es transcriu a continuació: 
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ACORD ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT 
DE CANET DE MAR, D’AMPLIACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ RELATIU A L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE  
 
Barcelona, 30 de juny de 2013  
 
REUNITS  
 
D’una banda, el senyor Jaume Fornt i Paradell, director de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, nomenat per Acord de Govern 44/2011, de 15 de març, i de conformitat amb 
les funcions atribuïdes a l’article 2.2.i) dels Estatuts de l’Agència aprovats pel Decret 
157/2010, de 2 de novembre.  
 
I d'una altra, el senyor Jesús Marín i Hernàndez, alcalde/president de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
  
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a 
formalitzar aquest acord, i a aquest efecte,  
 
MANIFESTEN  
 
1. Amb data 11 de maig de 2012 l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’Ajuntament/Consell Comarcal varen signar el conveni de col·laboració relatiu a l’oficina 
d’habitatge situada en aquest municipi/comarca.  
 
2. El 31 de desembre de 2012 ambdues parts varen acordar la pròrroga del conveni fins 
al 30 de juny de 2013.  
 
3. La necessitat de donar continuïtat a les funcions que, en matèria d’habitatge, l’Oficina 
local d’habitatge desenvolupa amb la col·laboració de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, durant tot l’any 2013, fa necessària l’ampliació del termini de pròrroga del 
conveni fins el 31 de desembre.  
 
4. El Decret 170/2012, de 27 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació 
de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 mentre no 
entri en vigor els del 2013, ha estat modificat pel Decret 164/2013, de 19 de maig.  
 
5. El Decret 171/2012, de 27 de desembre, ha prorrogat la vigència del Decret 13/2010, 
de 2 de febrer, del Pla de l’Habitatge del 2009-2012, que es manté vigent fins que no 
sigui aprovat un nou Pla de l’Habitatge.  

 
És per això, que en el marc de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya i de la pròrroga del Pla per al dret a l’habitatge,  
 
ACORDEN  
 
1. Mantenir la col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de 
Canet de Mar, en relació amb l’Oficina local d’habitatge, fins al 31 de desembre de 2013.  
 
2. Fixar les següents aportacions econòmiques per al segon semestre del 2013:  
 
2.1 L’import del pagament fix per serveis mínims establert en el pacte quart, a) del 
conveni, serà de 6.000 €.  
2.2 L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, c) del conveni serà de 7.000 €.  
 
3. La certificació que preveu el Pacte cinquè b) del conveni, que cal presentar per 
justificar les aportacions econòmiques atorgades per l’Agència de l’Habitatge de 
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Catalunya, s’ha de lliurar amb data 31 de desembre de 2013, i ha de ser signada per 
l’interventor, o excepcionalment, pel secretari de l’ens local i ha de justificar la totalitat de 
l’import atorgat, tant pel que fa a l’activitat desenvolupada, com també als serveis mínims 
prestats pel personal adscrit a l’oficina.  
 
Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquest acord, es tramitaran 
a favor de l’Ajuntament.  
 
4. L’ampliació de la pròrroga del conveni queda condicionada a l’existència de crèdit 
suficient i adequat per finançar les obligacions derivades del mateix dins l’exercici 2013.  
 
5. La vigència del present acord serà fins al 31 de desembre de 2013.  
 
En prova de conformitat, les parts interessades signen aquest acord per duplicat, en el 
lloc i en la data esmentats en l’encapçalament. 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 27 de maig de 2013, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta. 
 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per 
tretze vots a favor dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Cati Forcano Isern, Toni 
Romero Carbonell, Laureà Gregori Fraxedas, Albert Lamana Grau, Manel Almellones 
Conesa, M. Assumpció Sánchez Salbanyà, Josep M. Masvidal Serra, Àngel López 
Solà, Pere Xirau Espàrrech, Sílvia Tamayo Mata, Josrdi Planet Rovira i Víctor Cerveto 
Hernández i quatre abstencions dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Ivan Aranda 
Mena, Lluís Llovet Bayer i Coia Tenas Martínez: 
 
PRIMER.- Aprovar l’acord d’ampliació de la pròrroga del conveni de col·laboració amb 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de la Generalitat relatiu a l’Oficina Local 
d’Habitatge. 
 
SEGON.- Facultar el senyor alcalde perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
TERCER.- Notificar aquests acords a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i a la 
Intervenció i la Tresoreria municipals. 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, regidor delegat d’Urbanisme, explica que es tracta 
de prorrogar el conveni per a l’Oficina Local d’Habitatge. És exactament el mateix que 
fins ara, però amb un sol punt que difereix i és que aquest conveni queda condicionat 
al pressupost de la Generalitat, ja que encara no s’ha aprovat. 
 
El senyor Ivan Aranda Mena, regidor del grup municipal d’ERC, explica que és la 
tercera vegada que es troben amb la pròrroga d’aquest conveni i és el tercer cop que 
ho fan sense poder donar un cop d’ull a la memòria del servei, que demanen cada 
vegada. Voldrien votar a favor d’aquest assumpte, però també els agradaria tenir la 
informació de la feina feta durant aquest semestre. Per aquest motiu, el seu grup 
municipal s’abstindrà. 
 
El senyor Masvidal comenta que ja preguntarà la causa per la qual aquesta informació 
no ha arribat al grup municipal d’ERC. 
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La senyora Blanca Arbell Brugarola explica que les memòries que reclamen són les 
dels serveis que s’han delegat al Consell Comarcal del Maresme. 
 
El senyor Masvidal explica que ja van reclamar aquesta informació, però des del 
Consell els van explicar que no els la podien donar. 
 
La senyora Arbell demana que insisteixin davant d’aquesta negativa i el senyor 
Masvidal comenta que ho faran. 
 
El senyor alcalde comenta a la senyora Arbell que, essent consellera del Consell 
Comarcal del Maresme podria donar un cop de mà a l’hora de reclamar aquesta 
informació, a la qual cosa la senyora Arbell explica que no sabia que hi hagués algun 
problema en aquest aspecte. 
 
10.- ASSUMPTE PER VIA D’URGÈNCIA 
 
El senyor alcalde explica que abans d’entrar a debatre les diferents mocions que 
consten a l’ordre del dia, s’ha de posar a consideració del Ple un punt d’urgència, 
l’aprovació del pressupost i de les tarifes de l’escola bressol municipal per al curs 
2013-2014. Explica que la urgència d’aquest assumpte ve donada pel fet que ja s’està 
acabant el mes de juliol i l’escola bressol encara no compta amb un pressupost i unes 
tarifes aprovades per al curs vinent que comença al mes de setembre, abans del Ple 
d’aquell mes. 
 
Un cop explicada la urgència d’aquest punt, el senyor alcalde passa a la votació, la 
qual s’aprova per unanimitat dels disset membres presents dels disset de nombre de 
dret que integren el Ple municipal. 
 
10.1.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST I LES TARIFES DE L’ESCOLA BRESSOL 
MUNICIPAL PER AL CURS 2013-2014 
  
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. 
 
Vist que el Ple de la Corporació, en sessió de data 30 de maig de 2013, va acordar 
incoar expedient per la contractació de la gestió del servei públic d’escola bressol El 
Palauet, així com aprovar el plec de clàusules administratives i el de prescripcions 
tècniques, que havien de regir l’esmentada licitació. 
 
Atès que en la sessió del dia d’avui del Ple de la Corporació s’ha acordat declarar 
desert el procediment de contractació prèvia exclusió de les dues ofertes presentades. 
 
Vist que tractant-se d’un servei municipal l’actual concessionària té el deure de no 
desatendre’l, de conformitat al principi de continuïtat del servei, en tant no es resolgui 
un nou procediment de contractació i es procedeixi a l’adjudicació del nou contracte, 
és pel que es fa necessari l’aprovació d’unes noves tarifes pel curs vinent. 
 
Atès que la clàusula 8.3 del plec de clàusules d’explotació que regeix l’anterior 
contracte, aplicable al present cas per raons temporals, 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 
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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 2013-2014, presentada per la concessionària en 
data 25 de juliol de 2013. 
 
Vist l’informe emès per la secretària de la corporació en data 25 de juliol de 2013 que 
es transcriu íntegrament a continuació: 
 

Informe núm. 18/2013 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, emet 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 
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. 
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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 
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 

                                                 
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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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. 

 
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.” 
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Vist l’informe emès en data 25 de juliol de 2013 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 es l’anàlisi del pressupost 2013-2014 i proposta de tarifes 
presentada pel concessionari del servei públic d’escola bressol SUARA SERVEIS SCCL. 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
L’empresa SUARA SERVEIS SCCL, actual concessionària del servei públic municipal 
d’escola bressol, ha presentat la següent proposta de pressupost, i per tant 
d’actualització de les tarifes del servei per al curs 2013-2014, sobre el que es sustenta el 
pressupost:  
 

Quota escolaritat Curs 12‐13 Curs 13‐14 %

Mensualitat 155,83 € 165,00 € 5,88%

Quota serveis complementaris Curs 12‐13 Curs 12‐13 %

1/2 hora extra diària. Quota mensual. Usuari fix. 13,62 € 13,81 € 1,40%

1 hora extra diària. Quota mensual. Usuari fix. 27,25 € 27,63 € 1,39%

1 hora extra.  Usuari esporàdic. 3,73 € 3,78 € 1,34%

1/2 hora extra.  Usuari esporàdic. 1,86 € 1,89 € 1,61%

Quota serveis de menjador Curs 12‐13 Curs 12‐13 %

Menú diari menjador i monitoratge. Usuari fix. 6,48 € 8,20 € 26,54%

Menú diari menjador i monitoratge. Usuari esporàdic. 7,05 € 8,92 € 26,52%

Berenar fix. 0,57 € 0,72 € 26,32%

Berenar esporàdic. 0,71 € 0,89 € 25,35%

COMPARATIU TARIFES ‐ EBM EL PALAUET

 
 
Per les tarifes d’escolaritat es proposa un increment del 5,88%, i pels serveis 
complementaris s’ha calculat un increment al voltant del 1,40% i pels serveis de 
menjador s’ha calculat un increment al voltant del 26,5%. 
 
Per a la justificació de les esmentades tarifes proposades, presenta el pressupost 
corresponent al curs 2013 – 2014. A continuació, es detalla el citat pressupost 
comparativament amb la liquidació del curs 2011 – 2012, i el pressupost 2012 – 2013: 
 



S/iu 

 

36 
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 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Ingressos

Liquidació

Curs 11‐12

Pressupost

Curs 12‐13

Previsió

Curs 13‐14

%

11‐12

%

12‐13

Aportació Generalitat 213.200,00 € 213.200,00 € 101.500,00 € ‐52,39% ‐52,39%

Aportació Diputació 4.464,00 € 0,00 € 0,00 € ‐100,00% ‐

Aportació Ajuntament 101.305,23 € 61.497,11 € 103.530,00 € 2,20% 68,35%

Quotes families escolaritat 229.516,65 € 281.108,30 € 210.540,00 € ‐8,27% ‐25,10%

Ingressos serveis complementaris 97.504,52 € 114.836,12 € 56.334,00 € ‐42,22% ‐50,94%

Total Ingressos 645.990,40 € 670.641,53 € 471.904,00 € ‐26,95% ‐29,63%

Despeses

Liquidació

Curs 11‐12

Pressupost

Curs 12‐13

Previsió

Curs 13‐14

%

11‐12

%

12‐13

Personal 471.224,43 € 491.271,14 € 348.401,88 € ‐26,06% ‐29,08%

Vestuari 0,00 € 1.422,73 € 700,00 € ‐ ‐50,80%

Formació 0,00 € 2.932,89 € 2.100,24 € ‐ ‐28,39%

Reparacions i conservació 18.924,70 € 14.024,87 € 13.500,00 € ‐28,66% ‐3,74%

Primes assegurançes 1.940,61 € 3.011,32 € 3.100,68 € 59,78% 2,97%

Subministraments 25.157,47 € 26.086,58 € 30.000,00 € 19,25% 15,00%

Neteja 22.325,00 € 22.325,00 € 6.000,00 € ‐73,12% ‐73,12%

Comunicacions 1.161,47 € 2.640,90 € 2.000,00 € 72,20% ‐24,27%

Prevenció riscos laborals 862,45 € 1.776,06 € 1.366,20 € 58,41% ‐23,08%

Auditoria 3.481,00 € 3.481,00 € 3.500,00 € 0,55% 0,55%

Catering 71.094,31 € 75.696,60 € 35.366,76 € ‐50,25% ‐53,28%

Material Fungible 0,00 € 59,00 € 4.400,00 € ‐ 7357,63%

Altres 5.118,96 € 0,00 € 9.062,20 € 77,03% #¡DIV/0!

Total Despeses 621.290,40 € 644.728,09 € 459.497,96 € ‐26,04% ‐28,73%

Marge Concessionària

Liquidació

Curs 11‐12

Pressupost

Curs 12‐13

Previsió

Curs 13‐14

%

11‐12

%

12‐13

Benefici Industrial ‐ Escola Bressol 20.800,00 € 21.320,00 € 10.150,00 € ‐51,20% ‐52,39%

Benefici Industrial ‐ Serveis Complementaris 3.900,00 € 4.593,44 € 2.253,36 € ‐42,22% ‐50,94%

Total Marge Concessionària 24.700,00 € 25.913,44 € 12.403,36 € ‐49,78% ‐52,14%

RESULTAT 0,00 € 0,00 € 2,68 € ‐ ‐

COMPARATIU LIQUIDACIÓ 2011 ‐ 2012 ‐ PRESSUPOST 2012 ‐ 2013 ‐ EBM EL PALAUET

 
 
El pressupost presentat per al curs 2013 – 2014 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 2011 - 2012. Es calcula una aportació de 875 euros per plaça. 
 
2. Es preveu una aportació de l’Ajuntament similar a la corresponent a la Liquidació 

2011-2012. 
 
3. Es preveu una forta reducció dels ingressos derivats de la quota d’escolaritat i 

serveis complementaris tot i l’increment proposat de tarifes, ates la davallada 
d’inscripcions. 

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

mesures: 
 
o Congelació salarial en el curs 13-14, incrementat la jornada laboral dels treballadors 

fins al 100% previst al conveni d’aplicació. 
o Acomiadament de 4 professionals. 
 
1. 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: 
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Descripció Import %

Aportació Administracions 205.030,00 € 49,34%

Aportació Families 210.540,00 € 50,66%

Total Escola Bressol 415.570,00 € 100,00%  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
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.” 
 
INFORMO 
 
D’acord amb la informació subministrada pel concessionari les dades econòmiques del 
curs 2013 - 2014 en què es justifiquen les tarifes són dades provisionals. Caldrà efectuar 
una nova comprovació una vegada hagi finalitzat el curs 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 presentat equilibrat, sense incloure les despeses 
d’amortització dels béns immobles i mobles afectes al servei i ha estat confeccionat per 
al curs escolar 2013 - 2014. 
 
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 
servei principal, atès que la concessionària aprofita el personal de la pròpia escola 
bressol.” 

 
Vist l’informe emès en data 25 de juliol de 2013 per la tècnica municipal 
d’Ensenyament, el contingut literal del qual és el següent: 
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“Maria Artigas Gurri, tècnica d’Educació de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació a la 
proposta realitzada per SUARA SERVEIS, SCCL per la gestió del Servei d’Escola 
Bressol Municipal, fins a l’adjudicació definitiva del servei durant el curs 13-14, emeto el 
següent 

INFORME 

Assumpte.   
L’empresa SUARA SERVEIS, SCCL, presenta el pressupost per la gestió del servei 
d’escola bressol per al curs 2013-2014.  
 
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 459.332,00€, representa una 
reducció del 29,63€ dels ingressos que s’explica per la reducció de l’aportació de la 
Generalitat de Catalunya i per la reducció del nombre d’usuaris del servei. 
 
Ingressos Pressupost curs 12-13 Pressupost curs 13-14 % 
Aportació Generalitat 213.200,00€ 101.500,00€ 52,39 

Aportació Ajuntament 61.497,11€ 103.530,00€ -68,35 
Quotes famílies escolaritat 281.108,30€ 210.540,00€ 25,10 
ngressos serveis complementaris 114.836,12€   56.334,00€ 50,94 
TOTAL 670.641,53€ 471.904,00€ 29,63 
 
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 
l’atorgat en el darrer conveni aprovat, curs 2011-2012  
 
En relació al pressupost de despeses, valorat en 459.497,96€ sense tenir en compte el 
benefici industrial, assenyalem que presenta una reducció global de la despesa del 
28,73% 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: 
 
Despeses Pressupost curs 12-13 Pressupost curs 13-14 % 
Personal 491.271,14€ 331.113,36€ 32,60
Vestuari 1.422,73€ 700,00€ 50,80
Formació 2.932,89€ 2.100,24€ 28,39
Reparacions i conservació 14.024,87€ 13.500€ 3,74 
Primes i assegurances 3.011,32€ 3.100€ -2,94 
Subministraments 26.086,58€ 30.000€ -15 
Neteja 22.325,00€ 23.288,52€ -4,32 
Comunicacions 2.640,90€ 2.000,00€ 24,27
Prevenció de riscos laborals 1.776,06€ 1.366,20€ 23,08
Auditoria 3.481,00€ 3.500€ -0.55 
Càtering 75.696,60€ 35.366,79€ 53,28
Utillatge 59,00€ 0  
Material fungible 0 4.400,00€  
Altres (indemnitzacions) 0 9.062,20€  
TOTAL 644.728,09€ 459.497,96€ 28,73
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Les principals reduccions es troben a les partides de despesa les relacionades amb el 
personal, el qual s’ha de reduir per ajustar-se a l’actual estructura de grups. Destaca 
també la reducció a la partida que Càtering que s’explica per la previsió de reducció 
d’usos en aquest servei.  
 
Pel que al benefici industrial de l’escola bressol, l’import que es proposa compleix allò 
que estableix la clàusula 9 del plec de clàusules administratives per a la concessió del 
servei, tant pel que fa al benefici del servei escola com dels serveis complementaris.  
 
En relació  a la proposta de tarifes que es transcriu a continuació: 
 

 
Quota escolaritat Curs 13-14 

Mensualitat 165,00 
Mensualitat 2 germans al centre 247,50 
Mensualitat 3 germans al centre 371,25 
Mensualitat família nombrosa o monoparental 148,50 
 
Quota serveis complementaris 

 
Curs 13-14 

½ hora extra diària. Quota mensual. Usuari fix 13,81 
1 hora extra diària. Quota mensual. Usuari fix 27,63 
½ hora extra diària. Usuari esporàdic 1,89 
1 hora extra diària. Usuari esporàdic 3,78 
 
Quota servei  menjador 

 
Curs 13-14 

Menú diari i monitoratge. Usuari fix 8,20 
Menú diari i monitoratge. Usuari esporàdic 8,92 
Berenar fix 0,72 
Berenar esporàdic 0,89 

  
Es constata, amb l’estudi de l’estructura i composició  de les diferents partides del 
pressupost presentat per SUARA SERVEIS; SCCL, que aquesta coincideix plenament 
amb les tarifes màximes que autoritza el plec de clàusules administratives per a la 
concessió del servei.  
 
Tot el que s’informa perquè es procedeixi segons superior criteri.” 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 27 de maig de 2013, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta. 
 
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 i set 
abstencions dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Ivan Aranda Mena, Lluís Llovet 
Bayer, Coia Tena Martínez, Sílvia Tamayo Mata, Jordi Planet Rovira i Víctor Cerveto 
Hernández: 
 
ÚNIC.- Aprovar el pressupost i les tarifes referides a la totalitat dels serveis de l’escola 
bressol municipal, a aplicar durant el curs 2013-2014, en els termes següents: 
 

 
Quota escolaritat Curs 13-14 
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Mensualitat 165,00 
Mensualitat 2 germans al centre 247,50 
Mensualitat 3 germans al centre 371,25 
Mensualitat família nombrosa o monoparental 148,50 
 
Quota serveis complementaris 

 
Curs 13-14 

½ hora extra diària. Quota mensual. Usuari fix 13,81 
1 hora extra diària. Quota mensual. Usuari fix 27,63 
½ hora extra diària. Usuari esporàdic 1,89 
1 hora extra diària. Usuari esporàdic 3,78 
 
Quota servei  menjador 

 
Curs 13-14 

Menú diari i monitoratge. Usuari fix 8,20 
Menú diari i monitoratge. Usuari esporàdic 8,92 
Berenar fix 0,72 
Berenar esporàdic 0,89 

 
El senyor alcalde explica que aquestes tarifes són exactament les mateixes que 
constaven al plec de clàusules que regien el procediment obert que s’ha declarat 
desert en aquesta mateixa sessió. Vol agrair a l’empresa Suara que en un impàs de 24 
hores ha fet arribar a l’Ajuntament el pressupost de l’escola. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, agraeix que aquest 
matí els avisessin que hi havia aquest assumpte per aprovar, però no han tingut fins 
ara a les vuit del vespre tota la informació. Continuen pensant que no s’hauria hagut 
d’arribar a aquesta situació de fer una pròrroga perquè la licitació ha quedat deserta. 
Entenen que s’ha de tirar endavant aquest punt i que és l’última alternativa i la millor 
solució. De totes maneres, li agrairia al senyor alcalde que els expliqui les dades de la 
partida que la Diputació ha fet arribar als ajuntaments per als serveis deficitaris, com 
és el cas de l’escola bressol, i els expliqui com s’ha repartit aquesta partida. 
 
El senyor alcalde explica que no té aquestes dades en aquest moment i es compromet 
a fer-les-hi arribar la setmana vinent. Està d’acord amb el senyor Llovet que no 
s’hauria hagut d’arribar a aquesta situació, però les circumstàncies excepcionals a 
nivell nacional, amb moltes incerteses, provoquen que precisament s’arribin a 
aquestes situacions. A ningú li agrada treballar amb aquesta provisionalitat, però és el 
que s’ha de fer, repeteix, per les circumstàncies en què es troba el país. 
 
11.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, UMDC I ERC 
D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR 
 
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la 
voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la 
igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva  
identitat col·lectiva. 
 
Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de 
Catalunya en el si de l’Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions 
han expressat la voluntat de decidir el futur polític de Catalunya a través de diverses 
formes: les manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una 
Nació, nosaltres decidim» i la de l’11 de setembre de 2012 sota el lema «Catalunya 
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nou Estat d’Europa», la resolució del Parlament de Catalunya, de data 27 de setembre 
de 2012, la qual constatava la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar 
lliurament i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta, la 
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya adoptada pel 
Parlament el passat 23 de gener de 2013. 
 
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir, al Parlament de Catalunya, el Pacte 
Nacional pel Dret a Decidir, una cimera que vol facilitar la participació de la societat 
civil en el procés cap a la celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya. 
A aquesta reunió constituent, presidida pel president de la Generalitat, Artur Mas, hi 
van ser presents una quarantena de persones en representació de partits polítics, 
associacions municipalistes i entitats culturals, cíviques, ciutadanes, empresarials i 
sindicals. 
 
El dret a decidir és un objectiu de país i, com a tal, ha de buscar el compromís i la 
coresponsabilitat de tots els agents per tal que se’l facin seu i impulsin l’expressió 
democràtica de tots els catalans i catalanes el dia que es celebri la consulta. Aquest 
suport majoritari és el que donarà legitimitat al procés i té la seva base en la llibertat 
d’expressió de qualsevol poble recollida en tots els tractats internacionals. 
 
El dret a decidir garanteix un procés democràtic, transparent i de respecte a la 
pluralitat d’opinions de la societat. El pronunciament del poble de Catalunya ha de ser, 
únicament i exclusivament, l’expressió majoritària de la voluntat dels seus ciutadans i 
ciutadanes. Per tot això, s’acorda per tretze vots a favor dels regidors Jesús Marín i 
Hernàndez, Cati Forcano Isern, Laureà Gregori Fraxedas, Albert Lamana Grau, M. 
Assumpció Sánchez Salbanyà, Josep M. Masvidal Serra, Àngel López Solà, Pere 
Xirau Espàrrech, Blanca Arbell Brugarola, Ivan Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer, Coia 
Tenas Martínez i Víctor Cerveto Hernández, i quatre vots en contra dels regidors Toni 
Romero Carbonell, Manel Almellones Conesa, Sílvia Tamayo Mata i Jordi Planet 
Rovira: 
 
PRIMER.- Adherir-se al PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR a través de la 
Plataforma www.dretadecidir.cat 
 
SEGON.- Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es 
sumin també a aquest procés democràtic de l’exercici al dret a decidir i a la celebració 
d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya. 
 
TERCER.- Enviar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.  
 
QUART.- Promoure que els agents econòmics i socials i les entitats culturals i cíviques 
del municipi s’adhereixin al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i participin de forma 
activa en aquest procés democràtic de l'exercici del dret a decidir i de la celebració 
d'una consulta sobre el futur polític de Catalunya. De manera especial es decideix 
encoratjar les entitats, les associacions i els partits polítics de Canet a promoure entre 
els seus membres la signatura massiva de peticions en la campanya que l'ANC  --que 
ja ha signat el Pacte--  du a terme en tots els municipis a través de les seves 
assemblees territorials. Així mateix s'aprova dedicar el màxim d'esforços a convertir 
l'11 de setembre i el pas de la Cadena Humana pel municipi en una ocasió de primer 
ordre per atreure a la causa catalana els indecisos i els indiferents. 
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El senyor alcalde llegeix la moció. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que 
normalment a tots els plens hi ha una moció d’aquest caire. Respecte d’aquesta moció 
volen manifestar que part de les afirmacions que fa no són certes, com per exemple 
que Catalunya pateix un bloqueig polític. No entenen què vol dir aquesta frase, ja que 
no té sentit. Pregunta si és que a Catalunya no hi ha hagut unes eleccions 
democràtiques, que fins i tot es van avançar, amb uns resultats de davallada al suport 
a CiU. Des del PP no creuen que hi hagi cap bloqueig polític per part del govern 
central, sinó que evidentment, aquest govern, amb el conjunt de tots els espanyols és 
el govern de les autonomies, des de la creació de la Constitució espanyola. Tampoc 
no és realista que Catalunya pateix un bloqueig financer, de fet sí que pateix un 
bloqueig financer, però és que el problema és del conjunt de l’Estat. En aquest punt 
s’ha de dir que des del govern central es van traspassar diners perquè la Generalitat 
pogués pagar, per exemple, les nòmines dels funcionaris cosa que no hauria estat 
possible. Respecte a aquest problema del crèdit, creuen que és important que es 
conegui que el març de l’any 2012, Espanya, a causa de polítiques econòmiques 
malbaratadores de governs anteriors es trobava en una situació molt propera al que 
tothom anomenava intervenció, per part de la famosa Troika europea, la qual cosa 
volia dir que l’aixeta del crèdit estava tallada, que no es concedia més crèdit per part 
dels països europeus, principalment per part d’Alemanya. En aquells moments, alguns 
il·luminats deien que era l’hora de la intervenció i que no passava res. Ell considera 
que simplement no sabien què estaven dient o no tenien ni idea de com portar les 
finances d’un país. Una intervenció hauria suposat més retallades, res a veure amb 
l’esforç que els ciutadans han hagut de fer ara. Hauria suposat una reducció en els 
sous de fins al 50%, reduccions a les jubilacions de fins al 50%, corralitos bancaris, 
quitances en els dipòsits bancaris, com per exemple a Xipre. És a dir, amb la 
intervenció sí que s’hagués perdut totalment la capacitat de gestionar el futur i també 
s’haurien perdut molts drets. Ara, un cop superada aquesta etapa, tothom es 
vanagloria de la no intervenció. El sacrifici dels ciutadans i la decisió ferma del PP ha 
fet possible que no s’hagués d’arribar a aquests extrems. Sovint es diu que les 
balances fiscals són desfavorables a Catalunya. Normalment, ho diuen els 
nacionalistes. Respecte d’això, creuen que cal explicar a la ciutadania que hi ha quatre 
maneres bàsiques per establir aquesta xifra, que no és res més que el que es rep i el 
que es dóna en termes monetaris. A la primera manera, el compte global només té en 
compte la fiscalitat; aquesta és la que normalment agrada als partits independentistes, 
perquè és favorable als seus interessos. El ciutadà ha de conèixer que hi ha tres altres 
maneres de fer aquests càlculs i en una d’aquestes maneres, tenint en compte els 
ajuts, les balances fiscals són positives per a Catalunya. Amb les altres dues maneres, 
també surten positives per a Catalunya. Quan un concepte es va repetint, a vegades 
queda, i si només es ven el que interessa, les coses surten com surten. Considera que 
no es pot enganyar el ciutadà. La gent ha de saber que una Catalunya independent no 
podria assumir el pagament de les jubilacions dels avis, el mercat de la resta 
d’Espanya, que és el primer comprador dels productes catalans no funcionaria, que 
trigaria, en el millor dels casos, deu anys a entrar a la Unió europea. Per tant, des del 
PP pensen que tota aquesta informació ha d’arribar als ciutadans. Defensen que 
aquest debat no és el que volen els ciutadans. Els ciutadans volen feina per als seus 
fills, que els avis cobrin la pensió, que en el que sigui possible, els serveis siguin 
millors, que quan sigui possible, es rebaixin els impostos, perquè els diners en mans 
privades generen molta més economia positiva que en les mans públiques, que es 
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racionalitzin les institucions públiques i polítiques quant a nombre de polítics i quant a 
duplicitat de funcions. Que les empreses semipúbliques deficitàries no essencials no 
es continuïn mantenint amb diners públics. Aquestes i altres són les veritables accions 
a les quals des de la Generalitat, amb el president Artur Mas, s’ha de donar resposta i 
no basar tota l’acció del seu govern amb consultes, pactes nacionals i declaracions de 
sobirania. Creuen fermament que els ciutadans esperen dels polítics solucions als 
problemes de veritat. Certament, el país encara està vivint una època de contrició de la 
despesa, però es continuen gastant diners per a coses no prioritàries com actes 
publicitaris. També es parla d’un bloqueig social. No sap de quin bloqueig social es 
parla, potser d’aquells que se senten tan catalans com espanyols, d’aquells que 
pensen que el pensament únic que es promou des de les institucions catalanes és 
sinònim de pèrdua de llibertat dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya. El millor 
pensament social que es pot promoure és pensar en les persones i no en els territoris. 
Pel que fa al bloqueig cultural i lingüístic. No acaben d’entendre què volen dir amb 
bloqueig cultural i, pel que fa al bloqueig lingüístic, no entén quina por fa que a 
Catalunya es permeti estudiar en espanyol dins del sistema educatiu català i no com 
una assignatura de tres hores setmanals, sinó com a una llengua oficial a Catalunya. 
Pel que fa a la declaració de la moció de determinar lliurement una consulta pel dret a 
decidir com a expressió democràtica, cal tenir en compte que la Constitució signada 
per la majoria l’any 1978, estableix un conjunt d’articles que s’haurien de respectar i 
que van portar a un acord social molt gran. Amb aquesta moció es proposa canviar 
aquest acord i que aquesta decisió només es prengui per part dels ciutadans que 
resideixen a Catalunya i no del conjunt global dels espanyols, ja que aquesta decisió 
afecta de forma global. Creuen que no és just, doncs, demanar l’opinió només als 
catalans. Torna a repetir que, en realitat, els ciutadans tenen altres problemes i que en 
el Parlament de Catalunya i moltes vegades en aquest Ple, es parla de mocions de 
sobirania i de drets a decidir que no són la realitat del país. El seu grup municipal 
votarà en contra d’aquesta moció. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que no 
serà ben bé una intervenció sinó només un aclariment. Com ja és normal quan es 
parla sobre aquests temes, el grup municipal del PSC dóna llibertat de vot als seus 
regidors. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, explica que és una 
mica paradigmàtic que un ajuntament hagi de demanar el dret a votar d’un poble en 
unes eleccions lliures. No entén la por d’algunes persones. Ara bé, sentint la 
intervenció del senyor Romero entén que la ciutadania pensi que viu molt, molt lluny 
del cos polític. No sap si ha de defensar la moció o el senyor Romero l’ha defensat 
prou amb la seva intervenció, perquè una postura com aquesta és difícil de superar. 
Segons el senyor Romero no hi ha bloqueig financer. D’acord amb l’Estatut i amb els 
convenis que Catalunya té amb el Regne d’Espanya, deuen a Catalunya 
6.000.000.000 d’euros. Però no segons la Generalitat, sinó segons el que s’ha aprovat 
i referendat a l’Estat espanyol. El senyor Romero comenta que les balances fiscals no 
existeixen, que cadascú les interpreta a la seva mida. Les balances de l’any 2010, 
fetes per l’Estat, marcaven un deute amb Catalunya de 10.000.000.000 d’euros. Veient 
aquests resultats, fets per l’Estat, no entén per què tenen tanta por del fet que 
Catalunya s’independitzi, ja que s’estalviarien diners. Segons el senyor Romero s’està 
en una situació de catàstrofe, en una situació de pànic total, ja ha pronosticat que si 
Catalunya s’independitza no es podrà exportar a Espanya, ja que no es considerarà 
indicat comerciar amb una empresa establerta a Catalunya. Per sort, les empreses 
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catalanes han baixat d’un 65% a un 28% les exportacions amb Espanya. Els 
empresaris catalans entenen que el 70 i escaig per cent de les exportacions no 
dependran del mercat espanyol i això permetrà que la gent opini lliurement, es 
posicioni lliurement i faci la vida com consideri adient. Creu que potser no cal entrar en 
detall perquè l’exposició del senyor Romero ha estat tan clara i diàfana que si algú no 
sabia què votar, ara ja ho deu tenir clar. 
 
El senyor alcalde explica que no tenia pensat fer cap intervenció en aquesta moció, 
però després de la intervenció tan desafortunada del senyor Romero dirà unes 
paraules. Centrarà la seva intervenció en tres dels blocs que ha comentat el senyor 
Romero. Parlava del bloqueig polític, financer i lingüístic. No vol entrar en si CiU va 
tenir una davallada de vots o no, el que és una realitat contrastable és que els vots 
d’aquelles persones disposades al fet que el país exerceixi el dret a decidir van 
augmentar respecte de les eleccions anteriors. El senyor Romero pot estar molt 
content que CiU tingués una davallada de vots, però la suma dels partits que defensen 
una idea de país va augmentar. Explica que sí que hi ha un bloqueig polític des del 
mateix moment que el president de l’Estat espanyol ja ha manifestat moltes vegades 
que no es permetrà fer una consulta al poble. Creu que això és una clara mostra de 
bloqueig polític. El bloqueig polític també el fa el PP, ja que és preocupant que el partit 
del senyor Romero parli de llibertats, quan el PSOE els ha obligat al fet que el senyor 
Rajoy comparegui per parlar del cas Bárcenas, perquè el PP no ho volia fer. Pel que fa 
al bloqueig financer, no ha acabat d’entendre-ho perquè primer ha dit que no ho era, 
però després que sí que ho era. Probablement, si aquests 6.000.000.000 d’euros que 
l’Estat espanyol deu a Catalunya es paguessin, probablement no s’haurien de fer 
retallades. Creu que és una obscenitat dir que les pensions es paguen gràcies a 
l’aportació de l’Estat espanyol. Potser és que és exactament al revés, que gràcies als 
impostos dels catalans i les catalanes es paguen les pensions de la resta de l’Estat. El 
senyor Romero també parlava del malbaratament del diner públic per part de la 
Generalitat de Catalunya. Suposa que ho diu pel Ministeri de Sanitat o el d’Educació 
que té transferides totes les competències a la Generalitat. Ja no parla del Ministeri de 
Defensa i de tota la despesa militar. Quan parla de malbaratament, suposa que parla 
de l’aportació a una festa tan bonica com la dels braus i abaixen l’aportació en 
investigació i desenvolupament. Explica que Espanya és el segon país del món en 
quilòmetres de línia d’alta velocitat, és inaudit que tingui més quilòmetres de línia 
ferroviària que Estats Units. Això sí que és malbaratament del diner públic. La realitat 
és que tant el País Basc com Catalunya són els motors econòmics d’Espanya i entén 
que el PP no vulgui donar facilitats a una possible independència del país, entre altres 
coses perquè està en joc la viabilitat econòmica de l’Estat espanyol. Finalment, explica 
que al país no hi ha cap problema lingüístic, els nanos a les escoles saben el català i 
el castellà de la mateixa manera i això no és cap problema. És una riquesa per a un 
país que la seva gent sàpiga diverses llengües i el PP, amb el ministre d’Educació, ho 
està intentant bloquejar. Per tant, sí que parlem del bloqueig polític, financer i 
lingüístic. Considera que la gent és prou madura i que aquesta consulta es podrà fer. 
 
El senyor Romero, per al·lusions, comenta que tothom pot explicar a la seva manera 
com veu la realitat. Entén que cada partit s’ha de posicionar en una visió de la realitat 
de Catalunya o Espanya. Cadascú ho pot explicar de la manera que més li interessi, 
però la manera no és només una. El PP pensa en persones i en poder donar un millor 
futur a les persones, no als territoris. No volen centrar tot el debat en el dret a decidir i 
en la independència. La societat espera alguna cosa més dels polítics i a les notícies 
cada dia es veu que a la Generalitat només es parla d’això, però hi ha moltes més 
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coses de què discutir. Per tant, creu que s’hauria de pensar més en les persones. Pel 
que fa al tema de Bárcenas, sempre han dit el mateix, si algú ha fet alguna cosa que 
no és correcta, que ho pagui, com també amb el senyor Millet i com tants d’altres que 
estan sortint, que també estan afectant els polítics de poble que no tenen res a veure 
amb tot això, però per a la societat és el mateix. El que s’ha d’intentar és que la justícia 
actuï, independentment de quin partit es parli. D’un president de la Generalitat 
n’espera molt més que un debat que potser no està demanant tanta gent. 
 
El senyor alcalde comenta que el senyor Romero ha dit que la manera d’interpretar la 
realitat no és només una. Creu que la gent té dret a manifestar-se de manera lliure i 
pregunta als membres del PP quin és el problema perquè la gent pugui votar que sí o 
pugui votar que no en una consulta. Aquí a Canet, en el PSC hi ha persones que tenen 
una visió i d’altres que en tenen una altra i donen llibertat de vot i torna a demanar al 
PP quin és el problema per no deixar fer aquesta consulta. 
 
El senyor Romero respon que la moció estableix que aquesta consulta només ha de 
ser per una part de la societat espanyola, però es van establir uns criteris de 
convivència en un moment donat i aquesta decisió afecta a tot el conjunt del territori. 
Per tant, el més lògic és que el dret a decidir l’exerceixi tot l’Estat espanyol. 
 
12.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, UMDC, ERC I PSC 
DE SUPORT AL MANIFEST NO ACCEPTEM LA LLEI WERT 
 
Atès que en data 12 de juny de 2013, el Consell Escolar Municipal de Canet de Mar va 
adherir-se al manifest següent: 
 

NO ACCEPTEM LA LLEI WERT 
 
El consell escolar municipal de Canet de Mar, reunit el dia 12 de juny de 2013,  

manifesta el seu rebuig al Projecte de LOMCE i en demana la seva retirada.  

 

Aquest projecte de llei, la LOMCE, suposa una modificació d'aspectes cabdals de l'actual 

legislació d’educació que en absolut obeeix a necessitats del nostre sistema educatiu. En 

volem destacar:  
 
 Ataca el model d'immersió escolar vigent a Catalunya des de l'inici de la 

democràcia. Qualifica el català com una “especialitat” i li atorga un paper marginal i 

inferior a l'altra llengua oficial a Catalunya. 

 

 Atempta al dret de participació democràtica de famílies, alumnes i professorat 

en el govern del centre. Converteix el consell escolar en un òrgan consultiu sense 

cap capacitat decisòria. Si volem mantenir i impulsar la participació de les famílies 

cal que el consell escolar continuï amb les competències que tenia fins ara. 

 

 Recupera l’obligació què les famílies hagin de triar entre l’assignatura de 

religió catòlica i una altra assignatura que es s'anomenarà “Valores Culturales y 

Sociales”. Això suposa una greu vulneració del què el Tribunal Suprem ha establert 

reconeixent el dret dels alumnes a no haver de fer una alternativa concreta a 

l’assignatura de religió. Les famílies han de poder triar els valors religiosos que 
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vulguin per als seus fills però aquesta opció no ha de ser sufragada amb fons 

públics. 

 

 Canvia de manera radical els criteris per a la concertació de centres educatius. 

A partir del que s’estableix en aquesta proposta de llei del PP l’Administració deixa 

de poder decidir la concessió de concerts en funció de les necessitats 

d’escolarització i, en canvi, passa a sotmetre aquest criteri a la voluntat de les 

patronals de l’escola concertada de demanar-los. 

 

 El govern central rescabala més competències sobre el currículum. Ara vol 

regular el 65% dels continguts de les assignatures troncals davant del 55% actual. A 

més a més, nega a la Generalitat la potestat per avaluar el seu propi sistema 

educatiu establint proves centralitzades. Aquesta voluntat recentralitzadora suposa 

una regressió important en l’autonomia dels centres. Els models educatius que són 

més eficients són aquells que són més descentralizats. 

 

No podem acceptar que la majoria absoluta del PP (Partit Popular) pretengui imposar a 

la societat una nova llei orgànica d’educació sense cap voluntat de consens polític i 

social. El govern del PP torna a fer el mateix que va fer amb la LOCE el 2002. El 

resultat, aleshores, va ser una llei que va durar el que va durar el govern del PP. 

 

Finalment, cal dir prou que l’educació sigui una moneda d’intercanvi polític entre 

partits que únicament defensen interessos particulars i no una voluntat real d’aconseguir 

una educació pública, de qualitat i gratuïta per als nostres fills i filles. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar comparteix les idees expressades en aquest 
manifest, el Ple municipal acorda per tretze 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, Ivan 
Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer, Coia Tenas Martínez, Sílvia Tamayo Mata, Jordi 
Planet Rovira i Víctor Cerveto Hernández, una abstenció per absència de la sala en el 
moment de la votació del regidor Pere Xirau Espàrrech i dos vots en contra dels 
regidors Toni Romero Carbonell i Manel Almellones Conesa: 
 
PRIMER.- Donar suport al text del manifest No acceptem la Llei Wert, al qual es va 
adherir el passat 12 de juny de 2013 el Consell Escolar Municipal de Canet de Mar. 
 
SEGON.- Notificar aquesta moció als interessats, a tots els efectes. 
 
El senyor alcalde llegeix la moció. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que vol 
fer un resum de la necessitat d’una nova llei d’educació. Aquesta és una reforma 
bàsicament reguladora, de canvi de l’estructura dels cursos, de canvi dels currículums 
i de canvi en la metodologia. En la història de la democràcia, només hi ha hagut una 
llei important, la LOGSE de l’any 1990, que ha aportat els índexs més alts de fracàs 
escolar de la història. La resta de lleis sempre han estat modificacions d’aquesta 
LOGSE i han estat aprovades amb governs socialistes. És important fer una nova llei 
d’educació perquè el que no pot ser és no fer res, amb les desastroses dades que 
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s’extreuen del sistema educatiu. Hi ha una taxa d’abandonament escolar del 24,9%, el 
doble de la resta de països europeus, que és del 13%. Això significa que un de cada 
quatre joves abandona els estudis després de l’ensenyament obligatori i sense el títol 
de l’ESO. La taxa d’alumnes repetidors és una mala dada. La taxa d’atur juvenil és del 
57%, un percentatge de joves d’entre els 15 i els 29 anys que ni estudien ni treballen i 
que representen un 23,7% en el conjunt d’Espanya, només superat per Israel. Als 15 
anys, els alumnes han repetit almenys un cop, això significa que hi ha 500.000 
alumnes més del que seria normal. Si no hi hagués aquesta xifra de repetidors hi 
hauria un estalvi de 2.500.000.000 d’euros. Els resultats acadèmics allunyen el país 
dels llocs capdavanters i empitjoren d’any en any. A les dades de l’informe PISA, 
Espanya va obtenir 481 punts l’any 2009, dos punt percentuals per sota de la mitjana 
de l’OCDE, els pitjors resultats des de l’any 2000 amb 493 punts. Cal afegir que 
aquests resultats nefastos s’han aconseguit amb una inversió molt per sobre dels 
països de l’OCDE, ja que Espanya ha destinat 10.094 dòlars l’any per alumne, mentre 
que a la Unió europea s’està invertint un 21% menys per alumne. La inversió en 
educació s’ha duplicat en l’última dècada, de 27.000.000.000 d’euros a 
53.000.000.000. Per tant, tot i reconeixent les millores en el sistema educatiu espanyol 
en les darreres dècades, és moment de reflexionar què és el que està fallant, per què 
els estudiants no assoleixen els objectius i el país no és on li correspon. I la proposta 
per fer aquest canvi és modificar un sistema molt rígid, que tracta per un igual a tots 
els alumnes fins als 16 anys, que no posa suficients mesures per detectar problemes a 
temps, per un altre sistema més flexible amb una atenció més individualitzada que 
permeti detectar precoçment els problemes. Les decisions són reversibles, famílies i 
alumnes podran modificar la seva versió en qualsevol moment. Tindrà un sistema 
d’avaluacions homogènies per a tot el territori que garantirà que el nivell de 
competències s’assoleixi. Hi haurà una prova a tercer de primària, a sisè de primària i 
una prova final a quart d’ESO. Es tracta d’un sistema molt més modern des d’un punt 
de vista metodològic i pedagògic. S’ha d’aprendre a raonar, a tenir esperit crític i a 
resoldre problemes complexos. Per tant, aquestes avaluacions comportaran un canvi 
en la metodologia molt important i les competències a assolir tindran un valor molt més 
important. També regeix l’aproximació a la formació professional, els cicles d’FP bàsic, 
d’FP grau mitjà i FP de grau alt. Els centres tindran autonomia, sobretot l’escola 
pública, que en aquest sentit està en desigualtat de condicions respecte a la 
concertada i a la privada. Així, es dota l’escola pública d’una sèrie d’eines que li 
permetran ser més flexible i adaptar-se als nous temps, a tenir més capacitat de gestió 
i de decisió. També dóna una nova configuració a les assignatures. Això suposa una 
nova definició de quines són les competències que han de fixar les autonomies i 
l’Estat. En les assignatures troncals és l’Estat qui defineix les avaluacions i el contingut 
dels temaris. Els temaris de les assignatures específiques quedaran definits per les 
comunitats autònomes, sempre tenint en compte els continguts estàndards d’avaluació 
definits també per l’Estat. També hi ha assignatures de lliure configuració, les quals 
queden definides per les comunitats autònomes. Així, doncs, és una llei reguladora 
que canvia les regles del joc, l’estructura dels cursos i les assignatures i redefineix el 
paper de l’Estat i les comunitats autònomes. Inclou religió o una alternativa, es pot 
escollir; estableix el castellà com a llengua cooficial, per a la qual cosa el govern 
garanteix el dret constitucional que té tothom a escollir la llengua en què es vol 
estudiar; es podrà passar de curs únicament amb dues assignatures suspeses, 
excepte si són matemàtiques, llengua i català. Aquestes noves regles s’apliquen igual 
a l’escola pública, la privada i la concertada. No hi ha res en aquesta nova llei que 
beneficiï més un model que un altre, en tot cas els fa millors. Per acabar, afirma que és 
el moment de donar un vot de confiança als professors i els directors en la seva 
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capacitat de gestió. Per tot això, el seu grup municipal votarà en contra d’aquesta 
moció. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, comenta que abans 
explicava les coses que pot dir un governant sobre el dret a decidir d’un poble. En 
aquest cas, hi ha ministres que es dediquen a fer obres de teatre del Florido pensil i 
assaja amb tots els alumnes de l’Estat espanyol. És força patètic tornar 40 anys enrere 
amb una llei retrògrada, sense cap visió de futur, amb una llei que només porta a uns 
períodes que es creien superats, però la dreta està tan aglutinada que dins d’aquesta 
hi ha de tot i, per tant, també hi ha gent que rememora el passat amb una lucidesa 
molt clara. Quan diuen que aquesta llei ataca el model lingüístic ho diuen perquè és 
una llei que no defensa el bilingüisme. A Catalunya tothom és bilingüe i si hi ha algú 
que no ho és, és perquè només coneix el castellà. Per tant, el bilingüisme es defensa a 
Catalunya i els castellans que volen aprendre català es defensen des de Catalunya, 
cosa que el govern del PP no fa ni al País Valencià ni a les Illes Balears, on el 
bilingüisme està 25 punts per sota del de Catalunya. Per tant, quan el PP parla de la 
defensa de la llengua castellana, no està defensant les llengües oficials dels territoris 
on el PP mana. Demana que no els vulgui vendre duros a quatre pessetes. La LOGSE 
no era una llei del tot correcta, però estava a anys llum de la que aprova el PP. Quan 
el senyor Romero diu que la LOGSE va ser la llei que va produir més fracàs escolar de 
la història està mentint. Abans d’aquesta Llei, que, recorda, va portar l’ensenyament 
obligatori fins als 16 anys, el 40% dels alumnes de 14 anys ja no estudiaven. Quin 
fracàs més gran hi ha que el 40% dels alumnes de 14 anys deixin d’estudiar. La 
LOGSE també va fer que dels 3 als 6 anys hi hagués un ensenyament gairebé del 
100% dels alumnes. Les dades que ha donat el senyor Romero són falses. En 
l’informe PISA comenta que han baixat o s’han mantingut. Catalunya s’ha mantingut, 
però és que cap país d’Europa a absorbit un 20% de població escolar immigrada, 
sense baixar en aquest informe. El senyor Romero explica que s’està cinc punts per 
sota de l’OCDE, cosa normal després de 40 anys de franquisme, ja que un dels 
aspectes que marca el nivell escolar dels alumnes és el nivell escolar dels pares i en 
aquest país, l’analfabetisme que va provocar el franquisme ha portat a la situació 
actual. Recomana al senyor Romero que ho llegeixi als estudis PISA, la principal 
causa del resultat del nivell escolar d’un estudiant és el nivell universitari o d’estudis 
dels seus pares. Però, a més a més, el país no està tan malament, està al mateix nivell 
que Estats Units i dos punts per sota de Noruega. El senyor Llovet continua la seva 
intervenció explicant que el PP vol controlar al 100% les assignatures troncals, a més 
a més de treure el català de l’escola i intentar marginar-lo, com ha fet amb el valencià, 
tot i que hi ha 125.000 famílies que demanen el dret d’escolaritzar els seus fills en 
valencià i no els han donat aquest dret, mentre que a Catalunya en són 20 que volen 
escolaritzar els seus fills en castellà. Quan s’avaluï els alumnes de Catalunya, se’ls 
preguntarà el Cantar del Mío Cid o la llista dels reis visigots, que és el que es pregunta 
als alumnes de la Comunitat de Madrid i quan els pedagogs internacionals veuen les 
proves d’avaluació de la Comunitat de Madrid es posen les mans al cap, ja que són la 
prova que estan reculant 40 anys, igual que al País Valencià, que fan unes proves 
prehistòriques. Aquí no es vol estudiar el Cantar del Mío Cid ni que les proves 
d’avaluació de final de cicle siguin sobre aquests temes, perquè si des de Madrid 
tenen el dret d’avaluar, tenen el dret sobre la totalitat de l’ensenyament i avaluen sobre 
el que volen. A Catalunya es vol decidir des de Catalunya. El senyor Llovet comenta 
que és director d’una escola pública des de fa 16 anys i el senyor Romero no li ha 
d’explicar l’autonomia que dóna aquesta Llei a les direccions dels centres i torna a 
repetir que no li vulgui vendre duros a quatre pessetes. Ni aquesta llei defensa 
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l’ensenyament, ni ajuda el país, ni és bona. El millor que podria fer el ministre és 
dedicar-se a alguna altra cosa. I demana que aquesta llei es tiri enrere perquè aquí a 
Catalunya, a diferència d’Espanya, sí que s’ha fet una llei d’educació, una llei aprovada 
per gairebé el 80% del Parlament. A Madrid i a Espanya no ho fan perquè no en 
saben, quan un diu A l’altre diu B i així és impossible defensar l’educació, ni aquí ni 
enlloc. 
 
El senyor Romero, per al·lusions, demana tornar a intervenir, ja que considera que el 
senyor Llovet ha fet una mica de teatre. Comenta que el grup municipal d’ERC diu que 
s’està prohibint el català, la qual cosa és absolutament falsa. L’únic que es proposa i 
que es vol aconseguir és que qui vulgui estudiar en castellà ho pugui fer. Hi ha molta 
diferència entre una afirmació i l’altra. El senyor Llovet ha dit que no s’incrementa 
l’autonomia dels centres i no és cert, perquè sí que s’incrementa. Una altra cosa és 
que no s’ha sentit ni una alternativa per part de cap director, de com es combat el 
fracàs escolar que hi ha. Políticament és molt maco, però cal saber d’una manera 
pràctica, com es combat aquest fracàs escolar, no només a l’àmbit català. Alguna cosa 
s’havia de fer per intentar-ho i s’ha fet i també s’ha intentat arribar a acords amb la 
majoria de grups polítics. És evident que amb una confrontació tan gran com hi ha 
entre ERC i el PP difícilment s’entendran, perquè defensen coses totalment diferents. 
La veritat, però, esperava que el senyor Llovet, com a director, li expliqués com 
combatria ell aquest fracàs escolar, tant a Catalunya com a Espanya, de manera 
integrada, ja que punt amunt punt avall, la realitat és que hi ha uns joves molt poc 
formats que tenen moltes dificultats per entrar al mercat laboral. Cal que els joves 
puguin assolir un bon nivell d’estudis, que sàpiguen castellà, català, anglès i francès si 
cal, perquè puguin trobar un bon lloc de treball. 
 
El senyor Llovet també fa ús del seu torn de rèplica i explica que a Catalunya ja hi ha 
una llei que permet estudiar en castellà, de fet hi ha alumnes que estan aprenent en 
castellà. Pel que fa a la lluita contra el fracàs escolar, un altre dia amb més temps ja li 
explicarà, perquè ara no podria ser. El que està clar és que desinvertint en educació 
no s’aconsegueix lluitar contra el fracàs escolar, com tampoc s’aconsegueix 
augmentant les ràtios d’alumnes per classe. És un procés molt lent i oferint als nois i 
noies de 16 anys feines amb un sou de 2.000 euros, com s’ha fet durant aquests anys 
de la bombolla, traient-los del sistema educatiu, tampoc no és una bona alternativa. El 
camí és invertir en educació, invertir en cultura i li recorda que amb vuit anys s’ha 
baixat vuit punts el fracàs escolar a Catalunya; a Espanya li sembla que no tant, però a 
Catalunya són vuit punts. 
 
Durant el debat, la portaveu del grup municipal d’ERC, la senyora Blanca Arbell 
Brugarola, es retira de la sessió. Després de la votació, es reincorpora el senyor Pere 
Xirau Espàrrech, regidor del grup municipal d’UMdC, s’hi reincorpora. 
 
13.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, UMDC, ERC I PSC 
A FAVOR DEL MANTENIMENT DELS SERVEIS SOCIALS DE PROXIMITAT EN 
MANS DELS MUNICIPIS (I ELS CONSELLS COMARCALS) 
 
La proposta de l’Avantprojecte de Llei de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local, en el cas que s’aprovi i s’apliqui a Catalunya, plantejaria una 
situació d’amenaça per a la continuïtat del sistema de Serveis Socials de 
responsabilitat pública, que al nostre país s’ha anat construint des dels anys 80. 
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En l’actual realitat de patiment de sectors molt diversos i extensos de la ciutadania, 
posar en perill el sistema de serveis socials de proximitat constitueix un atac frontal a 
la garantia dels drets individuals i col·lectius aconseguits amb molts esforços durant 
l’etapa democràtica i suposa un retorn a èpoques passades de precarietat social. Així 
mateix estaríem posant en perill un model de convivència, benestar, cohesió social, 
participació democràtica i qualitat de vida. 
 
Per aquest motiu, en aquests moments que s’estan gestant els esborranys de reforma 
de l’Administració local, l’Ajuntament de Canet de Mar mostra la seva preocupació per 
les greus conseqüències que comportaria per la dignitat de les persones, la 
convivència cívica i la pau social, el desmantellament del model de serveis socials 
arrelat al territori i al servei de les persones, especialment les més vulnerables. 
 
Així mateix posem de manifest la importància dels Consells Comarcals com a òrgans 
gestors de la prestació de serveis per aquells municipis inferiors a 20.000 habitants. 
 
És per tot això s’acorda per unanimitat dels setze membres presents dels disset que 
integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- En cas que s’arribi a aplicar la modificació que planteja aquest 
avantprojecte, l’Ajuntament de Canet de Mar demana al Govern de la Generalitat que 
insti al Govern espanyol i als legisladors estatals –i també als de Catalunya- a 
mantenir la continuïtat del finançament de la part corresponent a l’Estat del Pla 
Concertat de Prestacions Bàsiques de Serveis Socials per a les Corporacions Locals, 
assegurant el manteniment i el funcionament dels serveis socials de proximitat en els 
governs locals. La situació social actual justifica la nostra exigència que, a més a més, 
respecta el principi de subsidiarietat establert per la Unió Europea (article 5 del Tractat 
de la UE). 
 
SEGON.- Així mateix, en cas que a Catalunya no s’apliqués la proposta del Govern 
espanyol sinó que s’apliqués la llei catalana, l’Ajuntament de Canet de Mar insta al 
Govern de la Generalitat a garantir el finançament i el model actual a fi de mantenir els 
serveis socials de proximitat a tot el territori. 
 
TERCER.- Transmetre a la Generalitat de Catalunya els presents acords. 
 
La tinenta d’alcalde de Benestar Social, Família, Joventut i Festes Populars, la senyora 
Cati Forcano Isern, llegeix la moció. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que des 
del seu grup municipal creuen que els serveis socials de proximitat fan una feina molt 
important en els municipis, però també creuen que és necessari racionalitzar els 
recursos i que es poden compartir amb entitats supramunicipals. Aquesta 
racionalització és necessària en tots els àmbits, per tant, l’avantprojecte de llei de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració pretén, com el seu nom indica, ser 
racional amb les despeses. Tanmateix, el grup municipal del PP votarà a favor 
d’aquesta moció. 
 
El senyor Ivan Aranda Mena, regidor del grup municipal d’ERC, explica que el seu 
grup hi votarà a favor. Només vol afegir que a Catalunya hi ha gairebé 4.000 entitats 
del sector social, associacions, fundacions, cooperatives, centres de treball, que fan 
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una tasca molt important per a la societat i, sobretot, per a tota aquella gent que ho 
necessita. A Canet s’ha de reconèixer la tasca que fa la Fundació els Garrofers, 
l’Associació Terra i Cel, Càritas o Gea XXI, per esmentar-ne algunes. També vol 
trencar una llança a favor dels serveis de Benestar Social que la Generalitat, durant tot 
aquest any, ha anat fent. 
 
14.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC SOBRE LA 
SITUACIÓ ACTUAL DELS JOVES A CATALUNYA 
 
Les dades sobre la situació laboral de les persones joves a Catalunya posa de 
manifest la precària situació que pateix la joventut, convertint-los en un dels 
col·lectius més vulnerables enfront la dramàtica situació que ha generat la crisi 
econòmica. 
 
La taxa d'atur entre els i les joves de 16 a 24 anys actualment a Catalunya és d'un 
52,7%, arribant a un nou màxim històric. L’atur entre la població de 16 a 19 anys 
arriba fins al 77,3%. A Catalunya hi ha 264.200 joves d’entre 16 i 29 anys a l’atur. 
L’atur de llarga durada pels joves de 16 a 29 anys és del 18,8%, el que representa 
només una mica menys de la meitat del total joves aturats (39,9%). L’atur de llarga 
durada afecta més als joves (18,8%) que als adults (12,7%), deixant de ser un 
fenomen exclusiu dels majors de 45 anys. 
 
Però l’anàlisi de la realitat va més enllà de les dades periòdiques de l'Enquesta 
de la Població Activa (EPA) i és que darrere d'aquestes dades hi ha joves en risc 
d'exclusió laboral desencadenant en exclusió social, veient minvades les seves 
possibilitats d'emancipació. Segurament la generació millor preparada és una 
generació hipotecada de per vida davant la inactivitat dels actuals governs per a 
trobar solucions i treballar pel present i el futur del país. 
 
Davant d'aquesta situació d'emergència nacional, el Parlament de Catalunya ha  
acordat la celebració d’un ple monogràfic sobre la situació de la joventut a Catalunya. 
Aquesta petició va ser refermada, també, a través d'una resolució aprovada per 
unanimitat el passat 2 de març a l'Assemblea General Ordinària del Consell Nacional 
de la Joventut de Catalunya, la plataforma que aplega a 95 entitats juvenils d’àmbit 
nacional i consells locals de joventut d'arreu del país. 
 
La situació requereix que les administracions adoptin mesures urgents per a la 
reforma del mercat laboral, especialment la situació laboral entre els i les joves, la 
taxa d'atur i la taxa d'ocupació. Les persones joves que s'amaguen darrere les dades  
no poden ser oblidades pels governs. Cal concentrar  els esforços de tot un país en 
la lluita contra l'atur juvenil. No invertir en la joventut implica no invertir en el país, 
esdevenint un problema col·lectiu que necessita solucions reals si no volem que 
Catalunya deixi de ser un país per a joves. 
 
Per tot això, a  p ropos ta  del Grup Municipal Socialista, a petició de la Joventut 
Socialista de Catalunya, acorda per unanimitat dels setze membres presents dels 
disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Donar suport a la celebració del Ple monogràfic sobre la situació actual 
de la joventut al Parlament de Catalunya. 
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SEGON.- Impulsar des de l'Ajuntament mesures contra l’atur juvenil que de manera  
transversal impliquin totes les àrees de l’Ajuntament, prioritzant les polítiques de 
promoció econòmica i creació d’ocupació adreçades especialment als i les joves. 
 
TERCER.- Reclamar al govern de la Generalitat de Catalunya a que posi en marxa 
un pla de xoc contra l’atur juvenil amb polítiques específiques respecte la creació de 
nova ocupació i les condicions de treball dels joves, amb indicadors i eines que 
permetin avaluar el seu compliment. 
 
QUART.- Instar a les administracions a fomentar un canvi en el model productiu 
incrementant els recursos destinats a investigació. 
 
CINQUÈ.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que convoqui una 
taula de diàleg amb sindicats, associacions empresarials, sectors socials, forces   
polítiques i entitats municipalistes per pactar mesures per a la dinamització de 
l'economia i la reducció de l'atur juvenil. 
 
SISÈ.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a garantir la suficiència de 
recursos econòmics i humans per fer front a totes les necessitats de formació,  
orientació i intermediació laboral dels aturats/des, donant continuïtat laboral als 
orientadors del SOC. 
 
SETÈ.- Comunicar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i als  
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. 
 
El senyor alcalde aclareix que per tal de poder votar a favor d’aquesta moció, els 
grups municipals que formen part del govern van demanar que es tragués el punt sisè 
original, que parlava de l’impost de successions.  
 
El senyor Víctor Cerveto Hernández, regidor del grup municipal del PSC, llegeix la 
moció. A continuació, explica que el jovent és el futur d’un país. Això sembla una frase 
feta, però no deixa de ser cert i implica un grau de responsabilitat de les institucions 
que no poden deixar d’assolir. I és que la situació del jovent comença a ser més que 
preocupant. Les institucions han de començar a actuar de manera urgent i continuada 
per evitar noves situacions d’exclusió social. Amb la seva feina i dedicació han d’estar 
al costat de les persones amb dificultats o amb risc de caure en aquestes dificultats i, 
molt especialment al costat dels i les joves que veuen com perilla el seu futur. Si les 
institucions no estan al costat d’aquests joves, a més a més d’agreujar l’exclusió 
social, augmenta la fuga de capital humà, cosa que el país no es pot permetre. 
L’impuls, les ganes de fer coses i la capacitat de la joventut de Catalunya representa 
un potencial tan important que perdre’l implicaria hipotecar el futur del país durant 
molts i molts anys. Serien necessàries moltes generacions perquè es tornés a 
recuperar. Això sense tenir en compte que no s’està parlant de xifres, sinó de 
persones que han dedicat bona part de la seva vida a adquirir una formació que els 
permeti afrontar els reptes més difícils i ser útils als seus conciutadans i al 
desenvolupament del país. Val a dir que amb la suma de tres forces polítiques més a 
aquesta moció li dóna més pes, si això és possible. Per tots aquests motius, 
consideren que aquesta moció, presentada a petició de les Joventuts Socialistes de 
Catalunya, ha de ser aprovada. 
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La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, comenta que 
vol ratificar l’acord al qual han arribat de retirar el punt sisè que hi havia en un principi 
en la moció. 
 
15.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC I ERC PER 
GARANTIR L’ADEQUACIÓ DELS SERVEIS DE BIBLIOTEQUES I SALES 
D’ESTUDIS DURANT ELS PERÍODES DE MAJOR DEMANDA D’AQUESTS 
 
Al municipi de Canet de Mar resideixen un nombre alt de joves, persones que es 
troben en una etapa de la seva vida potencialment destinada a la formació i 
l’assoliment de coneixements i competències. Entenem que l’Ajuntament de Canet de 
Mar considera vital per al desenvolupament del municipi comptar amb una població 
dotada d’eines i recursos intel·lectuals amb els quals poder afrontar la realitat, per la 
qual cosa es fa necessari invertir en equipaments amb l’objectiu de promoure la 
formació de la ciutadania.  
 
En aquest sentit, tant les institucions purament educatives com aquelles destinades a 
promoure el coneixement per altres vies són necessàries. Aquesta proposta atén al 
segon col·lectiu, en tant a biblioteques i sales d’estudi. Canet de Mar disposa tan sols 
d’una biblioteca pública:  Biblioteca P. Gual i Pujadas, gestionada des de la Diputació, 
que considerem és insuficient per atendre les demandes de la població de Canet de 
Mar, de 14.183 habitants1. El municipi compta també amb una sala d’estudi, la qual 
obre només dies feiners, dimarts i dimecres a l’ hivern, i de dimarts a divendres a 
l’estiu pels matins, en cap cas oferint horaris nocturns.  
 
Entenem que aquests equipaments són insuficients per cobrir les demandes de la 
població, especialment del col·lectiu jove que, en períodes determinats, necessita una 
major oferta d’aquests equipaments. Aquests períodes corresponen a les temporades 
d’exàmens tals com els exàmens de finals de semestre per als estudiants universitaris 
com els exàmens de selectivitat.  
 
Donada, doncs, aquesta situació, els grups municipals del PSC i ERC proposen els 
següents acords:  
 
PRIMER.- L’augment dels equipaments destinats a l’estudi.  
 
SEGON.- L’exigència a la Diputació que ampliï els horaris de les biblioteques durant 
els períodes que van del 8 de Gener fins al 1 de Febrer i del 15 de Maig fins a l’1 de 
Juliol, garantint que els equipaments obrin durant els caps de setmana.  
 
TERCER.- L’ampliació dels horaris de les sales d’estudi durant les mateixes dates per 
assegurar que totes obrin durant tot el dia, dissabtes i nits incloses.  
 
El senyor alcalde explica que els grups municipals del PSC i ERC van presentar 
aquesta moció i després de parlar-ne amb els altres grups municipals han acordat 
retirar-la de l’ordre del dia per consensuar un nou text i presentar-la en un altre Ple. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 
aquesta moció també s’ha presentat en nom de les Joventuts Socialistes de Catalunya 
i han arribat a l’acord, tal com ha dit el senyor alcalde, de consensuar un nou text entre 
tots els grups municipals per presentar-lo més endavant. 
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16.- PRECS I PREGUNTES 
 
1.- La porxada construïda per Adif a l’estació del tren 
 
El senyor Jordi Planet Rovira, regidor del grup municipal del PSC, explica que des del 
passeig Marítim, passant per davant de l’estació, va veure que a la porxada que Adif 
ha construït, estava plena de brossa. Va anar a parlar amb els veïns afectats per 
aquesta porxada i va descobrir que ho feien com a protesta perquè els han deixat 
sense vista. Demana si hi ha alguna possibilitat d’aconseguir que Adif canviï aquesta 
porxada. 
 
El senyor alcalde explica que la Policia Local ha rebut alguna queixa referent al fet que 
algú està llençant brossa a la porxada de l’estació. Ara bé, no tenen constància de cap 
queixa veïnal. De tota manera, abans que entrin instàncies de queixa a l’Ajuntament 
preguntaran a veure què està passant. També comenta que si els veïns tenen 
problemes amb aquesta porxada, haurien de parlar amb l’empresa Adif i posar-s’hi 
d’acord. 
 
El senyor Planet comenta que el veí amb el qual va estar parlant li va comentar que 
una solució no tan agressiva seria fer un sostre transparent a la porxada. D’aquesta 
manera no perdrien tant la vista. 
 
2.- Recollida d’aliments de cara al setembre o a l’octubre 
 
El senyor Jordi Planet Rovira explica que s’estan recollint aliments per a gent 
necessitada de Canet de Mar i amb aquests aliments s’està ajudant a 66 famílies, 
unes 192 persones. Però després han sabut que la xifra de persones necessitades a 
Canet de Mar és de 1.165 persones i pregunta si s’està fent alguna activitat de 
recollida d’aliments perquè creuen que de cara al setembre o a l’octubre augmentarà 
molt la demanda d’aliments a Canet. 
 
La senyora Cati Forcano Isern, tinenta d’alcalde de Benestar Social, Família, Joventut i 
Festes Populars, explica que Serveis Socials té la infraestructura que té, però des de 
tot el govern sempre s’ha considerat que si el pressupost de l’Àrea de Serveis Socials 
s’ha d’incrementar, es farà per donar cobertura a les necessitats que es presentin al 
poble. Pel que fa al Canet Aliments, agraeix la tasca que està portant a terme amb la 
recollida d’aliments. Considera que és un tema molt important i des de Serveis Socials 
es valora molt. Al cap de tres mesos es farà la valoració de com ha anat i si s’ha 
d’allargar, s’allargarà el que calgui. Per emmagatzemar els aliments, segurament 
canviaran Creu Roja de despatxos i aquests s’utilitzaran de magatzems. Torna a agrair 
la col·laboració de tot aquell que vulgui participar en la recollida d’aliments. 
 
El senyor alcalde explica que estan oberts a tot tipus de col·laboració, tot i que quan es 
tracta de donar ajut a persones que necessiten aliments s’ha de ser molt curós i 
demana màxima transversalitat en aquest afer. De vegades, fer actuacions per lliure 
pot ser contraproduent. 
 
El senyor Planet explica que la seva acció passarà a través de l’Ajuntament. 
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3.- La neteja dels carrers 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que a 
l’estiu augmenten les incidències de brutícia al carrer i li han cridat l’atenció les queixes 
d’uns veïns. Aquests veïns han comentat, per la xarxa social, que, concretament, un 
dijous al vespre la màquina de la neteja no va passar a l’hora de sempre i l’endemà a 
les set de matí encara hi havia bosses d’escombraries. Pregunta si és que hi va haver 
alguna incidència que ho va impedir. 
 
La senyora M. Assumpció Sánchez Salbanyà, tinenta d’alcalde de Medi Ambient, 
explica que aquell dijous a la nit no va passar res especial. A ella també li va arribar la 
queixa per la xarxa i des de l’Àrea de Medi Ambient ja s’ha contestat. Ja saben que a 
la regidora no li agrada entrar en un debat directe amb el ciutadà, pensa que si ho fes, 
s’hauria de passar tant de temps a la xarxa social que no podria fer res més. Tot i així, 
va veure que s’havien penjat unes fotos que desvirtuaven una mica la realitat. El que 
passa és que els dijous al vespre hi ha la recollida de dues fraccions diferents, la 
d‘envasos i l’orgànica. Si a això se li suma que des del 15 de juliol fins al 15 d’agost és 
quan hi ha més bosses d’escombraries, fa que aquesta recollida no s’acabi fins a la set 
del matí, quan normalment la recollida s’acaba a les cinc. Per aquest motiu, quan la 
gent es lleva en aquest període de temps, és possible que encara quedi alguna bossa 
per recollir. Si aquest problema hagués passat en carrers que no haguessin estat tan 
cèntrics, ningú no se n’hauria adonat, però just va passar a la riera Buscarons i va 
passar perquè en fer la recollida de dues fraccions els camions s’han d’anar a buidar 
diversos cops a la nit. Per tant, van recollir la fracció orgànica i el que no cabia al 
camió dels envasos es va deixar apilonat perquè el camió tingués temps d’anar a la 
deixalleria i fer la transferència. De camí altre cop cap al poble els anava més bé 
passar per altres carrers a fer la recollida sencera i quan ja tornaven cap a la 
deixalleria van passar per la riera i van recollir les bosses que havien deixat 
apilonades. A les set del matí ja no quedava cap bossa. Aquesta és la resposta que es 
va donar al Canet i tu des de l’Àrea de Medi Ambient. Explica que, precisament, les 
bosses es van deixar a la riera Buscarons perquè és un carrer de més fàcil 
accessibilitat per als camions. Torna a repetir que si hagués passat en un carrer més 
petit o no tan cèntric, ningú se n’hauria adonat. Es té la mentalitat que el servei de 
neteja sempre passa a una hora concreta per un lloc concret i no sempre és així. Les 
bosses s’han de treure entre les vuit i les deu del vespre perquè l’empresa les pugui 
recollir al llarg de la nit, però això no vol dir que sempre passin a la mateixa hora, 
perquè de vegades es canvia la ruta. Habitualment, sempre es fa la mateixa, però de 
vegades per circumstàncies poden canviar-la, sobretot a l’estiu. 
 
4.- La neteja porta a porta 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, explica que la seva 
primera pregunta també és referent a la neteja del poble i la repercussió que aquest 
tema té a les xarxes socials que fa que es qüestioni el sistema porta a porta, ja que no 
hi veuen una millora, sobretot quan arriba el període estiuenc. Això provoca que hi  
hagi una sèrie de gent que es comenci a queixar del sistema de recollida porta a porta. 
El seu grup considera que és un sistema que funciona molt bé, però, repeteix, que ara 
es comença a qüestionar per part de ciutadans. El seu grup no el qüestiona, però 
demanen que aquests mesos es faci un control mes exhaustiu del funcionament. 
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La senyora M. Assumpció Sánchez Salbanyà, tinenta d’alcalde de Medi Ambient, 
explica que en cap moment hi ha hagut una relaxació en el sistema de recollida porta a 
porta. Per exemple, els treballadors són exactament els mateixos. Precisament, que 
sigui una concessió a una empresa privada, fa que no tingui cap relació si hi ha 
treballadors de vacances. És evident que l’empresa cobreix les vacances dels 
treballadors, ja que el servei no té mancances de treballadors. El problema és el 
mateix que ha explicat en la resposta a la pregunta de la senyora Tamayo, no s’està 
recollint el mateix volum de bosses que normalment es recullen. A l’hivern es recullen 
una mitjana de 7.000 bosses diàries i entre el 15 de juliol i el 15 d’agost se n’estan 
recollint unes 12.000. Explica que els que creuen en la recollida selectiva no han de 
patir per això, perquè quinzenalment estan revisant els resums de les recollides i no 
s’ha baixat en absolut el percentatge de la recollida selectiva. Una de les actuacions 
que sí que s’ha fet és canviar una mica el sistema de quan es troba una bossa que no 
està ben seleccionada. Normalment es posa l’etiqueta a la bossa i es deixa 24 hores al 
carrer perquè la gent s’adoni del problema. Això és el que es fa a l’hivern, però a 
l’estiu, a causa, com ja ha dit, de l’augment del volum de les bosses, el servei de 
neteja viària les recull al matí. Això ha provocat una pugna amb l’empresa, perquè 
representa que fan un servei doble, però l’objectiu de deixar la bossa mal seleccionada 
és precisament que la gent s’adoni que no ho ha fet bé. També comenta que com que 
hi ha molta gent que és de fora és més complicat posar les sancions quan es troba 
una bossa mal seleccionada, però explica que s’hi està molt a sobre. 
 
5.- Mala cobertura de la telefonia mòbil 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer explica que aquesta pregunta va relacionada amb una 
notícia sobre la telefonia mòbil. Canet és un dels pobles amb la pitjor cobertura de 
telefonia mòbil i els agradaria saber si el govern té pensat fer alguna actuació sobre 
aquest problema. 
 
El senyor alcalde comenta que prenen nota d’aquesta pregunta perquè ara mateix no 
tenen la informació que demana el senyor Llovet. 
 
El senyor Àngel López Solà, regidor delegat d’Obres i Serveis, explica que el problema 
no és ben bé de falta de cobertura, sinó que tot el Maresme no té prou capacitat en el 
sistema. Abans només es trucava amb el mòbil i ara tothom està connectat a Internet i 
tots alhora. Això fa que el servei vagi caient en qualitat de cobertura, problema que 
s’agreuja ara a l’estiu. Això només se solucionarà quan les companyies de telefonia 
inverteixin en línies de banda ampla. 
 
El senyor Llovet comenta que els privats haurien de reclamar a les companyies i 
l’Ajuntament es podria posicionar de la banda dels ciutadans. 
 
6.- Accés al servei del bar de les festes populars 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer explica que en els actes festius que organitza 
l’Ajuntament, com ara la Festa Major, sempre hi ha una barra de bar on es venen 
begudes i que la gestionen una sèrie d’entitats. Demana si aquesta gestió es pot 
repartir d’una manera transparent a les entitats. Demana que es faci un protocol 
perquè les entitats hi puguin accedir amb més facilitat i transparència. 
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La senyora Cati Forcano Isern, tinenta d’alcalde de Benestar Social, Família, Joventut i 
Festes Populars, explica que tindrà en compte el suggeriment del senyor Llovet. 
 
7.- El Reglament d’honors i distincions 
 
El senyor Ivan Aranda Mena, regidor del grup municipal d’ERC, explica que 
l’Ajuntament està treballant en un reglament d’honors i distincions i la setmana 
passada un canetenc va entrar una instància perquè es pogués discutir si es podria fer 
un homenatge al doctor Beltran. Demana a veure quan serà possible fer el que 
demana aquest ciutadà. 
 
El senyor Pere Xirau Espàrrech, regidor delegat de Cultura, explica que aquest 
protocol ja està a punt. De fet es va fer una reunió ja fa uns mesos per acabar de 
consensuar-lo i en aquesta reunió es va proposar d’encarregar el disseny de les 
medalles i els diplomes al col·lectiu d’artistes i artesans de Canet, amb la intenció 
d’adjuntar aquests dissenys al protocol i deixar-lo ben definit. Pel que fa a l’homenatge 
al doctor Beltran, personalment li sembla una idea excel·lent. És una bellíssima 
persona i un grandíssim professional, avui encara. Ell personalment li ha d’agrair que 
tingui un germà, ja que fou ell qui el va salvar. 
 
8.- Tractament per a la desratització 
 
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora del grup municipal d’ERC, es dirigeix al 
senyor Manel Almellones Conesa, regidor delegat de Sanitat, i li explica que li consta 
que hi ha hagut ciutadans del poble que han presentat escrits a l’Ajuntament amb els 
quals reclamaven una acció contra les rates que hi ha pels carrers del poble. També li 
consta que el senyor Almellones ha contestat aquests escrits explicant que s’està 
portant a terme un procés de desratització. Pregunta en quin punt està aquest procés 
de desratització i quan de temps dura aquest procés. 
 
El senyor Manel Almellones Conesa, regidor delegat de Sanitat, explica que s’està 
portant a terme un procediment de desratització mensual amb una empresa 
especialitzada. 
 
9.- Problemàtica de l’ocupació de pisos buits  
 
La senyora Coia Tenas Martínez es dirigeix al senyor Toni Romero Carbonell, tinent 
d’alcalde de Seguretat Ciutadana i Esports. Li explica que hi ha uns veïns del torrent 
dels Lledoners que li han exposat la seva preocupació per l’ocupació d’uns pisos nous 
d’aquest carrer. Pregunta quins passos ha dut a terme la Policia Local, si ja s’han 
identificat les persones que ocupen aquests pisos, si s’han començat a fer diligències 
al jutjat i si tenen alguna cosa pensada per preveure aquests casos amb les empreses 
propietàries d’aquests pisos buits, ja que sembla que aquestes ocupacions passen 
molt sovint en pisos d’aquest estil, pisos buits acabats de fer. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, tinent d’alcalde de Seguretat Ciutadana i Esports, 
explica que aquesta setmana han tingut un problema d’ocupació d’un habitatge buit i 
comenta que quan alguna persona ocupa un immoble, ja no hi ha cap manera per 
treure-la que no sigui judicialment, però l’Ajuntament no ho pot fer perquè aquest 
immoble no és de l’Ajuntament. Per tant, qui ha de fer aquesta denúncia és el 
propietari. L’Ajuntament informa el propietari del problema i aquest és el que comença 
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les diligències judicials. El consistori no pot obligar ningú a sortir de cap immoble. Des 
de l’Àrea de Seguretat Ciutadana s’intensifica el control en els immobles que són 
susceptibles de ser ocupats, com per exemple els habitatges dotacionals. 
 
La senyora Tenas comenta que hi ha ajuntaments que en coordinació amb els 
propietaris prenen mesures de contenció de les entrades d’aquests immobles per 
evitar que siguin ocupats. Les despeses, evidentment, van a càrrec del propietari de 
l’immoble. On sap que aquesta col·laboració està donant molt bons resultats és a 
l’Ajuntament de Badalona, però també és evident que tenen un volum d’immobles buits 
que no es pot comparar amb el de Canet de Mar. 
 
El senyor Romero explica que des de Seguretat Ciutadana ja es fa tot el que es pot 
perquè aquestes situacions no se succeeixin, però no poden obligar a ningú a fer les 
accions necessàries perquè això no passi. 
 
10.- Procediment de licitació de la Plaça Mercat 
 
La senyora Coia Tenas Martínez es dirigeix al senyor Albert Lamana Grau, tinent 
d’alcalde de Promoció Econòmica, Turisme, Comerç, Consum, Indústria i Portaveu del 
Govern. Explica que a l’últim Ple, el senyor Lamana va comentar que no se li donaven 
idees de promoció econòmica per poder discutir-les i tirar-les endavant. La senyora 
Tenas li recorda que no és cert que no aportin idees, ans al contrari, el senyor Lamana 
és conscient que sí que li aporten idees i estan col·laborant molt amb l’Àrea. Dit això, li 
pregunta com està l’assumpte de la Plaça Mercat. 
 
El senyor Albert Lamana Grau, tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Turisme, 
Comerç, Consum, Indústria i Portaveu del Govern, comenta que la senyora Tenas ha 
tret de context una frase que ell va dir en l’últim Ple, potser perquè la senyora Tenas 
no hi era i el va escoltar després per la ràdio. De tota manera, revisarà l’acta per veure 
si realment va dir allò que la senyora Tenas està destacant. Pel que fa a l’assumpte de 
la Plaça Mercat, el senyor Lamana explica que, si tot va bé, serà un punt a l’ordre del 
dia del Ple que es farà a finals del mes de setembre. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 23.15 hores de 
tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària,      L’alcalde, 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Jesús Marín i Hernàndez 
 


