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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 30 DE GENER  
DE 2014 

 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20.30 hores 
Hora que acaba: 21.58 hores 
Lloc: Sala de Plens 
 

PRESIDEIX 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
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 
 

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 
Primera tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
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 extraordinària de data 07.11.13, 
la de la sessió ordinària de data 28.11.13 i la de la sessió extraordinària i 
urgent de data 30.12.13 

2) Donar compte del Decret de l’Alcaldia número 1354/2013 de modificació de 
delegacions de l’Alcaldia 

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 corresponent al tercer trimestre de 2013, així com de la 
Fundació Els Garrofers corresponent al segon i el tercer trimestre de 
l’exercici 2013 
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4) Aprovació borsa d’hores extraordinària per a la Policia Local 
5) Aprovació inicial del protocol d’intencions àmbit industrial part baixa Passeig 

de la Misericòrdia i la seva transformació urbana, en el marc de la 
modificació puntual de les vigents Normes Subsidiàries de Planejament 
municipal que tramiti l’Ajuntament 

6) Aprovació inicial del Pla d’Actuació Municipal d’Incendis Forestals del 
municipi de Canet de Mar i del Pla de Prevenció d’Incendis per al període 
2013-2017 

7) Moció presentada pels grups municipals de CiU, ERC, UMdC i PSC en 
defensa del dret a les dones a decidir sobre la interrupció del seu embaràs 

8) Moció presentada pels grups municipals de CiU, ERC, UMdC i PSC de 
suport a Acció Cultural del País Valencià i a l’arribada de les emissions de 
Catalunya Ràdio i TV3 al País Valencià 

9) Moció presentada pel grup municipal del PSC amb relació a la sanció dels 
immobles permanentment desocupats propietat d’entitats financeres i altres 
grans empreses 

10) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

El senyor alcalde obre la sessió del Ple municipal donant la benvinguda a tothom. 
Explica que la senyora Cati Forcano Isern, tinenta d’alcalde de Benestar Social, 
Família, Joventut i Festes Populars, no podrà assistir en aquest Ple per problemes de 
salut. També explica que el senyor Jordi Planet Rovira, regidor del grup municipal del 
PSC, tampoc assistirà a aquesta sessió. Recorda que les intervencions seran de major 
a menor representació en el Ple municipal. Després d’aquestes explicacions, dóna pas 
al primer punt de l’ordre del dia.  
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 
PLE MUNICIPAL DE DATA 07.11.13, LA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 
28.11.13 I LA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE DATA 30.12.13 
 
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 quinze membres presents dels 
disset que integren el nombre de dret del Ple municipal. 

 
2.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 1354/2013, DE 5 DE 
DESEMBRE, DE LA MODIFICACIÓ DE DELEGACIONS DE L’ALCALDIA 
 
Vist el Decret número 1354/2013, de 5 de desembre, de modificació de diferents 
delegacions de l’Alcaldia, el qual es transcriu a continuació: 

 
DECRET NÚM. 1354/2013, de 5 de desembre, de l’Alcaldia 
 
Mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 555/2011, de data 14 de juny, i una vegada 
constituïda la nova Corporació després de les eleccions municipals del 22.5.2011, es va 
resoldre nomenar els membres de la Junta de Govern Local, establir la periodicitat de les 
sessions d’aquest òrgan i les seves competències i s’efectuà, en favor dels Tinents 
d’Alcalde i en la resta de Regidors de l’equip de govern una delegació d'atribucions per a 
la gestió dels assumptes de les diferents àrees d'actuació municipals. 
 
Que dita delegació va ser modificada mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 804/2013, de 12 
de juliol pel qual es va acceptar la renúncia del regidor senyor Josep M. Masvidal Serra 
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de la delegació de l’Àrea de Festes Populars i es delegà, en favor de la regidora senyora 
Caterina Forcano i Isern la gestió dels assumptes relacionats amb l’Àrea de Festes 
Populars, amb el mateix règim de gestió i direcció internes, que la prevista respecte de 
l’anterior delegació que ostentava el senyor Josep M. Masvidal Serra. 
 
Atès que des del dia 11 de novembre de 2013 la 1ª Tinent d’Alcalde, la senyora Caterina 
Forcano i Isern es troba en situació d’Incapacitat Temporal per motius de salut és pel que 
es fa necessari refer les delegacions efectuades en favor dels diferents regidors per tal 
de no perjudicar la bona marxa dels assumptes municipals. 
 
Vistos l’article 21 LRBRL, els articles 35, 43, 44, 45, 46 i 47 ROF i l’article 56 TRLMC.  
 
RESOLC 
 
PRIMER.- Modificar la delegació de la gestió dels assumptes municipals emmarcats en 
l’Àrea 1 anomenada “Tinència d’Alcaldia de Benestar Social, Família i Joventut”, creada 
mitjançant el Decret d’Alcaldia 555/2011, de 14 de juny, la titularitat de la qual l’ostentava 
la regidora senyora Caterina Forcano i Isern i que des del dia 12 de juliol de 2013 
incorporava la delegació de les funcions en matèria de Festes Populars, en els termes 
que s’indiquen tot seguit, mentre duri la situació d’Incapacitat Temporal de la seva titular: 
 
a) Delegar transitòriament en favor del 4t. Tinent d’Alcalde, Sr. Albert Lamana i Grau, 
la direcció i gestió genèrica dels serveis corresponents a l'àrea de benestar social i 
família: 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. 
 
b) Delegar transitòriament en favor del regidor, Sr. Josep M. Masvidal i Serra, regidor 
delegat d’Urbanisme, les funcions en matèria de Festes Populars: L'abast de les funcions 
d'aquestes delegacions es circumscriu a l’organització de la direcció interna i la gestió 
dels serveis corresponents als que es concreten aquestes delegacions. 
 
c) Delegar transitòriament en favor del regidor, Sr. Pere Xirau i Espàrrech, regidor 
delegat de Cultura, les funcions en matèria de Joventut: L'abast de les funcions 
d'aquestes delegacions es circumscriu a l’organització de la direcció interna i la gestió 
dels serveis corresponents als que es concreten aquestes delegacions. 
 
SEGON.- Establir que la durada de la modificació prevista en l’apartat primer d’aquesta 
resolució tindrà vigència determinada, en concret, produirà efectes des de la data de la 
present resolució, si dins del termini dels tres dies següents no es manifesta res en 
contra o es fa ús de la delegació, quedant la mateixa automàticament sense efectes a 
partir del mateix moment en que es reincorpori la regidora senyora Caterina Forcano i 
Isern, titular de l’Àrea 1, quedant a partir d’aquell moment sense efecte la present 
modificació sense necessitat d’adoptar una nova resolució al respecte. 
 
TERCER.- Deixar sense efectes la delegació específica de les funcions de Portaveu del 
Govern, efectuada mitjançant el Decret 555/2011, d’11 de juny, en favor del 4t. Tinent 
d’Alcalde, Sr. Albert Lamana i Grau, per considerar que les mateixes queden assumides 
per aquesta Alcaldia de forma directa, a partir del mateix moment en que es dicta la 
present resolució i per tant, emmarcades dins l’Àrea 0, creada per l’anterior resolució 
d’11 de juny de 2011. 
 
QUART.- Notificar aquesta resolució als regidors afectats, la qual s’entén acceptada la 
competència delegada, de forma tàcita, si dins del termini dels tres dies següents no es 
manifesta res en contra o es fa ús de la delegació. 
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CINQUÈ.- Publicar aquesta resolució en el BOP conforme disposa l'article 44.2 del ROF. 
 
SISÈ.- 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 
cinc de desembre de dos mil tretze. 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 27 de gener de 2014, 
prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, es va donar per assabentada 
d’aquesta proposta. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament: 
 
PRIMER.- Donar compte al Ple de la corporació d'aquesta resolució, 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 i al tauler 
d’edictes municipal, en compliment del que disposa l’article 44.2 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
El senyor alcalde explica que a causa de la baixa mèdica de la primera tinenta 
d’alcalde, la senyora Cati Forcano Isern, el govern va creure convenient delegar les 
regidories de la senyora Forcano a altres regidors. Així, doncs, la Regidoria de 
Benestar Social i Família es delega al senyor Albert Lamana Grau, la de Festes 
Populars al senyor Josep M. Masvidal Serra i la de Joventut al senyor Pere Xirau i 
Espàrrech. A conseqüència d’aquestes noves delegacions, la figura de portaveu del 
govern que requeia en el senyor Lamana desapareix i Alcaldia assumeix plenament 
les funcions de la Regidoria de Comunicació. 
 
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 CORRESPONENT AL TERCER 
TRIMESTRE DE 2013, AIXI COM DE LA FUNDACIÓ ELS GARROFERS 
CORRESPONENT AL SEGON I TERCER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2013 
 
Vist l’informe emès per la Intervenció municipal, de data 23 de gener, sobre 
l’acompliment dels terminis de pagament de les obligacions de l’Ajuntament de Canet 
de Mar i l’Organisme Autònom Ràdio Canet corresponent al tercer trimestre de 2013, 
així com de la Fundació Els Garrofers corresponent al segon i tercer trimestre de 
l’exercici 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 CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2013, 
AIXI COM DE LA FUNDACIÓ ELS GARROFERS CORRESPONENT AL SEGON I 
TERCER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 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 
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comercials, estableix les procediments a seguir per a reduir els terminis de pagament 
als proveïdors i fixa noves mesures de seguiment per a la consecució d’aquesta 
finalitat. 
 
NORMATIVA APLICABLE 
 
L’article 3.1 de la llei abans esmentada, que modifica la llei 30/2007, de 30 d’octubre, 
de contractes del sector públic, estableix: “L’administració tindrà l’obligació d’abonar el 
preu dins dels trenta dies següents a la data d’expedició de les certificacions d’obres o 
dels corresponents documents que acreditin la realització total o parcial del 
contracte...”.  
 
Aquest termini de trenta dies s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2013. Fins 
aquesta data s’estableixen terminis transitoris pels anys 2010, 2011 i 2012. El termini 
establert pels pagaments realitzats des de l’entrada en vigor de la llei, 7 de juliol, fins el 
31 de desembre de 2010, és de cinquanta-cinc dies. Entre l’1 de gener de 2011, i fins 
el 31 de desembre de 2011, el termini es de cinquanta dies. 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 Tercer 
Trimestre de 2013. 
 
També s’informa del nombre i import total de les obligacions pendents de pagament en 
les que s’estigui incomplint el termini. 
  
Així mateix, addicionalment, s’informa sobre els conceptes anteriors referits al segon i 
tercer trimestres naturals de l’exercici 2013, corresponents a la Fundació els Garrofers. 
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PROCEDIMENT 
 
Les dades que consten en els documents annexos s’obtenen del sistema de 
comptabilitat, “Sicalwin”, de l’Ajuntament de Canet de Mar, en base als justificants 
registrats: 
 

 Factures registrades. 
 Certificacions d’obra. 
 Abonaments. 

 
Els terminis de pagament s’han calculat per diferència entre els dies transcorreguts 
entre la data del registre de factures i la data de pagament als proveïdors, d’acord amb 
les dades que consten en el sistema de comptabilitat. 
 
La data del registre de factures correspon a la data d’enregistrament comptable de 
l’obligació derivada de la factura o document equivalent de l’Ajuntament de Canet de 
Mar. 
 
La data de pagament correspon a la data de presentació a les entitats financeres de 
les ordres de transferències als comptes corrents designats pels proveïdors.  
 
També s’ha calculat el promig de dies de pagament de les factures pagades durant el 
període comprés. 
 
Pel que fa a la informació que hi figura relativa a la Fundació els Garrofers, el present 
informe recull els quadres elaborats directament per la pròpia entitat, no disposant de 
la informació que permeti de la seva verificació pel que hi subscriu el present 
document. 
 
INFORMO 
 
Primer.- S’adjunten els quadres del tercer trimestre del 2013, referents als models 
aprovats, corresponents a l’Ajuntament de Canet de Mar: 
 

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

més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures i no 
s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació. 

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

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

més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures i no 
s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació. 
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Tercer.- S’adjunten els quadres corresponents al segon i tercer trimestre 2013, 
referents als models aprovats, corresponents a la Fundació els Garrofers: 
 

 Pagaments realitzats en el trimestre.  
 Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre. 

 
Quart.- Donar compte d’aquest informe al Ple municipal en la propera sessió que es 
faci. 
 
Canet de Mar, 23 de gener de 2014 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 27 de gener de 2014, 
prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, es va donar per assabentada 
d’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 
’Organisme Autònom Ràdio Canet corresponent al tercer trimestre de 2013, així com 
de la Fundació Els Garrofers corresponent al segon i tercer trimestre de l’exercici 
2013. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim Intern, explica 
que en compliment de la normativa vigent, es dóna compte al Ple dels terminis amb 
què l’Ajuntament està pagant les obligacions, les factures a proveïdors i creditors. Pel 
que fa al període del tercer trimestre de 2013, el termini ha estat de 46 dies des de la 
data de la factura fins al pagament efectiu. S’ha d’aclarir que, fins ara, el termini màxim 
que establia la Llei era de trenta dies. Aquesta normativa ha sofert una modificació pel 
que fa al sistema de càlcul i estableix una reglamentació que, al seu parer, és més 
lògica i que permet a les administracions dur a terme el procés de conformitat de les 
factures en trenta dies, els quals s’afegeixen al termini de pagament i, per tant, es 
passa de trenta a seixanta dies per aquest pagament. El senyor Gregori afegeix dues 
observacions. En primer lloc, explica que des de l’Àrea Econòmica es treballa amb 
molta cura per complir aquesta normativa, i, en segon lloc, aquesta millora ha suposat 
per als proveïdors poder cobrar les factures a termini. 
 
4.- APROVACIÓ ACORD  SECTORIAL SOBRE LA BORSA D’HORES PER A L’ANY 
2014 DE LA POLICIA LOCAL  
 
L’Ajuntament de Canet de Mar, en el Ple del passat dia 29 de març de 2007, va 
aprovar el Conveni Col·lectiu per al personal laboral i l’Acord de condicions de treball 
per als funcionaris, per el període comprès entre l’1 de gener de 2007 i el 31 de 
desembre de 2010, que s’han anat prorrogant tàcitament anualment. 
 
Atès que s’ha posat de manifest la necessitat de regular la prestació de serveis 
extraordinaris per part de la Policia Local  i la gestió de les substitucions del personal 
motivades per situacions d’Incapacitat Temporal, gaudi de diversos permisos, etc. 
 
Atès que els representants de la Policia local i de l’Ajuntament, després de diverses 
reunions, el passat dia 30 de desembre de 2013, varen arribar a l’acord següent:  
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PROPOSTA D’ACORD PER ESTABLIR UNA BORSA D’HORES EN EL 
COL·LECTIU DE LA POLICIA LOCAL DURANT EL PERÍODE COMPRÈS 
ENTRE EL DIA 2 DE GENER DE 2014 I EL DIA 1 DE GENER DE 2015 
 
1.- S’estableix, durant la vigència d’aquest acord, una borsa d’un total de 1.500 
hores  que servirà per prestar servei de Policia Local a les necessitats generades 
pel cobriment d’actes, fires, esdeveniments del poble, serveis especials d’interès 
policial, serveis de policia de proximitat i situacions d’incapacitat temporal per tal 
de garantir el servei mínim de tres efectius policials en tots els torns durant tot 
l’any. No s’inclouen dins la borsa d’hores la nit de revetlla de Sant Joan 23 de 
juny de 2014, la nit del 24 de desembre de 2014, els tres torns dels dies 25, 26 
de desembre de 2014 i la nit del 31 de desembre de 2014. En cas que el cap del 
cos per raons del servei consideri que cal reforçar el mateix en aquestes dates, 
els serveis extraordinaris que es determinin i realitzin s’abonaran al preu d’hora 
marcada en l’actual Acord de Condicions del Personal Funcionari de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. Aquests serveis extraordinaris queden fora de la 
Borsa d'Hores i seran voluntaris entre els efectius que s’apuntin, determinant la 
Comissió de Borsa d’Hores qui les realitzarà. 
 
2.- La previsió de distribució de les hores de borsa sobre els Actes Previstos i 
Incidències de Personal i Serveis No Planificats Imprevistos a cobrir amb servei 
de Policia Local per al 2014 és la següent:  
 

DATA 
  

 
PREVISIÓ DE 
SERVEIS PER 
AGENTS I 
CAPORALS 

  
Efectius 
 Agents 

Efectius 
Caporals 

Hores 
per 
Efectiu 

Cap de 
Setmana 

Total 
Hores 

  

SERVEIS 
PRIMER 
SEMESTRE   

 

      

Gener 
Cavalcada de 
Reis 5  6  30 

Febrer Rua Carnestoltes 5  6  30 

Febrer 
Rua Infantil 
Carnestoltes 3  6  18 

 
Maig Aplec Pedracastell 3  8   24 

 
Juny Repercussió  4  8   32 
Juny Canet Race 9 1 6   60 
Juny Festa Major - Focs 4 1 7   35 

Juny 
Reforç Temporada 
Estiu Div-Diss 8  8 2 64 

Semestre 
Seguretat 
Consells Plenaris 1  6   18 

Semestre 

Incidències de 
Personal i serveis 
no planificats 
imprevistos        212 
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SUBTOTAL 1R 
SEMESTRE 2014     523 

  
SERVEIS SEGON 
SEMESTRE         

Juliol 

Festa Major - Nit 
Màgica - Gegants 
- Concert Girasol  4 1 6   30 

Juliol 
Reforç Temporada 
Estiu Div-Diss 16  8 4 28 

Juliol Correfoc 6 1 7   49 

Agost 
Reforç Temporada 
Estiu Div-Diss 20  8 5 160 

Setembre Festa Major Petita  2  7   14 

Setembre 
Diada Nacional 11 
Setembre Matí 1  6   6 

Setembre 
Diada Nacional 11 
Setembre Tarda 1  8  8 

Setembre 
Fira Modernista 
2014 14 2 7   112 

Octubre Challenge 2014 8 1 12   108 

Semestre 
Seguretat 
Consells Plenaris    1  6  18 

Semestre 

Incidències de 
Personal i serveis 
no planificats 
imprevistos       224 

 
SUBTOTAL 2N 
SEMESTRE 2014     857 

  
TOTAL BORSA 
D'HORES 2014        1380 

 
Es destinen 120 hores de les 1.500 de la Borsa als efectius de torn especial que 
es distribuiran equitativament entre els tres efectius d’Escamot de Proximitat i 
Educació per la Seguretat cobrint aquelles necessitats de servei que la 
Prefectura determini, essent Prefectura la responsable de la gestió. 
 
Tant el nombre d’agents i caporals com el d’hores d’aquestes previsions de 
servei per actes i incidències són orientatius i poden variar sensiblement en 
funció de les necessitats del servei, així com perquè sorgeixi la necessitat de 
cobrir actes no previstos a dia d’avui. Les variacions de la quantitat d’hores de la 
Borsa d’Hores prevista en cap cas serà menor a la quantitat total d’hores que 
consta en el present acord.  
 
Les hores de servei mínimes per serveis planificats a realitzar pels agents serà 
de sis hores i les hores de servei per cobrir incidències de personal seran les 
necessàries per cobrir el torn de la incidència ja sigui de 8 hores o de 12 en cap 
de setmana. 
 
3.- La retribució d’aquestes hores serà de 26 euros l'hora, que es retribuirà 
mitjançant una quantitat fixa i periòdica durant 10 mesos d’efectivitat d’aquest 
acord, restant exclosos els mesos de juny i desembre, als efectius de la Policia 
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Local que s’adhereixin a aquesta borsa d’hores. A més es compensarà la 
quantitat d’hores de borsa realitzades (sent 76 hores el màxim) en hores lliures 
de servei que es podran gaudir sempre que el servei ho permeti respectant els 
mínims de tres efectius policials per torn i amb l’informe favorable del cap del cos 
de la forma següent: 
 
A) Tres jornades de 12 hores de cap de setmana que es podrà gaudir fora 
del període estival comprés entre el 16 de juny i el 31 d’agost de 2014 i en caps 
de setmana de l’any 2014 que no hi hagi serveis de Borsa d’Hores. 
 
B) Cinc jornades de 8 hores que es podran gaudir en qualsevol torn, 
havent de realitzar 3 jornades durant el període comprés entre l’1 de gener i el 
15 de juny  de 2014 i  2 jornades en període comprés entre l’1 de setembre i el 
31 de desembre de l’any 2014, respectant el mínim de tres efectius per torn en el 
servei, i durant el període de vigència d’aquest acord. 
 
No es podran compensar les hores de l’apartat A) sota cap concepte en períodes 
de permís de Setmana Santa i Nadal. 
 
4.- Quan un efectiu del cos de la Policia Local  inclòs en borsa, romangui un mes 
seguit en situació d’Incapacitat Temporal, i no faci cap hora a compte de la 
borsa, a la nòmina del mes següent se li descomptarà el complement de borsa 
d’hores. No obstant això, si aquest efectiu, dins la vigència del present acord, 
recupera les hores deixades de prestar, se li restituirà el plus de borsa sempre i 
quan l’organització tingui necessitat de cobrir serveis extraordinaris.  
 
En el cas de que a un efectiu de Borsa d’Hores li quedi un petit romanent de 
saldo inferior a 3 hores que no es pugui adjudicar a cap servei, acte planificat o 
incidència de personal, s’haurà d’exhaurir el saldo perllongant el seu servei 
ordinari abans de finalitzar el període de l’acord. En els casos que el romanent 
d’hores sigui superior a 3 i inferior a 6 es mantindrà en reserva per cobrir 
incidències de personal fins que se li assigni una o vàries perllongancions de 
servei per liquidar el saldo de borsa d’hores abans de la fi del període de l’acord. 
Si el romanent de l’agent no arriba a les 6 hores mínimes per cobrir un servei 
planificat, en el cas de cobrir una incidència de personal, aquest efectiu cobrirà la 
incidència de personal amb les hores de servei necessàries i les hores 
realitzades de més se li compensaran en temps, d’acord amb el que fixi el 
conveni.  
 
5.- Una vegada el cap del cos de la Policia Local, determini la necessitat de 
cobrir els serveis d’actes previstos i planificats amb hores de borsa, l’adjudicació 
es farà per part d’una Comissió de Borsa d’Hores integrada pel cap del cos de la 
Policia Local i 1 representant de cada sindicat de la categoria d’agent i 1 
representant de la categoria de caporal, en funció dels efectius que hagin 
manifestat el seu interès en participar-hi, donant-ne compte als serveis 
administratius del cos i al departament de  Recursos Humans, que farà un 
seguiment del repartiment de les hores, vetllant per un repartiment equitatiu del 
tipus d’hora entre tots els efectius. Aquesta adjudicació de serveis planificats 
previstos es realitzarà segons disponibilitat de quadrant dels efectius adscrits a 
la Borsa d’Hores i haurà d’estar planificada, adjudicada i comunicada als 
interessats amb un mínim de 48 hores abans del dia del servei. Es determina 
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que en una situació d’incidència de personal d’última hora abans d’inici de 
servei, el cap de servei de torn haurà de cobrir les incidències amb personal 
adscrit a la Borsa d’Hores seguint l’ordre d’un llistat que la Comissió de Borsa 
d’Hores elaborarà i deixarà a disposició dels serveis administratius del cos i dels 
caps de servei de torn perquè puguin determinar qui cobrirà la/les incidència/es 
de personal. Aquest llistat s’haurà d’anar actualitzant segons incidències 
cobertes. 
 
6.- Si durant l’adjudicació dels serveis de la Borsa d’Hores per part dels membres 
de la Comissió de Borsa d’Hores, es detecta una manca reiterada de 
compromís, per la negativa en dues vegades consecutives, del compliment de 
l’assignació realitzada a un membre adscrit a la Borsa d’Hores, feta aquesta 
assignació amb una antelació mínima de 48 hores, la Comissió de Seguiment de 
la Borsa d’Hores comunicarà a l’efectiu policial, als serveis administratius del cos 
i a Recursos Humans, la baixa de la llista d’efectius de Borsa d’Hores liquidant la 
seva situació pel que fa al complement de Borsa d’Hores i la proporció de les 
hores de compensació que correspongui. 
 
7.- Un cop l’efectiu policial (agent, caporal) adherit a la llista de serveis de Borsa 
d’Hores adquireixi el compromís de ser-hi, només podrà demanar la baixa de la 
llista de Borsa d’Hores per una causa de força major degudament motivada i 
justificada adreçada al cap del cos. 
 
8.- S’estableix un plus de disponibilitat, amb una retribució econòmica  de 1,99 
€/hora, que es retribuirà a aquells efectius, dels escamots que comptin amb 4 
membres,  que per necessitats del servei, canviïn del torn de nit, matí o tarda i 
passin al de matí, tarda o nit i cap de setmana, respectant el descans mínim 
entre torns de 10 hores, amb acceptació prèvia de l’agent del canvi d’horari. La 
determinació de l’efectiu que hagi de canviar de torn es decidirà entre els 
efectius policials que conformen l’escamot i el cap d’escamot vetllarà perquè 
sigui rotatiu. Els efectius assignats en la durada del torn en que es produeixi el 
canvi, no retornaran al seu torn ordinari, excepte si hi ha alguna situació 
d’incapacitat temporal o indisposició en aquest torn.  
 
9.- S’estableix el preu de 2 €/hora en concepte de plus de cap de servei, pels 
torns en què no hi hagi comandament en funcions de cap de servei. 
 
10.- Es crea un plus de Dia Assenyalat, equivalent a 5,3 euros/hora treballada, 
per cobrir incidències de personal que es produeixin durant la nit de revetlla de 
Sant Joan 23 de juny de 2014, la nit del 24 de desembre de 2014, els tres torns 
dels dies 25, 26 de desembre de 2014 i la nit del 31 de desembre de 2014 i que 
s’hagin de cobrir amb efectius de Borsa d’Hores.  
 
11.- Es crea a partir del dia de la data la Comissió de Seguiment de la Borsa 
d’Hores com a òrgan que vetllarà pel seguiment i correcte desenvolupament 
d’aquest acord. Estarà composada per 1 representant del Departament de 
Recursos Humans, el cap del cos i dos representants sindicals membres del cos 
de la policia local. 
 
12.- Vigència de l’acord: des del dia 2 de gener de 2014 fins al dia 1 de gener de 
2015.  
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13.- L’efectivitat d’aquesta proposta resta condicionada a l’aprovació per part del 
Comitè d’Empresa i posteriorment del Ple Municipal. 

 
Atès que aquest acord van ser ratificat pel Comitè d’empresa de l’Ajuntament , en 
sessió de data 13 de gener de 2014, acordant sotmetre’ls a l’aprovació del Ple 
municipal per tal d’incorporar-los com un annex a l’Acord de condicions de treball del 
personal funcionari i al Conveni col·lectiu del personal laboral,  
 
Vist l’informe emès per la secretària i l’interventor municipals, de data 23 de gener, que 
es transcriu a continuació: 
 

Informe núm. 1/2014 conjunt de Secretaria i Intervenció, sobre la proposta d’acord 
per establir una borsa d’hores en el col·lectiu de la policia local i altres conceptes 
retributius. 
 
Núria Mompel i Tusell, Secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar, i Daniel Martín 
Enrique, interventor municipal emeten el següent: 
 

INFORME 
ANTECEDENTS DE FET 
 
I.- L’Ajuntament de Canet de Mar, per acord del Ple en sessió del dia 29 de març de 
2007, va aprovar el Conveni Col•lectiu per al personal laboral i l’Acord de condicions de 
treball per als funcionaris, pel període comprès entre l’1 de gener de 2007 i el 31 de 
desembre de 2010, que s’han anat prorrogant tàcitament anualment fins a l’actualitat, 
que va ser denunciat el passat dia 21 de desembre de 2012 i que actualment està en 
procés de negociació.   
 
II.- En data 30 de desembre de 2013 els representants de la Policia local i de 
l’Ajuntament, varen arribar a l’acord següent:  
 
PROPOSTA D’ACORD PER ESTABLIR UNA BORSA D’HORES EN EL COL·LECTIU 
DE LA POLICIA LOCAL DURANT EL PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL DIA 2 DE 
GENER DE 2014 I EL DIA 1 DE GENER DE 2015 
 
1.- S’estableix, durant la vigència d’aquest acord, una borsa d’un total de 1.500 hores  
que servirà per prestar servei de Policia Local a les necessitats generades pel cobriment 
d’actes, fires, esdeveniments del poble, serveis especials d’interès policial, serveis de 
policia de proximitat i situacions d’incapacitat temporal per tal de garantir el servei mínim 
de tres efectius policials en tots els torns durant tot l’any. No s’inclouen dins la borsa 
d’hores la nit de revetlla de Sant Joan 23 de juny de 2014, la nit del 24 de desembre de 
2014, els tres torns dels dies 25, 26 de desembre de 2014 i la nit del 31 de desembre de 
2014. En cas que el cap del cos per raons del servei consideri que cal reforçar el mateix 
en aquestes dates, els serveis extraordinaris que es determinin i realitzin s’abonaran al 
preu d’hora marcada en l’actual Acord de Condicions del Personal Funcionari de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. Aquests serveis extraordinaris queden fora de la Borsa 
d'Hores i seran voluntaris entre els efectius que s’apuntin, determinant la Comissió de 
Borsa d’Hores qui les realitzarà. 
 
2.- La previsió de distribució de les hores de borsa sobre els Actes Previstos i Incidències 
de Personal i Serveis No Planificats Imprevistos a cobrir amb servei de Policia Local per 
al 2014 és la següent:  
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DATA 
  

PREVISIÓ DE SERVEIS PER 
AGENTS I CAPORALS 

  
Efectius 
 Agents 

Efectius 
Caporals 

Hores 
per 

Efectiu 
Cap de 

Setmana 
Total 
Hores 

  
SERVEIS PRIMER 
SEMESTRE   

 
      

Gener Cavalcada de Reis 5  6  30 
Febrer Rua Carnestoltes 5  6  30 
Febrer Rua Infantil Carnestoltes 3  6  18 
Maig Aplec Pedracastell 3  8   24 
Juny Repercussió  4  8   32 
Juny Canet Race 9 1 6   60 
Juny Festa Major - Focs 4 1 7   35 

Juny 
Reforç Temporada Estiu Div-
Diss 8  8 2 64 

Semestre Seguretat Consells Plenaris 1  6   18 

Semestre 

Incidències de Personal i 
serveis no planificats 
imprevistos        212 

 
SUBTOTAL 1R SEMESTRE 
2014     523 

  SERVEIS SEGON SEMESTRE         

Juliol 
Festa Major - Nit Màgica - 
Gegants - Concert Girasol  4 1 6   30 

Juliol 
Reforç Temporada Estiu Div-
Diss 16  8 4 128 

Juliol Correfoc 6 1 7   49 

Agost 
Reforç Temporada Estiu Div-
Diss 20  8 5 160 

Setembre Festa Major Petita  2  7   14 

Setembre 
Diada Nacional 11 Setembre 
Matí 1  6   6 

Setembre 
Diada Nacional 11 Setembre 
Tarda 1  8  8 

Setembre Fira Modernista 2014 14 2 7   112 
Octubre Challenge 2014 8 1 12   108 

Semestre Seguretat Consells Plenaris    1  6  18 

Semestre 

Incidències de Personal i 
serveis no planificats 
imprevistos       224 

 
SUBTOTAL 2N SEMESTRE 
2014     857 

  
TOTAL BORSA D'HORES 
2014        1380 

 
Es destinen 120 hores de les 1.500 de la Borsa als efectius de torn especial que es 
distribuiran equitativament entre els tres efectius d’Escamot de Proximitat i Educació per 
la Seguretat cobrint aquelles necessitats de servei que la Prefectura determini, essent 
Prefectura la responsable de la gestió. 
 
Tant el nombre d’agents i caporals com el d’hores d’aquestes previsions de servei per 
actes i incidències són orientatius i poden variar sensiblement en funció de les 
necessitats del servei, així com perquè sorgeixi la necessitat de cobrir actes no previstos 
a dia d’avui. Les variacions de la quantitat d’hores de la Borsa d’Hores prevista en cap 
cas serà menor a la quantitat total d’hores que consta en el present acord.  
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Les hores de servei mínimes per serveis planificats a realitzar pels agents serà de sis 
hores i les hores de servei per cobrir incidències de personal seran les necessàries per 
cobrir el torn de la incidència ja sigui de 8 hores o de 12 en cap de setmana. 
 
3.- La retribució d’aquestes hores serà de 26 euros l'hora, que es retribuirà mitjançant 
una quantitat fixa i periòdica durant 10 mesos d’efectivitat d’aquest acord, restant 
exclosos els mesos de juny i desembre, als efectius de la Policia Local que s’adhereixin 
a aquesta borsa d’hores. A més es compensarà la quantitat d’hores de borsa realitzades 
(sent 76 hores el màxim) en hores lliures de servei que es podran gaudir sempre que el 
servei ho permeti respectant els mínims de tres efectius policials per torn i amb l’informe 
favorable del cap del cos de la forma següent: 
 
A) Tres jornades de 12 hores de cap de setmana que es podrà gaudir fora del període 

estival comprés entre el 16 de juny i el 31 d’agost de 2014 i en caps de setmana de 
l’any 2014 que no hi hagi serveis de Borsa d’Hores. 

B) Cinc jornades de 8 hores que es podran gaudir en qualsevol torn, havent de realitzar 
3 jornades durant el període comprés entre l’1 de gener i el 15 de juny  de 2014 i  2 
jornades en període comprés entre l’1 de setembre i el 31 de desembre de l’any 
2014, respectant el mínim de tres efectius per torn en el servei, i durant el període 
de vigència d’aquest acord. 

 
No es podran compensar les hores de l’apartat A) sota cap concepte en períodes de 
permís de Setmana Santa i Nadal. 
 
4.- Quan un efectiu del cos de la Policia Local  inclòs en borsa, romangui un mes seguit 
en situació d’Incapacitat Temporal, i no faci cap hora a compte de la borsa, a la nòmina 
del mes següent se li descomptarà el complement de borsa d’hores. No obstant això, si 
aquest efectiu, dins la vigència del present acord, recupera les hores deixades de 
prestar, se li restituirà el plus de borsa sempre i quan l’organització tingui necessitat de 
cobrir serveis extraordinaris.  
 
En el cas de que a un efectiu de Borsa d’Hores li quedi un petit romanent de saldo 
inferior a 3 hores que no es pugui adjudicar a cap servei, acte planificat o incidència de 
personal, s’haurà d’exhaurir el saldo perllongant el seu servei ordinari abans de finalitzar 
el període de l’acord. En els casos que el romanent d’hores sigui superior a 3 i inferior a 
6 es mantindrà en reserva per cobrir incidències de personal fins que se li assigni una o 
vàries perllongancions de servei per liquidar el saldo de borsa d’hores abans de la fi del 
període de l’acord. Si el romanent de l’agent no arriba a les 6 hores mínimes per cobrir 
un servei planificat, en el cas de cobrir una incidència de personal, aquest efectiu cobrirà 
la incidència de personal amb les hores de servei necessàries i les hores realitzades de 
més se li compensaran en temps, d’acord amb el que fixi el conveni.  
 
5.- Una vegada el cap del cos de la Policia Local, determini la necessitat de cobrir els 
serveis d’actes previstos i planificats amb hores de borsa, l’adjudicació es farà per part 
d’una Comissió de Borsa d’Hores integrada pel cap del cos de la Policia Local i 1 
representant de cada sindicat de la categoria d’agent i 1 representant de la categoria de 
caporal, en funció dels efectius que hagin manifestat el seu interès en participar-hi, 
donant-ne compte als serveis administratius del cos i al departament de  Recursos 
Humans, que farà un seguiment del repartiment de les hores, vetllant per un repartiment 
equitatiu del tipus d’hora entre tots els efectius. Aquesta adjudicació de serveis planificats 
previstos es realitzarà segons disponibilitat de quadrant dels efectius adscrits a la Borsa 
d’Hores i haurà d’estar planificada, adjudicada i comunicada als interessats amb un 
mínim de 48 hores abans del dia del servei. Es determina que en una situació 
d’incidència de personal d’última hora abans d’inici de servei, el cap de servei de torn 
haurà de cobrir les incidències amb personal adscrit a la Borsa d’Hores seguint l’ordre 
d’un llistat que la Comissió de Borsa d’Hores elaborarà i deixarà a disposició dels serveis 
administratius del cos i dels caps de servei de torn perquè puguin determinar qui cobrirà 
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la/les incidència/es de personal. Aquest llistat s’haurà d’anar actualitzant segons 
incidències cobertes. 
 
6.- Si durant l’adjudicació dels serveis de la Borsa d’Hores per part dels membres de la 
Comissió de Borsa d’Hores, es detecta una manca reiterada de compromís, per la 
negativa en dues vegades consecutives, del compliment de l’assignació realitzada a un 
membre adscrit a la Borsa d’Hores, feta aquesta assignació amb una antelació mínima 
de 48 hores, la Comissió de Seguiment de la Borsa d’Hores comunicarà a l’efectiu 
policial, als serveis administratius del cos i a Recursos Humans, la baixa de la llista 
d’efectius de Borsa d’Hores liquidant la seva situació pel que fa al complement de Borsa 
d’Hores i la proporció de les hores de compensació que correspongui. 
 
7.- Un cop l’efectiu policial (agent, caporal) adherit a la llista de serveis de Borsa d’Hores 
adquireixi el compromís de ser-hi, només podrà demanar la baixa de la llista de Borsa 
d’Hores per una causa de força major degudament motivada i justificada adreçada al cap 
del cos. 
 
8.- S’estableix un plus de disponibilitat, amb una retribució econòmica  de 1,99 €/hora, 
que es retribuirà a aquells efectius, dels escamots que comptin amb 4 membres,  que per 
necessitats del servei, canviïn del torn de nit, matí o tarda i passin al de matí, tarda o nit i 
cap de setmana, respectant el descans mínim entre torns de 10 hores, amb acceptació 
prèvia de l’agent del canvi d’horari. La determinació de l’efectiu que hagi de canviar de 
torn es decidirà entre els efectius policials que conformen l’escamot i el cap d’escamot 
vetllarà perquè sigui rotatiu. Els efectius assignats en la durada del torn en que es 
produeixi el canvi, no retornaran al seu torn ordinari, excepte si hi ha alguna situació 
d’incapacitat temporal o indisposició en aquest torn.  
 
9.- S’estableix el preu de 2 €/hora en concepte de plus de cap de servei, pels torns en 
què no hi hagi comandament en funcions de cap de servei. 
 
10.- Es crea un plus de Dia Assenyalat, equivalent a 5,3 euros/hora treballada, per cobrir 
incidències de personal que es produeixin durant la nit de revetlla de Sant Joan 23 de 
juny de 2014, la nit del 24 de desembre de 2014, els tres torns dels dies 25, 26 de 
desembre de 2014 i la nit del 31 de desembre de 2014 i que s’hagin de cobrir amb 
efectius de Borsa d’Hores.  
 
11.- Es crea a partir del dia de la data la Comissió de Seguiment de la Borsa d’Hores 
com a òrgan que vetllarà pel seguiment i correcte desenvolupament d’aquest acord. 
Estarà composada per 1 representant del Departament de Recursos Humans, el cap del 
cos i dos representants sindicals membres del cos de la policia local. 
 
12.- Vigència de l’acord: des del dia 2 de gener de 2014 fins al dia 1 de gener de 2015.  
 
13.- L’efectivitat d’aquesta proposta resta condicionada a l’aprovació per part del Comitè 
d’Empresa i posteriorment del Ple Municipal. 
 
III.- Atès que aquest acord van ser ratificat pel Comitè d’empresa de l’Ajuntament , en 
sessió de data  13 de gener de 2014, acordant sotmetre’l a l’aprovació del Ple municipal 
per tal d’incorporar-lo com un annex a l’Acord de condicions de treball del personal 
funcionari i al conveni col·lectiu del personal laboral. 
 
OBJECTE D’AQUEST INFORME 
 
La finalitat d’aquest informe és acreditar la legalitat i el procediment legal per aprovar 
l’aplicació de les mesures contemplades en l’acord arribat amb el col·lectiu de funcionaris 
de la Policia Local, en el sentit que consta en els antecedents d’aquest informe. 
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LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
La legislació aplicable ve determinada per la següent: 
 
-Llei 7/2007, de 12 d’abril, l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) 
 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL). 
 
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC). 
 
-Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la Refosa dels textos legals 
vigents en matèria de funció pública. 
 
-Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del Personal al servei de 
les entitats locals de Catalunya. 
-Reial decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat. 
 
-Llei 22/2013, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals d’Estat per a l'any 2014.  
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
Primer.-Establiment d’un concepte retributiu complementari, de caràcter fix i 
periòdic: borsa d’hores. 
 
El document que s’analitza contempla, d’una banda, l’establiment d’una borsa de 1.500 
hores, a realitzar entre els dies 2 de gener de 2014 a 1 de gener de 2015, per parts dels 
18 efectius policials que s'hi han adherit. 
 
L’acord estableix que el preu hora es retribueixi a un import de 26 €, mitjançant una 
quantitat fixa i periòdica durant 10 mesos, s’exclouen del pagament els mesos de juny i 
desembre de 2014. 
 
La distribució de les 1.500 hores que conformen la borsa, s’ha fet de manera que  els 15 
efectius policials integrats en el Q5 els corresponen 76 hores a cadascun i als tres 
efectius de torn especial, els corresponen 40 hores a cadascun, quedant un romanent de 
240 hores, que s’adjudicaran, segons necessitats del servei i disponibilitat dels agents, 
segons es necessiti i que es retribuiran de forma directa als agents que les duguin a 
terme, en el mes en que es realitzin al preu establert de 26 €/hora. L’import econòmic 
que resulta de la distribució de les hores que estan adjudicades en el citat acord, és el 
següent:  
 

PERSONAL 
HORES 
A FER PREU TOTAL 

IMPORT 
MENSUAL 

  
NLC 76 26 1.976 € 197,60 € 
RPC 76 26 1.976 € 197,60 € 
JBR 76 26 1.976 € 197,60 € 
PGG 76 26 1.976 € 197,60 € 
AME 76 26 1.976 € 197,60 € 
CRP 76 26 1.976 € 197,60 € 
JHS 76 26 1.976 € 197,60 € 
DHS 76 26 1.976 € 197,60 € 
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LMGM 76 26 1.976 € 197,60 € 
JTS 76 26 1.976 € 197,60 € 
ASS 76 26 1.976 € 197,60 € 
MMC 76 26 1.976 € 197,60 € 
NCL 76 26 1.976 € 197,60 € 
RPM 76 26 1.976 € 197,60 € 
FAA 76 26 1.976 € 197,60 € 
SAT 76 26 1.976 € 197,60 € 
MITM 40 26 1.040 € 104,00 €  
DDR 40 26 1.040 € 104,00 €  
RCI 40 26 1.040 € 104,00 €  

Total hores  1.260 32.760 € 3.276 € 
 
Essent el total de la despesa prevista per l’Ajuntament per aquest concepte de 39.000,00 
€, dels quals inicialment el document ja reconeix de forma nominativa la quantitat de 
32.760,00 €, per l’exercici 2014.  
 
Destacar que, a banda de la retribució que representa el cobrament d’aquestes hores 
(26€/h), els agents tindran dret a compensar la mateixa quantitat d’hores dins de la seva 
jornada habitual, fet que evidencia un increment salarial atès que per realitzar el mateix 
nombre d’hores de jornada laboral s’augmentarà la retribució anual dels funcionaris. Cal 
fer notar que si la planificació dels quadrants de servei permeten compensar aquest 
nombre d’hores no caldria aprovar una borsa d’hores de caràcter extraordinari. 
 
Per tant, podem afirmar que l’anomenada “borsa d’hores” representa una retribució de 
caràcter complementari de les previstes a l’art. 160.3.d) del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol. 
 
Al respecte cal dir: 
 
a) De conformitat a l’art. 22.2.i) de la Llei 7/1985, correspon al Ple de la Corporació la 

competència per aprovar el seu establiment, essent aquesta, una competència de 
caràcter indelegable en virtut de l’art. 22.4 de la mateixa Llei. 

 
b) Segons allò previst a l’apartat 2 de l’art. 174 del mateix Decret 214/1990, aquestes 

gratificacions en cap cas no poden ser fixes en la seva quantia ni periòdiques en el 
seu acreditament, sinó que han de respondre a serveis extraordinaris efectivament 
realitzats fora de la jornada normal de treball. En el present cas, però, es pretén 
establir una gratificació econòmica de quantia fixa en import i periòdica en la seva 
aplicació (de forma mensual i durant dotze mesos) desnaturalitzant la figura de la 
gratificació per serveis extraordinaris per dos motius, en primer lloc, perquè si s’han 
pogut preveure en l’esmentat acord les hores de treball necessàries per atendre el 
seguit d’activitats/festes del 2014, no es pot acceptar que es tracti de serveis 
extraordinaris, sinó de serveis ordinaris que es volen retribuir a part; i en segon lloc, 
perquè les gratificacions tenen la finalitat de retribuir hores efectivament treballades i 
amb el cobrament d’una quantitat fixa es donarà el cas que determinats agents 
cobrin amb la nòmina mensual unes hores que no hauran estat efectivament 
realitzades, podent-se arribar a donar el cas que a final d’exercici no hagin consumit 
tot el nombre d’hores a treballar però per contra sí que les hauran cobrat tal com si 
les haguessin treballat. 
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c) Per altra banda, l’art. 20 de la Llei 22/2013, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2014, estableix, en el seu apartat Dos, que: 

 
“Dos. En el año 2014, las retribuciones del personal al servicio del sector público no 
podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 
2013, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por 
lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.” 
 
Aquesta norma té caràcter bàsic, de conformitat amb allò que es disposa en els arts. 
149.1.13ª i 156.1 de la Constitució Espanyola. Per tant, s’hauria d’acreditar que, en cas 
d’aplicació d’aquest nou concepte retributiu, els imports a percebre pel personal de la 
policia local no superin, en cap cas, i en termes d’homogeneïtat, les retribucions 
abonades en l’any 2013, cosa que no es compleix en el present cas. 
 
A més, tal i com estableix l’apartat Vuit d’aquest art. 20 de la LPGE, “ Los acuerdos, 
convenios o pactos que impliquen crecimientos retributives deberán experimentar la 
oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que establezcan cualquier 
tipo de incremento.” 
 
Per aquestes raons, cal concloure que l’esmentat l’acord per a incrementar les 
retribucions dels funcionaris del cos de la Policia Local no podria aprovar-se pels motius 
exposats anteriorment. Pel cas que el mateix fos aprovat pel Ple, contravenint aquestes 
disposicions legals, cal dir que esdevindria inaplicable per vulneració d’aquesta 
disposició de caràcter bàsic. 
 
Segon.-Establiment d’un nou concepte retributiu complementari: “Plus de 
disponibilitat”. 
 
Per altra banda, l’acord preveu la creació d’un altre nou concepte retributiu anomenat 
“plus de disponibilitat”, consistent en retribuir a aquells agents que, per qualsevol motiu 
canviïn de torn degut a necessitats del servei. La proposta preveu que les hores 
treballades en aquest cas, es retribueixin a raó de 1,99€.  
 
D’entrada s’ha de fer esment a que, les retribucions dels funcionaris es classifiquen en 
retribucions bàsiques, que inclou, sou, triennis i pagues extraordinàries, i retribucions 
complementàries. La llei defineix quins conceptes s’inclouen dins les retribucions 
complementàries i a aquest efecte estableix: el complement de destinació; el 
complement específic; el complement de productivitat i les gratificacions per serveis 
extraordinaris prestats fora de la jornada normal de treball. 
 
L’anomenat “plus de disponibilitat”, que té com a finalitat retribuir les condicions 
particulars del lloc de treball en atenció al grau de dedicació o disponibilitat, només 
tindria cabuda en el complement específic. Per tant, per comptes de crear un nou 
concepte retributiu caldria modificar el complement específic retribuint aquest aspecte, si 
l’actual complement no ho contempla. En aquest cas, per a modificar el complement 
específic s’exigeix, amb caràcter previ, que la Corporació efectuï una valoració del lloc de 
treball atenent a les circumstàncies expressades.  
 
Per altra banda, cal dir que resulta difícil efectuar un càlcul econòmic del que 
representaria aquesta despesa en el Capítol I del Pressupost municipal, doncs justament 
aquesta retribució es farà efectiva quan “per necessitats del servei” sigui necessari 
descavalcar un agent del torn de nit i no es disposa d’informació suficient, ni tan sols, per 
a fer una estimació. 
 
No obstant l’anterior, convé fer esment en aquest punt, novament, allò previst a l’art. l’art. 
22 de la Llei 22/2013, de Presupuestos Generales del Estado para 2014, en el seu 
apartat Dos, doncs segons això, els imports a percebre pel personal de la policia local no 
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podran superar, en cap cas, en termes d’homogeneïtat, les retribucions abonades en 
l’any 2013. En conseqüència, tenint en compte que aquest extrem no es compleix, no 
procedeix, a criteri dels sotasignants, aprovar el pagament d’aquest concepte retributiu.  
 
Tercer.- Establiment d’un nou concepte retributiu complementari: “Plus de dia 
assenyalat”. 
 
Per altra banda, l’acord preveu la creació d’un altre nou concepte retributiu anomenat 
“plus de dia assenyalat”, per retribuir les hores treballades per cobrir incidències durant la 
nit de revetlla de Sant Joan (23 de juny de 2014), la nit del 24 de desembre de 2014 i els 
tres torns dels dies 25 i 26 de desembre de 2014 i la nit del 31 de desembre de 2014. La 
proposta preveu que les hores treballades en aquest cas, es  complementaran amb un 
plus de 5,3 €/hora.  
 
Arribats a aquest punt cal reiterar que aquest és un concepte que s’ha d’entendre inclòs 
en el complement específic, o pel cas que en el seu moment no es tingués en compte, 
caldria aprovar de nou una valoració del lloc de treball, però en cap cas es pot admetre 
aplicar a la retribució d’aquests funcionaris un nou concepte retributiu que no té empara 
legal. A banda de tractar-se d’una retribució il·legal per concepte, es reitera allò dit 
anteriorment respecte de la limitació, en termes d’homogeneïtat, de les retribucions 
abonades l’any 2013 per aquest personal, per aquest motiu, es considera que no 
procediria l’aprovació de l’esmentat complement. 
 
Cinquè. Reiteració de les advertències legals d’aquest informe 
 
Per últim, posar de manifest que les consideracions jurídiques i econòmiques que es 
posen de manifest en el present informe, i les seves conseqüències, són reiteració de les 
contingudes en l’informe 8/2012, de 20 de setembre i l’informe núm. 7/2013, de 23 de 
maig, emesos pels funcionaris sotasignats en motiu de la signatura dels acords entre 
l’Ajuntament i els representants de la Policia Local, els quals tenien l’objectiu de creació 
dels mateixos conceptes retributius però que aquest any s’ha vist incrementat en nombre 
i import econòmic. 
 
CONCLUSIONS 
 
Pels motius que consten en el present informe els funcionaris que subscriuen informen 
desfavorablement la proposta d’acord per establir una borsa d’hores pel col•lectiu de 
funcionaris de la Policia Local i d’altres conceptes retributius, per l’any 2014.” 

 
Vist el marc normatiu i l’àmbit d’actuació de les Administracions Públiques en el procés 
de presa de decisions en matèries que afecten les condicions de treball dels seus 
empleats i determinen la participació dels funcionaris públics en els termes previstos a 
la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació, determinació de les 
condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions 
públiques i la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de Llibertat Sindical, tot fent ús de 
les facultats conferides. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 27 de gener de 2014, 
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 nou vots a favor dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, 
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, quatre vots en contra dels regidors Blanca 
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Arbell Brugarola, Ivan Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer i Coia Tenas Martínez, i dues 
abstencions dels regidors Sílvia Tamayo Mata i Víctor Cerveto Hernández: 
 
PRIMER.- Aprovar l’acord sectorial per a la Policia local, relatiu a la formalització d’una 
borsa d’hores, incorporant-los a “l’Acord de condicions de treball del personal 
funcionari”  aprovat pel Ple municipal de data 29 de març de 2007. 
 
SEGON.- Els efectes econòmics derivats del present acord, seran retroactius des del 2 
de gener d’enguany. 
 
TERCER.- Facultar a l’alcalde per a l’execució de les previsions contingudes a  l’acord 
sectorial. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, tinent d’alcalde de Seguretat Ciutadana i Esports, 
explica que aquest concepte de borsa d’hores s’està aplicant regularment aquests 
últims anys. Es disposa de 1.500 hores, de les quals, el 50% s’utilitzen per cobrir actes 
extraordinaris, com poden ser la Cavalcada de Reis, Carnaval, actes esportius o la 
Fira Modernista; el 16% van destinades al reforç d’estiu a causa de l’increment de la 
població, i el 34% és per a actuacions especials. Explica que el preu hora es manté i 
es compensen amb hores lliures. Aquest és l’acord al qual han arribat amb el sindicat, 
aprovat pel comitè d’empresa. El principal motiu d’aquesta borsa d’hores és garantir la 
seguretat en els actes extraordinaris que es fan a Canet de Mar amb els recursos 
policials necessaris. Explica que el cost d’una plaça d’agent està al voltant de 37.000 
euros. En aquests moments, hi ha una plaça vacant a la plantilla i consideren que és 
més oportú destinar aquests diners a aquesta borsa d’hores perquè permet una 
flexibilitat molt més gran que no pas incorporar un agent més. Aquesta flexibilitat, com 
ja ha dit, permet garantir la seguretat en els actes extraordinaris que es fan a la 
població. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que està 
d’acord amb el senyor Romero que és necessari cobrir els actes que es fan a Canet de 
Mar amb la seguretat necessària i reforçar el cos quan hi ha un augment de la 
població. Per tant, consideren que és un encert aquesta borsa d’hores, 
conceptualment parlant. Però l’any passat, el seu grup municipal ja es va abstenir en 
aquest assumpte, i segurament aquest any hi votaran en contra, perquè hi havia un 
informe desfavorable dels servei jurídics, com també hi és aquest any, ja que creuen 
que anar en contra d’un informe jurídic no és el més adient. No sap si hi ha alguna 
escletxa que permeti aquesta borsa d'hores i que no representi un augment de salari. 
No sap si la Llei ho permet i demana si la senyora secretària o el senyor Romero 
mateix els ho pot aclarir. 
 
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora del grup municipal d’ERC, explica que el 
seu grup sempre està d’acord que les coses funcionin bé, que Canet de Mar tingui un 
bon servei policial i que els treballadors d’aquesta casa tinguin les seves millores 
salarials. El que passa és que en aquest assumpte hi veuen un problema de 
planificació. Si el sistema de planificació Q5, que és amb el qual, teòricament, es basa 
la Policia de Canet de Mar, es portés com s’hauria de portar, no faria falta cap borsa 
d’hores. En un principi hi van estar d’acord, perquè els va semblar una bona solució 
provisional mentre s’anava planificant millor el sistema, amb el canvi d’inspector. Va 
passant el temps i tornen a presentar aquesta borsa d’hores. Repeteix que aquesta 
borsa d’hores és una bona solució sempre que sigui provisional i que el que s’ha de fer 
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és posar-se en mans del sistema Q5, que és el que està funcionant molt bé en altres 
cossos policials, fins al punt que a final d’any hi ha agents als quals els sobren hores. 
Explica que, com deia la senyora Tamayo, en aquest assumpte hi ha un problema 
d’il·legalitat que els tècnics de l’Ajuntament destaquen al seu informe. I passa a llegir 
un fragment d’aquest informe: 
 
[...] Destacar que, a banda de la retribució que representa el cobrament d’aquestes 
hores (26€/h), els agents tindran dret a compensar la mateixa quantitat d’hores dins de 
la seva jornada habitual, fet que evidencia un increment salarial atès que per realitzar 
el mateix nombre d’hores de jornada laboral s’augmentarà la retribució anual dels 
funcionaris. Cal fer notar que si la planificació dels quadrants de servei permeten 
compensar aquest nombre d’hores no caldria aprovar una borsa d’hores de caràcter 
extraordinari. Per tant, podem afirmar que l’anomenada “borsa d’hores” representa una 
retribució de caràcter complementari de les previstes a l’art. 160.3.d) del Decret 
214/1990, de 30 de juliol. 
 
[...] 
 

b) Segons allò previst a l’apartat 2 de l’art. 174 del mateix Decret 214/1990, 
aquestes gratificacions en cap cas no poden ser fixes en la seva quantia ni 
periòdiques en el seu acreditament, sinó que han de respondre a serveis 
extraordinaris efectivament realitzats fora de la jornada normal de treball. En 
el present cas, però, es pretén establir una gratificació econòmica de quantia 
fixa en import i periòdica en la seva aplicació (de forma mensual i durant 
dotze mesos) desnaturalitzant la figura de la gratificació per serveis 
extraordinaris per dos motius, en primer lloc, perquè si s’han pogut preveure 
en l’esmentat acord les hores de treball necessàries per atendre el seguit 
d’activitats/festes del 2014, no es pot acceptar que es tracti de serveis 
extraordinaris, sinó de serveis ordinaris que es volen retribuir a part; i en 
segon lloc, perquè les gratificacions tenen la finalitat de retribuir hores 
efectivament treballades i amb el cobrament d’una quantitat fixa es donarà el 
cas que determinats agents cobrin amb la nòmina mensual unes hores que 
no hauran estat efectivament realitzades, podent-se arribar a donar el cas 
que a final d’exercici no hagin consumit tot el nombre d’hores a treballar 
però per contra sí que les hauran cobrat tal com si les haguessin treballat. 
 

c) Per altra banda, l’art. 20 de la Llei 22/2013, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2014, estableix, en el seu apartat Dos, que: 

 
“Dos. En el año 2014, las retribuciones del personal al servicio del sector 
público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 
de diciembre de 2013, en términos de homogeneidad para los dos períodos de 
la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la 
antigüedad del mismo.” 

 
[...] 
 
Per aquestes raons, cal concloure que l’esmentat l’acord per a incrementar les 
retribucions dels funcionaris del cos de la Policia Local no podria aprovar-se pels 
motius exposats anteriorment. Pel cas que el mateix fos aprovat pel Ple, contravenint 
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aquestes disposicions legals, cal dir que esdevindria inaplicable per vulneració 
d’aquesta disposició de caràcter bàsic. 
 
[...] 
 
La senyora Tenas acaba aquesta lectura dient que aquest informe explica que aquests 
tècnics ja ho havien advertit en l’anterior Ple, concretament ho expliciten a l’apartat 
cinquè, titulat Reiteració de les advertències legals d’aquest informe. 
 
La senyora Tenas continua la seva intervenció i comenta que té dues preguntes per fer 
a la senyora secretària o al senyor interventor. La primera és si les persones que votin 
a favor d’aquest punt, veient la il·legalitat en què s’incorre, se les podria acusar de 
prevaricació. La segona pregunta és que si algú impugnés aquest punt o part d’aquest 
punt i s’hagués de retirar, els policies que haguessin cobrat aquests diners haurien de 
retornar-los. 
 
El senyor Romero explica que intentarà contestar sobre la il·legalitat o al·legalitat 
d’aquest assumpte i aquesta explicació passa per la Llei 22/2013. Li sobta que la 
senyora Tenas es remeti a una Llei espanyola, a la qual cosa la senyora Tenas 
contesta que per desgràcia encara s’hi ha de remetre. Continua el senyor Romero 
explicant que, evidentment, el punt dos de l’article 20 d’aquesta Llei diu el que ha llegit 
la senyora Tenas, ja que s’ha limitat a llegir l’informe de la secretària. El senyor 
Romero, però, es remet a l’article 21.c) d’aquesta Llei que diu el següent: 
 
En el supuesto de las plazas de personal de la policía local, se podrá alcanzar el cien 
por cien de la tasa de reposición de efectivos siempre que se trate de entidades 
locales que cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las 
Haciendas locales. 
 
El senyor Romero continua la seva intervenció i explica que si la Policia Local de 
Canet de Mar té una plaça d’agent vacant, és a dir, es disposa d’aquests 37.000 euros 
d’aquesta plaça vacant, per invertir-los en l’Àrea, globalment el pressupost no 
s’incrementa. 
 
La senyora Tenas pregunta si en comptes de fer això no es podria cobrir aquesta 
vacant i aconseguir una millor organització. 
 
El senyor Romero contesta que quan s’organitza un grup de gent que ha de fer uns 
serveis extraordinaris, perquè no considera que aquests siguin uns serveis ordinaris, 
és molt millor tenir tota la disponibilitat de la plantilla per destinar-la a les hores que 
siguin necessàries, que no tenir un agent més que entraria en una rotació i no li 
permetria fer aquest reforç que realment es necessita en moments determinats. Per 
molt que el sistema es digui Q5, si es tenen quatre agents disponibles en un torn 
determinat i ha de cobrir una Cavalcada de Reis o un Carnaval, actes on se’n 
necessiten quinze, no es pot fer un bon quadrant. Explica que el sistema Q5 de la 
Policia Local va ser aprovat per conveni l’any 2007, quan al govern hi havia el grup 
municipal d’ERC. Amb això vol dir que és un assumpte que està dins del conveni 
signat i, per tant, no es pot redistribuir fins que el nou conveni estigui signat. És a dir, 
l’organització ja està marcada des del conveni; el que s’ha de fer és distribuir els 
recursos d’una forma més eficient i aquesta és una de les millors maneres que es té 
per aconseguir-ho, la creació d’aquesta borsa d’hores. Així, doncs, el senyor Romero 
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conclou que no es produeix cap tipus d’il·legalitat en aquest assumpte, un cop llegit 
l’article 21.c) de la Llei 22/2013. 
 
La senyora Tenas explica que el Q5 és un sistema organitzatiu que utilitzen molts 
cossos policials. A tots els pobles se celebra el Carnaval i la Cavalcada de Reis i no a 
tots els pobles tenen borsa d’hores. Fins i tot, li pot explicar que a un poble molt proper 
van tenir molts problemes per la il·legalitat de la borsa d’hores, un poble governat pel 
mateix partit que a Canet de Mar. Comenta que no és un assumpte que s’hagi inventat 
ella, sinó que també ho han expressat així els tècnics de l’Ajuntament. 
 
El senyor Romero comenta que ja sap que és el poble d’Arenys de Mar, que funcionen 
d’aquesta manera amb una borsa d’hores extres. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, explica que l’informe 
no està parlant d’hores extres, que aquestes hores no són realment extres, ja que els 
agents treballen les mateixes hores que marca el conveni, com a jornada laboral. Això 
vol dir, que aquestes hores s’estan pagant com a extres, a 26 euros, perquè facin 
l’horari laboral que té tot treballador públic funcionari. 
 
El senyor Romero insisteix en el fet que es paguen hores extres. 
 
El senyor Llovet rebat que es paguen com a hores extres però realment no es fan, 
perquè aquestes hores de més, també les compensen de les hores de la seva jornada 
laboral. És a dir, si aquests agents han de fer 37 hores i mitja, fan aquestes 37 hores i 
mitja amb la diferència que algunes d’aquestes hores se’ls paguen com si fossin hores 
extres. Per tant, no és cert que s’està ampliant les hores fetes perquè el seu horari 
laboral és el mateix i s’està pagant el seu sou, més un sou extra, fent un horari laboral 
ordinari. 
 
El senyor Romero comenta que la disponibilitat horària també es paga. 
 
El senyor Llovet explica que això és el que diu en l’informe jurídic, que no es pot parlar 
d’hores extres, perquè no ho són. 
 
El senyor Romero insisteix en el fet que la disponibilitat horària també es paga. 
 
El senyor Llovet comenta que, en tot cas, aquesta disponibilitat horària no s’hauria de 
pagar a 26 euros l’hora. Hi ha dos complements més de disponibilitat, un que es paga 
a un euro i escaig i un altre a cinc euros i escaig. Per tant, ja hi ha conceptes que 
paguen la disponibilitat horària. El que diu la Llei és el que també diu l’informe i per 
aquest motiu han fet aquest parell de preguntes a la senyora secretària. 
 
El senyor Romero demana als regidors que han intervingut en aquest debat que si 
tenen una altra opció per solucionar aquest problema, ja que el sistema Q5 és inviable, 
que l’exposin. 
 
La senyora Tenas comenta que si aquest sistema és inviable, deu ser que totes les 
policies són inviables. 
 
El senyor Romero comenta que és molt fàcil explicar alguna cosa i després no 
demostrar-ho. Al cap i a la fi, aquest assumpte tracta de garantir la seguretat d’uns 
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actes o no garantir-la. El senyor Romero explica que ell no està disposat a assumir el 
risc de no poder complir amb la seguretat dels actes que es facin a la població. 
 
La senyora Tenas insisteix que en altres pobles on funciona el sistema Q5 sí que 
saben com es poden cobrir aquests actes, que a Canet de Mar no es poden cobrir si 
no és amb una borsa d’hores. 
 
El senyor Romero insisteix que tots els pobles d’una certa entitat que ell coneix tenen 
aquest mateix sistema de borsa d’hores. 
 
La senyora Tamayo explica que, després d’escoltar aquestes intervencions, vol 
comentar que en aquest temps s’ha guanyat estabilitat en el cos de la Policia Local. 
D’ençà que hi ha hagut un increment en el sou dels agents, sigui com sigui aquest 
augment, s’ha pogut veure més estabilitat en aquest cos. Per tant, aquí el que s’ha de 
valorar és si s’està disposat a tenir aquesta estabilitat, a canvi de pagar aquestes 
hores extres. També demana si la senyora secretària pot acabar d’aclarir el punt c) de 
l’article 21 que ha llegit el senyor Romero, si és cert que és una escletxa per poder 
aprovar aquest assumpte sense caure en cap il·legalitat o al·legalitat. 
 
El senyor alcalde comenta que les preguntes que han fet als tècnics ja els les havien 
fet anteriorment i no considera necessari que les tornin a contestar. 
 
El senyor Llovet i la senyora Tenas demanen que consti en acta la resposta de la 
senyora secretària. Agrairien que la senyora secretària, tècnica de tots els regidors de 
l’Ajuntament, pogués contestar sobre si algun regidor vota favor de l’aprovació 
d’aquest assumpte pot caure en prevaricació. També demanen que contesti la segona 
pregunta que li ha fet la senyora Tenas. 
 
El senyor alcalde explica que l’informe de la secretària, com qualsevol informe de 
qualsevol jurista, és interpretatiu i dóna unes orientacions sobre allò que s’ha de fer o 
no s’ha de fer, sota el seu criteri. A partir d’aquí, el responsable polític pren la decisió, 
com han fet tots els grups municipals i el del senyor Llovet també. Diu això perquè a 
aquest acord s’arriba a través d’un conveni col·lectiu signat al 2007, quan el grup 
municipal d’ERC era al govern. Queda molt bé criticar-ho ara, quan realment és un 
assumpte que va signar el grup municipal d’ERC. És cert que el sistema Q5 es fa en 
altres municipis, però la realitat policial de Canet de Mar és diferent d’aquests 
municipis. Es dirigeix al senyor Llovet i li comenta que en aquest Ajuntament no es 
coarta ni la llibertat, ni l’expressió, ni el fet que la intervenció de la secretària consti en 
acta. El que vol deixar clar és que com a alcalde, igual que el regidor de Seguretat 
Ciutadana, no posarà en perill la seguretat de cap assistent a un acte extraordinari que 
es faci a Canet de Mar i, per tant, votarà a favor d’aquest punt, si no és que algú altre 
troba una altra solució real, no com una solució que pot funcionar a Sant Pol, sinó real 
per a Canet. Potser estaria bé que després que consti en acta la intervenció de la 
senyora secretària, consti en acta també que el grup municipal d’ERC es compromet a 
aportar alguna solució real al problema. A continuació, es dirigeix a la senyora 
secretària i li diu que no té cap inconvenient que contesti les preguntes que li han fet. 
 
La senyora secretària vol aclarir que tant ella mateixa com el senyor interventor no 
poden intervenir en el Ple si el president de la sessió, que és l’alcalde, no en dóna 
l’autorització. Pel que fa a la primera pregunta, si votar a favor d’aquest acord podria 
suposar incórrer en un delicte de prevaricació, explica que en el Codi Penal s’exposa 
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que en el cas dels càrrecs electes es podria considerar que incorren en prevaricació 
aquells que votin a favor d’una resolució, essent coneixedors de la seva injustícia, 
quan això beneficiï a algú en particular o a ells directament. En aquest cas, hi ha un 
informe que, evidentment, és una opinió, una opinió que comparteixen la secretària i 
l’interventor d’aquest Ajuntament i per això signen l’informe conjuntament. Com tot, és 
interpretable i cadascú haurà de veure si comparteix aquests arguments. Si això pot 
ser constitutiu d’un delicte, ho ha de decidir un jutge. Pel que fa a la segona pregunta, 
si algú extern, un cop aprovat aquest punt l’impugnés, si les retribucions que hagin 
pogut cobrar els agents les haurien de tornar. Explica que si finalment es demostrés 
que aquest fet és una retribució que no té empara en l’actual legislació, serien 
retribucions obtingudes indegudament i s’haurien de retornar. La manera de fer-ho 
podria ser mitjançant una compensació amb les nòmines posteriors o fent un 
abonament. 
 
La senyora Tenas explica que el seu grup municipal no té cap problema per treballar 
conjuntament i ajudar perquè les coses funcioni més bé. El seu grup sempre està obert 
a donar idees i a col·laborar amb l’equip de govern. El seu grup després de dir no, ha 
aportat alguna idea per intentar ajudar a solucionar els problemes que es plantegen. El 
senyor alcalde té el compromís del grup municipal d’ERC des d’ara mateix per 
contribuir al bon funcionament del consistori. 
 
La senyora Tamayo demana que la senyora secretària aclareixi si l’article 21.c) es pot 
aplicar en aquest assumpte. També pregunta si l’abstenció compromet, si es parla 
d’incórrer en prevaricació. 
 
La senyora secretària explica que l’article 21.c) de la Llei de pressupostos per a l’any 
2014 parla de la taxa de reposició d’efectius al cos de la Policia. Diu que si es 
considera un servei essencial per un municipi es pot reposar el 100% de les baixes 
que hi hagi. Si hi ha una plaça vacant es podria fer una convocatòria, tot i estar 
restringides per regla general, ja que es tractaria d’un servei essencial. És el que 
permet aquest article. 
 
La senyora Tamayo comenta, doncs, que no permet una interpretació diferent. És a 
dir, aquest article no permet que els diners destinats a aquesta plaça que no es 
cobreix es reparteixin entre tots els efectius. 
 
El senyor Romero explica que en els anys anteriors al 2010 es pagaven hores extres 
per valor d’uns 70.000 euros l’any, aproximadament, no recorda la xifra exacta. Ara 
mateix, es vol aprovar això, però per un valor de 39.000 euros, i amb això s’ha 
incrementat la productivitat. Pel que fa a la redistribució del sistema Q5, està obert a 
qualsevol suggeriment que li vulguin fer arribar per millorar-lo. 
 
5.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROTOCOL D’INTENCIONS RELATIU A 
L’ORDENACIÓ DE L’ÀMBIT INDUSTRIAL SITUAT A LA PART BAIXA DEL 
PASSEIG DE LA MISERICÒRDIA I LA SEVA TRANSFORMACIÓ URBANA, EN EL 
MARC DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES VIGENTS NORMES 
SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT MUNICIPAL QUE TRAMITI L’AJUNTAMENT 
DE CANET DE MAR, PER DONAR COMPLIMENT A UNA SENTÈNCIA JUDICIAL. 
 
El senyor alcalde explica que aquest punt es retira de l’ordre del dia d’aquesta sessió a 
petició dels grups municipals d’ERC i el PSC, per poder arribar a un acord conjunt, 
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tenint en compte que aquest és un assumpte força important i que afecta a tothom. 
Aquest assumpte feia referència a un punt anterior, és la continuació del compliment 
de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que instava 
l’Ajuntament a aprovar inicialment el protocol d’intencions que feia referència a tota 
l’àrea de la Pulligan. Tot i que els juristes els han donat unes orientacions en aquest 
sentit estan oberts als suggeriments dels grups municipals d’ERC i el PSC. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, agraeix al senyor 
alcalde i a tots els regidors del govern municipal que retirin aquest punt de l’ordre del 
dia. Creuen que és un tema prou important perquè tots els grups municipals es posin 
d’acord. 
 
6.- APROVACIÓ INICIAL DEL PLA D’ACTUACIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL 
MUNICIPI DE CANET DE MAR I DEL PLA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ 
D’INCENDIS PER AL PERÍODE 2013-2017 
 
Atès que des de la Diputació de Barcelona es va encomanar la revisió de les dades 
incloses al Pla d’Actuació Municipal per incendis Forestals (PAM) vigent al municipi de 
Canet de Mar, per tal de ser aprovat pel Ple de la Corporació i Homologat davant la 
Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que durant els darrers mesos s’han estat revisant les dades ja incloses a la versió 
anterior del Pla amb l’empresa Enginyeria Marsal i Porta, amb seu social al carrer 
Indústria, 2-B, pis 1r 2a de Les Borges Blanques (Lleida) i s’han efectuat les 
ampliacions i les modificacions escaients recomanades i prescrites pels tècnics, així 
com l’actualització de les fitxes dels diferents grups d’intervenció. 
 
Atès que les dades que consten al Pla estan degudament actualitzades pel tècnic de 
l’empresa Marsal i Porta Sr. Albert Martin Llavaneres,  i per això es pot procedir a la 
seva aprovació i homologació.  
 
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Oficina Tècnica de Prevenció 
d’Incendis Forestals ha redactat també el Pla de Prevenció d’Incendis per al municipi 
de Canet de Mar. 
 
Atès que l’Oficina tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals va lliurar el Pla 
de Prevenció d’Incendis a l’Ajuntament de Canet de Mar, el dia 9 de desembre de 
2013. 
 
Vist i trobat conforme l’informe de l’inspector en cap de la Policia Local de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, que es transcriu a continuació: 
 

Joan Carles de Blas, Inspector en Cap de la Policia Local de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, en relació a l’aprovació del Pla d’Actuació Municipal (PAM) per a Incendis Forestals, 
emet el següent: 
 
INFORME 
 
Des de la Diputació de Barcelona se’ns va encomanar la revisió de les dades incloses al 
Pla d’Actuació Municipal per Incendis Forestals (PAM) vigent al nostre Ajuntament, per 
tal de ser aprovat pel Ple de la Corporació i Homologat davant la Direcció General de 
Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. 
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La persona que ha realitzat la revisió del Pla és el Tècnic Sr. Albert Martin Llavaneres, de 
l’Enginyeria MARSAL I PORTA, amb seu social al carrer Industria, 2B, pis 1r 2ª de les 
Borges Blanques (Lleida).  
  
Durant els darrers mesos s’ha estat revisant les dades ja incloses a la versió anterior del 
Pla amb aquesta Enginyeria, i s’han efectuat les ampliacions i modificacions escaients, 
així com l’actualització de les fitxes dels diferents grups d’intervenció.  
 
Les dades que hi consten al Pla estan degudament actualitzades i per això es pot 
procedir a la seva aprovació i homologació, de la forma que el Sr. Albert Martin ens ha 
indicat com a Tècnic qualificat. 
 
Atès el que disposa la Llei 4/1997, de 20 de maig, reguladora de la protecció civil a 
Catalunya, la qual corprèn les accions destinades a protegir les persones, els béns i el 
medi ambient davant situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes i de calamitats 
públics. 
 
Atès el Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura dels contingut per 
a l’elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipals (DOGC 2945 de 04-
08-1999). 
 
Atès el Pla d’Actuació Municipal per a Incendis Forestals, que inclou entre d’altres les 
dades generals del municipi, el coneixement del risc i vulnerabilitat, l’activació del pla, 
l’estructura i organització, l’operativitat, etc.  
 
Vistos els articles 18, 47 i 48 de la Llei 4/1997 de 20 de maig de Protecció Civil de 
Catalunya. 
 
Per tot l’exposat, proposem la idoneïtat del PAM i a la necessitat de que sigui aprovat pel 
Ple de la Corporació.  
  
Aquest és l’informe que emet el qui subscriu a Canet de Mar, a 22 de gener de 2014. 
 

Vist i trobat conforme l’informe favorable emès pel tècnic municipal de Medi Ambient, 
Eduard Moreno Roca, que es transcriu a continuació: 
 

N’Eduard Moreno Roca, tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
comarca del Maresme, en relació a l’aprovació del Pla Municipal de Prevenció d’Incendis 
(d’ara en endavant PPI) pel període 2013-2017, emeto el següent 
 
INFORME 
 
Primer.- L’article 40 de la Llei 6/1988, forestal de Catalunya diu: “les entitats locals 
situades en zones d’alt risc d’incendis forestals han de disposar d’un pla de prevenció 
d’incendis forestals per a llur àmbit territorial, el qual ha d’ésser tramès al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca per ser aprovat”. 
 
 
Segon.- L’article 13.2 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures 
de prevenció d’incendis forestals diu el següent: “les entitats a les quals no els sigui 
d'aplicació el que estableix l'article 17.3 d'aquest Decret podran redactar un pla de 
prevenció d'incendis forestals per al seu àmbit territorial, en els termes que estableix 
l'article 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, el qual haurà de ser 
tramès al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per a la seva aprovació. En 
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aquest cas, el pla inclourà les mesures addicionals a què fa referència l'apartat anterior 
d'aquest article i complir l'establert a l'apartat 17.4 d'aquest Decret”. 
 
L’article 17.3 diu: “les entitats locals situades en zones d'alt risc d'incendi forestal han de 
disposar d'un pla de prevenció d'incendis forestals en els termes que estableix l'article 40 
de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, el qual s'inclourà en el Pla 
d'actuació municipal, una vegada hagi estat homologat per la Comissió de Protecció Civil 
de Catalunya”. 
 
Tercer.- L’article 17.1 de Decret 64/1995 diu el següent: “Es declaren zones d'alt risc 
d'incendi forestal durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre, tots 
dos inclosos, les situades als termes municipals que figuren a l'annex d'aquesta 
disposició”. A l’annex no apareix el municipi de Canet de Mar.  
 
Quart.- La Diputació de Barcelona mitjançant la Oficina Tècnica de Prevenció d’Incendis 
Forestals ha redactat el PPI per Canet de Mar. 
 
Cinquè.- La Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals ens lliura el 9 
de desembre de 2013 còpia del PPI per al període 2013-2017 i ens demana que s’aprovi 
per l’òrgan competent. 
 
Conclusió  
Vista la normativa específica, en concret la Llei 6/1988 forestal i el Decret 64/1995 de 
prevenció d’incendis forestals informo favorablement perquè s’aprovi en el Ple Municipal 
el PPI esmentat i s’enviï notificació d’acord a la Oficina de Tècnica de Prevenció 
d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona. 
 
Aquest és el meu informe que dono i signo a Canet de Mar a 20 de gener de 2014. 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 27 de gener de 2014, 
prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta 
proposta. 
 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de les tinències de l’alcaldia de Seguretat 
Ciutadana, Esports i Medi Ambient, s’acorda per unanimitat dels quinze membres 
presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pla d’Actuació Municipal per a Incendis Forestals, 
redactat amb el suport de l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis 
Forestals de la Diputació de Barcelona que consta a l’expedient, per l’any 2013. 
 
SEGON.- Aprovar inicialment el Pla municipal de Prevenció d’Incendis de Canet de 
Mar, que consta a l’expedient, elaborat per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 
d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, el qual té vigència 2013-2017. 
 
TERCER.- Sotmetre aquests documents a informació pública per un termini de 30 dies 
mitjançant anuncis en el BOP, al tauler d’edictes de l’Ajuntament. 
  
QUART.- Considerar aquests documents aprovats amb caràcter definitiu, en cas que 
transcorregut el termini anterior no s’haguessin presentat al·legacions. Contràriament, 
establir que caldrà adoptar un nou acord plenari que, amb pronunciament sobre les 
al·legacions, haurà d’aprovar els documents definitivament. 
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CINQUÈ.- Adoptar el compromís per part del Ple municipal que hi haurà consignació 
pressupostària suficient en els exercicis futurs corresponents per dur a terme 
l’executivitat de les mesures que es preveuen en el Pla quadriennal municipal de 
Prevenció d’Incendis de Canet de Mar. 
 
SISÈ.- Trametre el Pla d’Actuació Municipal del municipi de Canet de Mar a la 
Comissió de Protecció Civil de Catalunya per a la seva homologació, quan estigui 
aprovat definitivament. 
 
SETÈ.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis i departaments següents: Policia 
Local, Delegació Territorial del Govern de la Generalitat i Direcció General de 
Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya i a l’Oficina Tècnica de Prevenció 
d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, a tots els efectes. 
 
La senyora M. Assumpció Sánchez Salbanyà, tinenta d’alcalde de Medi Ambient, 
explica que en aquest punt del Ple es proposen dues aprovacions. La primera és 
l’aprovació inicial del Pla d’Actuació Municipal d’Incendis Forestals, el PAM. Aquest Pla 
es troba físicament a la Policia Local i s’activa en cas d’incendi forestal important al 
municipi i serveix per organitzar la resposta de l’Ajuntament davant d’aquest foc 
excepcional i el suport logístic que es donaria. La segona aprovació és l’aprovació 
inicial del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals, el PPI. Aquest Pla està promogut per 
l’Oficina Tècnica de Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona. 
Aquest Pla té l’objectiu d’establir mesures de prevenció, principalment encaminades a 
preparar els camins d’accés a les zones forestals i agrícoles per una possible extinció 
d’un incendi. El Pla incorpora una sèrie d’actuacions de millora de la plataforma, és a 
dir, del camí, i de desbrossar els voltants del camí per permetre un bon accés dels 
camions de bombers. En aquest Pla, els camins que preveu la Diputació són el de Can 
Manresa, el dels dos pins, la carena, el camí de can Pouet fins a la carena i el camí 
d’accés de la carena fins a la urbanització de Vistamar. En aquest nou pla, també 
s’incorpora el camí que va cap a Sant Cebrià i, de fet, quan el van estar estudiant, van 
comunicar a la Diputació que aquest camí no el consideraven del tot imprescindible i 
es va arribar a l’acord que quan s’haguessin de fer les actuacions corresponents es 
revisarien i quan toqués aquest camí, probablement, es canviaria per algun altre que 
tingués més interès. Això ve donat perquè, cada vegada, la Diputació té menys 
pressupost i, per tant, no vol dir que cada any es facin les actuacions que s’atorguen a 
l’Ajuntament. Com que aquest Pla és quadriennal aquestes actuacions es reparteixen 
bianualment. Explica que la Diputació subvenciona el 80% de les actuacions i el 20% 
restant està previst al pressupost. Aquest 20% equival a uns 882 euros; 158 euros 
estan destinats a la benzina del vigilant de zones forestals i els 100 euros restants 
estan destinats a l’ADF. 
 
7.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CiU, ERC, UMdC I EL 
PSC EN DEFENSA DEL DRET A LES DONES A DECIDIR SOBRE LA 
INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DEL SEU EMBARÀS 
 
La interrupció Voluntària de l'embaràs ha estat i és un fet controvertit en molts àmbits 
socials atès els diferents aspectes ètics, sanitaris i legals que es posen en qüestió amb 
la seva pràctica. 
 
La llei Orgànica 2/2010 de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de 
l'Embaràs, que entrà en vigor l'1 de juny del 2010 permet la Interrupció Voluntària de 
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l'Embaràs (IVE) sense causa justificada fins la 14a setmana de gestació. Un pas 
endavant en el dret de les dones a decidir sobre el propi cos, dret reconegut a l'article 
41 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Aquesta llei es basa en terminis i no en 
supòsits com l'anterior aprovada l'any 1985 (perill per a la vida o la salut de la dona 
embarassada, presumpció de defectes del fetus i violació). 
 
El ministre de Justícia del Govern Espanyol, Alberto Ruiz-Gallardón, va presentar el 
desembre passat l'esborrany de la Llei d'avortament. Aquest document suposa una 
retallada i una agressió envers els drets de les dones a decidir sobre el propi cos. El 
ministre, juntament amb els sectors més ultraconservadors pretenen banalitzar la 
decisió d'una dona que decideix interrompre el seu embaràs. Una decisió difícil i 
meditada. 
 
Aquests mateixos pretenen decidir sobre el cos de les dones i coartar la seva llibertat 
de decisió. 
 
Entenem que el dret a la maternitat no pot passar a ser una obligació. Hem 
d'assegurar que aquelles que no vulguin o puguin, per diversos motius, ser mares en  
aquell moment de la seva vida, tinguin la llibertat de decisió, perquè el cos és seu. 
 
Una modificació de la llei, en els termes que ha avançat el ministre de Justícia, per 
restringir l'accés de la dona a l'IVE fomentarà els avortaments clandestins en 
condicions precàries que posaran en risc de la salut de les dones i afavorirà les 
desigualtats socials ja que els viatges a països on permetin l'IVE a terminis, només 
se’ls podran permetre aquelles dones que puguin assumir-ne la despesa econòmica. 
 
El dret al propi cos ha de prevaldre jurídicament envers els dictats morals ideològics 
impulsats pels sectors ultraconservadors. 
 
Atès tot l'exposat anteriorment, s’acorda per tretze vots a favor dels regidors Jesús 
Marín i Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Albert Lamana Grau, M. Assumpció 
Sánchez Salbanyà, Josep M. Masvidal Serra, Àngel López Solà, Pere Xirau i 
Espàrrech, Blanca Arbell Brugarola, Ivan Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer, Coia Tenas 
Martínez, Sílvia Tamayo Mata i Víctor Cerveto Hernández i dues abstencions dels 
regidors Toni Romero Carbonell i Manel Almellones Conesa: 
 
PRIMER.- Instar al Ministeri de Justícia la retirada de l'avantprojecte de la Llei 
d'avortament ja que suposa una regressió en els drets de les dones. 
 
SEGON.- Demanar la despenalització de l'avortament voluntari que a dia d'avui 
continua tipificada dins el Codi Penal. 
 
TERCER.- Instar la implantació d'un programa específic d’acompanyament i atenció 
integral a les dones que han pres la decisió d'interrompre l'embaràs. 
 
QUART.- Instar als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya a iniciar el procés, 
amb la major celeritat possible, de l'elaboració de la Llei sexual i reproductiva pròpia 
de Catalunya. 
 
CINQUÈ.- Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la 
Presidència del Congrés de Diputats i al ministre de Justícia. 
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El senyor alcalde llegeix la moció. Abans, però, explica que a la Comissió Assessora 
es va arribar a l’acord d’eliminar un apartat que reclamava la rebaixa de l’IVA dels 
mètodes anticonceptius. Així, doncs, passa a llegir la moció sense aquest apartat. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que 
respecte al projecte de llei que s’ha presentat per part del ministre Gallardón vol fer 
una sèrie de consideracions. En primer lloc, explica que es tracta d’un avantprojecte 
de Llei i ja s’ha dit, fins i tot, per part del president del govern espanyol, que ha de ser 
millorat en el tràmit parlamentari. En segon lloc, explica que al mateix PP hi ha 
diferents opinions de com afrontar aquest assumpte. Amb això vol dir que està en ple 
debat i que s’han de considerar totes les fórmules possibles de pensament. En tercer 
lloc, creuen que és absolutament necessari que es revisi la llei actual. No té cap sentit 
que una menor d’edat pugui avortar sense que els seus pares en tinguin coneixement. 
No creuen que això sigui una bona pedagogia per a la gent jove. També s’ha de 
revisar l’accés a la pastilla del dia després, ja que sembla que en alguns casos es pren 
com una simple pastilla anticonceptiva. En quart lloc, consideren que una societat 
avançada també ha de pensar en el nonat, la llei ha de protegir d’alguna manera el 
que no es pot protegir. I en cinquè i últim lloc, també volen posar de manifest que 
aquesta és la primera llei que despenalitza l’avortament per a la dona. Cap altra llei 
anterior despenalitzava la persona que avortava. Per tot això, i perquè es tracta d’un 
avantprojecte de llei, el seu grup municipal s’abstindrà. 
 
La senyora Blanca Arbell Brugarola, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que el 
seu grup municipal donarà suport a aquesta moció i passa a llegir unes paraules: 
 
Les dones hem nascut preparades per ser mares, com també hem nascut per ser 
lliures i decidir. Injustament, durant anys no vam poder exercir aquest dret. Des del 
2010, en la llei catalana preval el dret al propi cos per sobre de qualsevol altre i no 
farem cap pas enrere envers aquest dret conquerit després d’una lluita secular. Hem 
de deixar clar que una dona que avorta no és una delinqüent, és una dona amb una 
situació personal complicada. Si ens prohibeixen avortar amb seguretat, no tingueu 
cap mena de dubte que ho continuarem fent posant en risc les nostres vides. I que 
cada dona que es quedi pel camí i cada criatura que acabi naixent sense un futur 
digne serà únicament responsabilitat del senyor ministre. Per aquests motius i molts 
d’altres, mai acceptarem una llei que decideixi per nosaltres. Som les dones qui 
decidim i decidirem quan i com volem ser mares!! 
 
La senyora M. Assumpció Sánchez Salbanyà, regidora del grup municipal de CiU, 
explica que aquest esborrany de la Llei d’avortament no respon a una demanda de la 
societat, sinó que respon als plantejaments ideològics d’un determinat sector social 
amb unes concepcions morals i religioses molt concretes. Aquest avantprojecte, fins i 
tot, planteja la impossibilitat d’avortar quan hi ha evidències de malformacions físiques 
o psíquiques del fetus i obliga la mare a tenir-lo quan aquest mateix govern no 
garanteix que aquest nen tingui totes les condicions materials i assistencials mínimes 
perquè tingui una vida digna, sinó que l’abandonarà a la seva sort. Dit clarament, un 
fetus mal format i protegit per la Llei, però un nen sense cap garantia d’una vida digna. 
Amb aquesta nova llei, volen defensar el dret a la vida, però obliden que defensar la 
vida és garantir-la. Al 2012, es van fer a Catalunya 621 interrupcions d’embaràs per 
risc d’anomalies fetals. D’aquests, 77 eren anomalies incompatibles amb la vida i la 
resta, 544, segons aquesta nova llei, haurien nascut. Cal preguntar-se, però, amb 
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quines condicions, quina qualitat de vida haurien tingut. Un cop més, és la prova de la 
hipocresia d’aquest govern del PP, més pendent de problemes ideològics que 
d’atendre els problemes dels ciutadans. Ser mare és un dret i no un deure. Encara que 
les dones estiguin dissenyades per parir, això no indica que hi estiguin obligades i 
intentar fer-les esclaves del seu cos és explotar-les. Pel que fa al punt que s’ha 
demanat de retirar, consideren que aquesta rebaixa seria un greuge comparatiu amb 
altres medicaments tant o més importants que aquests, com poden ser els 
medicaments per a persones diabètiques o hipertenses o per molts tipus de càncer. 
També s’ha de tenir present que hi ha mètodes anticonceptius que sí que estan 
finançats per la seguretat social i la diferència de preu seria d’uns 10 cèntims al mes. 
Pel que fa a la resta de la moció hi estan completament d’acord i hi votaran a favor. 
 
8.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CiU, ERC, UMdC I PSC 
DE SUPORT A ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ I A L’ARRIBADA DE LES 
EMISSIONS DE CATALUNYA RÀDIO I TV3 AL PAÍS VALENCIÀ 
 
Les emissions de Catalunya Ràdio i TV3 han pogut arribar al País Valencià gràcies a 
l’esforç i al treball que han fet molts ciutadans a través d’Acció Cultural del País 
Valencià (ACPV). 
 
Ara, però, després d’un llarg procés de setge per part del govern de la Generalitat 
Valenciana i del govern espanyol del Partit Popular, aquests han aconseguit el seu 
objectiu pel qual ACPV s’ha vist obligada a deixar d’emetre el senyal que permetia les 
emissions de Catalunya Ràdio fins ara en aquest territori. 
 
ACPV ha rebut una comunicació del govern espanyol amb la qual s’insta a tancar les 
emissions i anuncia que l’entitat pot rebre dues multes per valor d’un milió d’euros, pel 
fet d’haver instal·lat estacions radioelèctriques sense autorització i utilitzat freqüències 
radioelèctriques sense autorització. 
 
La continuïtat d’aquestes emissions són de vital importància per a la normalització del 
català en el conjunt del seu àmbit lingüístic, i de les relacions entre Catalunya i el País 
Valencià. D’altra banda, davant del fet que cada dia tenim accés a més mitjans en 
llengües i continguts ben diversos, la resposta d’un govern no pot ser mai la censura 
d’un canal en particular, sinó garantir l’accés dels ciutadans a la més àmplia oferta, 
com a mostra de pluralitat informativa i de llibertat d’expressió. 
 
És per tots aquests motius que s’acorda per tretze vots a favor dels regidors Jesús 
Marín i Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Albert Lamana Grau, M. Assumpció 
Sánchez Salbanyà, Josep M. Masvidal Serra, Àngel López Solà, Pere Xirau i 
Espàrrech, Blanca Arbell Brugarola, Ivan Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer, Coia Tenas 
Martínez, Sílvia Tamayo Mata i Víctor Cerveto Hernández i dos vots en contra dels 
regidors Toni Romero Carbonell i Manel Almellones Conesa: 
 
PRIMER.- Manifestar el nostre rebuig a les pressions exercides per part del Govern 
valencià i espanyol sobre Acció Cultural del País Valencià. 
 
SEGON.- Expressar el nostre convenciment que les emissions de Catalunya Ràdio i 
TV3 al País Valencià són una mostra de normalitat en l’exercici de la llibertat 
d’expressió, la pluralitat informativa i la promoció de la llengua. 
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TERCER.- Fer arribar aquest acord al Ministeri d’Indústria, al Govern de Catalunya, al 
de la Generalitat Valenciana i a ACPV. 
 
El senyor alcalde llegeix la moció. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que es 
viu en un estat de les autonomies i cada govern gestiona el seu territori de la manera 
que creu més oportuna i aquesta és una decisió que ha de prendre el govern de 
València i no el govern de Catalunya. Si hagués estat al revés haurien saltat totes les 
alarmes. S’ha de respectar que és un assumpte unidireccional. Les decisions es 
prenen en base a uns arguments, cadascú té els seus i, per tant, si des de Catalunya 
es vol que es respectin les decisions que es puguin prendre de quins canals es poden 
veure o sentir des de Catalunya, s’ha de respectar el mateix a d’altres autonomies. De 
tota manera, ara amb la noves tecnologies es pot rebre qualsevol tipus de contingut en 
qualsevol lloc del món i si hi ha un interès a veure alguna cosa, es pot fer sense cap 
mena de problema. 
 
El senyor Víctor Cerveto Hernández, regidor del grup municipal del PSC, explica que 
aquest és el resultat d’una constant persecució d’entitats com Acció Cultural del País 
Valencià que deixa constància de la pluralitat que vol el PP. La pluralitat que vol el PP 
és que no hi hagi pluralitat. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, explica que el PP vol 
esmicolar la llengua catalana a tot el territori i de totes les maneres possibles. Van 
començar inventant-se una llengua que era el valencià, que cap universitat l’accepta 
com a llengua. El senyor Bauzá va continuar amb la llengua balear i després ja van 
perdre el nord i van crear el lapao. Aquest intent d’esmicolar i aniquilar la llengua 
catalana es fa per ignorància, però bàsicament es fa amb una consciència ben clara 
de dividir una cultura, un país i una història. El mateix estan fent ara amb els mitjans 
de comunicació. A ell també li agradaria que el PP també defensés que TV1 i TV2 no 
es veiessin a Catalunya, perquè ja es poden veure per internet. Volen imposar un 
discurs monotemàtic que no accepta la diversitat. Catalunya no s’ha negat mai a rebre 
la televisió del País Valencià que, malauradament, el govern ha fet desaparèixer 
també, ni tampoc s’ha negat mai a rebre la televisió de les Illes Balears. Si fos el cas 
contrari ho acceptarien plenament, i així ho han dit moltes vegades, aquest intercanvi 
de televisions. En canvi, però, unes persones que es diuen tan liberals i progressistes 
perquè les ones de totes les cadenes privades s’estenguin per tot el món justament 
s’oposen al fet que les cadenes públiques puguin travessar un riu o una frontera. 
Realment estan creant fronteres, dividint territoris, i continuen amb la seva política de 
divisió, una divisió clara, conscient, feta al llarg de la història i que cada cop pren més 
força. 
 
El senyor alcalde explica que des del grup municipal de CiU, vol fer un comentari a la 
intervenció del senyor Romero. El senyor Romero explicava que el govern central no 
pot ficar-se dins d’una comunitat autònoma per decidir si tanquen o no un canal de 
televisió i, en canvi, poden ficar-se a la Comunitat Autònoma de Catalunya per no 
deixar votar en una consulta que fins i tot els dos regidors del PP de l’Ajuntament de 
Canet podrien votar. Segurament el govern central té una mesura diferent per calibrar 
els diferents assumptes depenent de quina comunitat autònoma afectin. 
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9.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC AMB RELACIÓ A LA 
SANCIÓ DELS IMMOBLES PERMANENTMENT DESOCUPATS PROPIETAT 
D’ENTITATS FINANCERES I ALTRES GRANS EMPRESES 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que el 
seu grup va presentar aquesta moció, però després de parlar amb els diferents grups 
municipals del consistori, s’ha arribat al compromís de parlar-ne entre tots per arribar a 
un acord i aprovar-la conjuntament. Així, doncs, retiren aquesta moció de l’ordre del 
dia. 
 
El senyor alcalde comenta que com que és un tema de molta actualitat, que afecta a 
moltes famílies, estaria bé poder presentar una proposta conjunta al proper ple 
municipal. 
 
10.- PRECS I PREGUNTES 
 
1.- Denegació d’una subvenció de la Diputació a l’ACPO 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 
dirigeix aquesta pregunta al senyor Pere Xirau i Espàrrech, de part del senyor Jordi 
Planet Rovira que no ha pogut venir. Explica que han sabut que la Diputació ha 
denegat una subvenció a l’ACPO. També saben que l’Ajuntament va presentar un 
recurs i que també ha estat denegat. Pregunta si saben el motiu per què s’ha denegat 
aquesta subvenció a aquesta associació. També comenta que l’any passat hi va haver 
algun problema en la informació, ja que aquesta informació no arribava a les entitats i 
pregunta si s’hi ha posat remei. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, regidor delegat de Cultura, explica que aquesta 
subvenció s’ha denegat a l’ACPO per una qüestió de discrepància en els criteris. Es va 
presentar aquesta subvenció com una mena de cicle de festivals, per un període 
anual, però al cap i a la fi un cicle de festivals. La Diputació, però, no ho ha entès 
d’aquesta manera i s’ha denegat la subvenció. Explica que es va recórrer, però que 
encara no sabia el resultat del recurs ni tampoc per què s’ha tornat a denegar, però 
entén que tornarà a ser per aquesta divergència de criteris. 
 
2.- Arranjament dels parcs infantils 
 
La senyora Tamayo es dirigeix al senyor Àngel López Solà, regidor delegat de 
Brigada, Obres i Serveis. Explica que fa unes setmanes s’han posat unes tanques per 
limitar les zones de parcs infantils. Troba que és una actuació positiva, però considera 
que això tindrà un cost no només d’instal·lació, sinó també de manteniment. Pregunta 
quina inversió s’ha fet per col·locar aquestes tanques i quin cost tindrà de 
manteniment. 
 
El senyor Àngel López Solà, regidor delegat de Brigada, Obres i Serveis, explica que 
les actuacions als parcs infantils eren inexistents des de fa molt de temps i aquests 
últims anys han intentat fer un mínim de manteniment per a la seguretat i el benestar 
dels més petits. Fins i tot, l’empresa de manteniment va fer un seguiment de quines 
eren les actuacions més necessàries per fer-hi. Tot això ve donat perquè va entrar al 
registre municipal, una instància arran d’un incident que va passar a la plaça 
Universitat amb nens de diferents edats, en la qual es requeria què era el més 
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convenient de fer als parcs infantils, la qual cosa va ser separar amb unes tanques els 
més petits perquè estiguessin protegits. Aquesta demanda social els va preocupar, 
van fer aquest seguiment i van tramitar una subvenció a la Diputació i aquest és el 
procés que han seguit per fer aquesta inversió. El pressupost ha estat de 20.000 euros 
i s’han arranjat set parcs. El fet que ja hi hagués una empresa de manteniment que 
s’encarregués d’això no ha suposat més cost, pel que fa al manteniment mínim 
d’aquests parcs.  
 
3.- Problemes de seguretat al parc de la Misericòrdia 
 
La senyora Tamayo explica que dins del parc de la Misericòrdia hi ha zones amb 
problemes de seguretat i pregunta si s’està fent alguna cosa per solucionar-los. 
 
El senyor Àngel López Solà, regidor delegat de Brigada, Obres i Serveis, explica que 
és un repte important aconseguir un parc de la Misericòrdia amb diferents serveis de 
cara a la societat, ja que no es pot oblidar que és el parc més antic de Canet i hi ha 
zones amb més jardí que d’altres i llocs per la canalla, etcètera. També és cert que cal 
el permís del bisbat per fer-hi qualsevol actuació. En aquests moments, estan 
treballant perquè es pugui fer un millor condicionament del parc. 
 
La senyora Tamayo li pregunta si és possible fer alguna mena de requeriment al 
bisbat, sobretot en els assumptes de seguretat. 
 
El senyor López explica que sobretot en els temes de seguretat és on s’està incidint 
més amb el bisbat. Explica que com que es fa servir com a espai públic, l’Ajuntament 
és el primer interessat en el condicionament i la seguretat del parc. Per aquest motiu, 
s’està parlant amb el bisbat, ja que l’Ajuntament té certa responsabilitat en l’assumpte 
des del moment que es fa servir com a espai públic, encara que no sigui propietat 
municipal. 
 
4.- Programa complementari de suport a l’economia productiva de la Diputació 
de Barcelona 
 
La senyora Tamayo explica que suposa que ja tenen coneixement del programa 
complementari de suport a l’economia productiva de la Diputació de Barcelona. Hi ha 
tres fases d’actuació, la primera és la línia de suport de finançament als plans locals 
d’ocupació i en aquest cas hi ha una concessió directa de 70.993 euros per a Canet de 
Mar per poder fer plans locals d’ocupació. Demana que expliquin a què destinaran 
aquest ajut. La segona fase és la línia de suport al finançament, la reforma, la 
rehabilitació i la reparació d’elements i equipaments constitutius de patrimoni singular i 
pregunta si tenen previst presentar alguna sol·licitud. Per últim, la fase tercera és la 
línia de suport de finançament de la millora i del manteniment dels camins locals. En 
aquests dos últims casos, el termini per a la presentació de sol·licituds és fins al 27 de 
març i pregunta en quines línies s’està treballant. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim Intern, explica 
que la Junta de Govern Local de dijous passat, dia 23 de gener, es va aprovar 
l’adhesió a la línia 1, que és la que finança els plans d’ocupació local. Ara s’està 
treballant amb les bases de la convocatòria per fer la selecció i a la propera Junta 
s’aprovaran. El pas següent serà fer-les públiques, perquè puguin accedir-hi les 
persones que compleixin les condicions que es determinaran. Per l’import que s’ha 
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adjudicat a l’Ajuntament segurament es podran contractar entre dotze i quinze 
persones. Pel que fa a la línia 2, que fa referència a la millora d’edificis que siguin 
patrimoni municipal, des de cada àrea s’està elaborant un informe i a partir d’aquests 
informes es farà una proposta a la Diputació. Així com de la línia 1 ja es té un import 
concret adjudicat, a la línia 2 l’import està supeditat a la sol·licitud que es faci des de 
l’Ajuntament. El termini per presentar aquesta sol·licitud és fins a finals de març i creu 
que d’aquí a quinze dies ja tindran aquests informes elaborats. 
 
5.- Obres del carrer Romaní i el carrer Oliver 
 
La senyora Tamayo comenta que hi ha un assumpte que bull a les xarxes socials i són 
les obres que s’estan fent al carrer Romaní i al carrer Oliver. Durant el mes de gener 
s’han iniciat les obres d’urbanització amb un cost aproximat de 37.000 euros, amb una 
part subvencionada. Explica que el seu grup municipal, com també la gent de Canet, 
comparteixen l’objectiu de millorar la població i la circulació dels vianants, però en cap 
cas estan d’acord en la manera que s’estan portant aquestes obres. Pregunta si el 
govern municipal és conscient que aquests dos carrers formen part del patrimoni 
històric de Canet de Mar, ja que tots dos presenten vestigis del segle XVI. Comenta 
que previ a l’inici de les obres s’ha fet un informe tècnic sobre l’empedrat d’aquests 
carrers i la possibilitat de restaurar-lo i, si és així, pregunta quin cost tenia aquesta 
restauració. Per últim, vol fer un prec entorn d’aquest tema, ja que és molt important no 
perdre el patrimoni arquitectònic; demana que no es tingui només en compte el preu, a 
l’hora de la preservació d’aquest patrimoni. 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, regidor delegat d’Urbanisme i Festes Populars, 
explica que els veïns es van queixar diverses vegades del mal estat d’aquests dos 
carrers i es va demanar a Serveis Tècnics que elaboressin un avantprojecte. Des de 
Serveis Tècnics sempre s’ha estat sensible amb la reconstrucció d’aquests carrers. 
Explica que tant al carrer Oliver com al carrer Romaní, només quedava empedrat a la 
part de dalt de tots dos carrers, a la resta ja no en quedava i Serveis Tècnics va 
manifestar que era impossible tornar a posar tot l’empedrat de dalt a baix, perquè no 
n’hi havia prou. Aleshores la proposta de Serveis Tècnics va ser agafar tot l’empedrat i 
conservar-lo només en un dels carrers. Tot i així, aquestes pedres s’han hagut 
d’arranjar perquè estaven molt gastades de l’ús i relliscaven molt. Així, doncs, tot 
aquest empedrat es posarà al carrer Romaní. El Centre d’Estudis Canetencs també va 
entrar una instància sobre aquest assumpte i se li ha contestat això mateix que el 
regidor està explicant en aquesta sessió. En aquest assumpte, els polítics només han 
pres la decisió de tirar endavant l’avantprojecte elaborat per Serveis Tècnics, que són 
els que hi entenen. Explica que com a regidor d’Urbanisme té fe cega en els tècnics 
municipals. Després de l’elaboració d’aquest avantprojecte, es va demanar a la 
Diputació que elaboressin el projecte. La Diputació ho va encarregar a un arquitecte 
extern, el senyor Josep M. Servent, un arquitecte que ha fet força coses a Canet i, per 
tant, coneix la població. Aquest projecte va coincidir amb l’avantprojecte de Serveis 
Tècnics, recuperar tot el que es pugui i centralitzar-ho tot en un sol punt. 
 
6.- Convocatòria de la Comissió de Seguiment del Complex Esportiu Municipal 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, pregunta al senyor 
Romero quan convocarà la Comissió de de Seguiment del Complex Esportiu 
Municipal. 
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El senyor Toni Romero Carbonell, tinent d’alcalde de Seguretat Ciutadana i Esports, 
explica que a l’anterior Ple ja van explicar que s’havia convocat la Comissió de 
Seguiment del Complex Esportiu Municipal, però que s’havia fet amb persones que ja 
no eren membres d’aquesta comissió i, per contra, no s’havia convocat a les persones 
que hi havia d’assistir. També es va dir que es tornaria a convocar durant el mes de 
gener amb els nous gestors del complex, però això no s’ha fet perquè van demanar si 
es podria retardar fins al mes de febrer. Demana disculpes per no haver comunicat 
aquesta decisió. 
 
7.- Obres del carrer Romaní i el carrer Oliver 
 
El senyor Llovet comenta que hi ha moltes preguntes que volia fer però que ja les ha 
fet la senyora Tamayo. Repetirà, però, la que fa referència a les obres dels carrers 
Romaní i Oliver. Una part de Canet que representava el creixement del poble dels 
segles XVI i XVII que mostrava un conjunt històric important i que era una base del 
patrimoni dels primers carrers empedrats del poble, abans de fer qualsevol actuació, el 
més lògic hauria estat demanar un informe patrimonial, tal i com es fa si es reformen 
edificis del patrimoni arquitectònic del poble. Pregunta com s’ha actuat en aquest 
assumpte, per què ha passat tot el que ha passat i quina possibilitat hi ha de recuperar 
tot el que s’ha malmès. 
 
El senyor Jospe M. Masvidal Serra, regidor delegat d’Urbanisme i Festes Populars, ha 
contestat aquest assumpte en la intervenció de la senyora Tamayo. 
 
8.- Obres per a la banda ampla 
 
El senyor Llovet es dirigeix al senyor Àngel López Solà, regidor delegat de Brigada, 
Obres i Serveis, al qual li comenta que ara s’estan fent unes obres a la riera Gavarra 
per instal·lar la banda ampla al poble. Li pregunta si des de la seva Regidoria o des de 
Serveis Tècnics s’han plantejat mai de fer un calaix de serveis subterrani, que servís 
perquè cada cop que s’hagués de fer alguna nova connexió no s’hauria d’obrir el 
carrer. 
 
El senyor Àngel López Solà, regidor delegat de Brigada, Obres i Serveis, explica que 
aquesta obra depèn del Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament no pot 
intervenir-hi. És cert que cada cop que s’ha d’obrir els carrers de Canet es vigila de 
prop i també explica que quan es va urbanitzar la riera Gavarra ja es va deixar un 
calaix de reserva per passar possibles serveis més endavant. És a dir, des de 
l’autopista fins a la plaça de la Llenya ja no cal obrir res. Malauradament, la resta de 
carrers no estan preparats de la mateixa manera. També s’ha de tenir en compte, per 
exemple, que a la riera Buscarons no hi ha espai suficient per col·locar-hi un calaix de 
serveis al costa del calaix de canalització de la riera. 
 
9.- Memòria de Benestar Social de l’any 2012 
 
El senyor Ivan Aranda Mena, regidor del grup municipal d’ERC, adreça una pregunta 
al senyor Albert Lamana Grau com a responsable de l’Àrea de Benestar Social. 
Explica que en el Ple anterior els va presentar un informe de Serveis Socials de l’any 
2012, informe que el seu grup municipal encara no té. Demana que se’ls faci arribar i 
que es faci públic al web de l’Ajuntament. 
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El senyor Albert Lamana Grau, tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Comerç,  
Consum, Turisme, Indústria, Benestar Social i Família, demana disculpes per aquest 
error, ja que el grup municipal del PSC sí que l’ha rebut i els comenta que de seguida 
que pugui els el farà arribar. També explica que durant el mes de febrer ja tindran a 
disposició l’informe de l’any 2013 i els publicaran conjuntament a la pàgina web de 
l’Ajuntament. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 21.58 hores de 
tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària,      L’alcalde, 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Jesús Marín i Hernàndez 
 
 


