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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 6 DE 
MARÇ DE 2014 

 
Caràcter: extraordinari 
Hora que comença: 20.30 hores 
Hora que acaba: 21.10 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 
Jordi Planet Rovira 
Víctor Cerveto Hernández 
 

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 
Primera tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació. També hi assisteix Daniel Martín 
Enrique, interventor municipal. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació de la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local 
contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración local 

2) Moció presentada pels grups municipals de CiU, UMdC i ERC de suport a la 
campanya de recollida de signatures “Signa un vot per la independència” 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

El senyor alcalde obre la sessió recordant que les intervencions dels grups municipals 
aniran de menor a major representació. 
 
1.- APROVACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONFLICTE EN DEFENSA DE 
L’AUTONOMIA LOCAL CONTRA LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE 
RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 
 
Al mes de maig d’enguany es compliran trenta cinc anys de la constitució dels 
ajuntaments democràtics. Al llarg d’aquests anys s’ha passat d’una situació en la qual 
van d’haver de planificar les ciutats per a fer front a un urbanisme desarrolista, 
especulatiu, afavoridor d'interessos individuals, i resoldre el dèficit d’infraestructures i 
d'equipaments bàsics, per afrontar noves realitats més complexes com el medi 
ambient, els canvis demogràfics i socioculturals de la nostra societat, fruits dels 
fenòmens migratoris, dels nous models familiars, de la dependència, de l'envelliment 
de la població, de la mediació social, entre altres. Tot això ja que els municipis són vius 
i cal donar resposta a les demandes i necessitats que plantegen els nostres ciutadans i 
ciutadanes. 
 
Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis culturals de 
finals del S.XX i en aquesta primera dècada del S.XXI, des de l’autonomia local, són el 
principal dic de contenció contra la crisi, i el principal espai de resistència, de dignitat, 
de defensa dels drets de la ciutadania i els principals espais per generar alternatives 
socials i econòmiques per pal·liar els efectes de la crisi. 
 
Malgrat aquests esforços els ajuntaments mai han tingut un finançament just i adequat. 
Durant aquests quasi bé trenta cinc anys les hisendes locals han estat l’assignatura 
pendent en la mesura que l’aportació financera de l’Estat a les administracions locals 
no s’ha adequat als serveis que presten. 
 
El context actual de crisi econòmica està sent demolidor per als nostres municipis. 
Davant d’això els ajuntaments han hagut d’incrementar la despesa per donar resposta 
a aquesta emergència social. 
 
Ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una administració 
més propera, i tenir més recursos per fer front a aquesta realitat social, el govern de 
l’estat espanyol ha aprovat una “Llei de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local” (LRSAL) que suposa, de facto, una retallada competencial sense 
precedents que suposarà un important retrocés, atès que afectarà de ple als serveis 
que donen els ajuntaments. 
 
Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat per 
garantir serveis locals bàsics, perquè ara amb aquesta llei el municipalisme torni a un 
model de fa quaranta anys enrere amb un marc competencial raquític, i que allunya la 
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capacitat de decisió sobre les polítiques de proximitat, i també allunya les decisions i el 
control de la ciutadania acabant amb el valor de proximitat que permet la prevenció, la 
detecció i l’actuació per garantir uns mínims de cohesió i convivència en el conjunt de 
pobles i ciutats de Catalunya. 
Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’estructura de l’estat 
espanyol i recentralitzar amb l’excusa de la sostenibilitat econòmico-financera. Una llei 
que vol privatitzar els serveis, principalment dels tres grans serveis públics locals que 
encara es demostren econòmicament rendibles: l’abastament d’aigües, el tractament 
de residus i l’enllumenat públic. 
 
LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial i de règim 
local, i converteix als ajuntaments en un apèndix de l’estat, i en una instància 
merament administrativa i sota control en el seu funcionament, vulnerant així l’actual 
marc basat en el principi d’autonomia local i principi de subsidiarietat, reconegut a la 
Carta Europea d’Autonomia Local com a criteri de proximitat en l’atribució de 
competències i d’eficàcia en la redistribució. 
 
Davant d’aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han iniciat una 
campanya d’informació a la ciutadania dels efectes de l’aplicació de la Llei de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, així com la defensa del món 
local perquè els ajuntaments som l’administració que estem millor preparats per oferir 
serveis de proximitat. 
 
Volem seguir reivindicant el nostre paper per seguir tenint el protagonisme en la 
defensa, garantia i l'enfortiment dels drets socials i la millora del benestar de la 
ciutadania. En canvi aquesta llei afecta a la quotidianitat i a les necessitats bàsiques 
de la gent, i redueix la capacitat de resposta dels governs locals. 
Fonaments de dret 
 
La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local (LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013. 
 
El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’art. 75 bis LOTC, es pot 
plantejar quan les normes de l’Estat amb rang de llei lesionin l’autonomia local 
constitucionalment garantida. 
 
D’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en defensa de 
l’autonomia local és necessari l’acord del Ple de les Corporacions locals amb el vot 
favorable de la majoria absoluta del número legal de membres d’aquesta. De manera 
prèvia a la formalització del conflicte, s’ha de sol·licitar dictamen, amb caràcter 
preceptiu però no vinculant, del Consell d’Estat. 
 
Vist l’informe favorable 3/2014, emès per la secretària municipal, en data 24 de febrer 
d’enguany, que consta a l’expedient. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 3 de març de 2014, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta, 
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de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per catorze vots a favor dels 
regidors Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, M. Assumpció Sánchez 
Salbanyà, Àngel López Solà, Albert Lamana Grau, Josep M. Masvidal Serra, Pere 
Xirau i Espàrrech, Blanca Arbell Brugarola, Ivan Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer, Coia 
Tenas Martínez, Sílvia Tamayo Mata, Jordi Planet Rovira i Víctor Cerveto Hernández, i 
dos vots en contra dels regidors Toni Romero Carbonell i Manel Almellones Conesa: 
 
PRIMER.- Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de 
l’autonomia local contra els articles primer i segon i demès disposicions afectades de 
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013) d’acord amb el text 
que s’adjunta, segons el que s’estableix en els arts. 75 bis i següents de la Ley 
Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. 
 
SEGON.- A tal efecte, sol·licitar Dictamen del Consejo de Estado, conforme a 
l’establert en l’art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal 
Constitucional, per conducte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a 
petició de l’entitat local de major població (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local), així com atorgar a aquesta entitat la delegació 
necessària. 
 
TERCER.- Facultar i encomanar al senyor Alcalde per a la realització de tots els 
tràmits necessaris per portar a terme els acords primer i segon i expressament per a 
l’atorgament d’escriptura de poder tan ampli i suficient com en dret es requereixi a 
favor de la Procuradora Dña. Virginia Aragón Segura, col. Núm. 1040 de l’Il·lustre 
Col·legi de Procuradors de Madrid per tal que, en nom i representació de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, de forma solidària i indistinta interposi conflicte en defensa de 
l’autonomia local contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013 (BOE núm. 312 
de 30 de desembre de 2013), de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local, seguint-lo per tots els seus tràmits i instàncies fins a obtenir sentència ferma i la 
seva execució. 
 
El senyor alcalde vol posar de manifest l’oposició a una Llei que viola i atempta 
clarament contra una de les coses que funciona bé en aquest país, que són les 
administracions locals. Volen aconseguir que en el conjunt de l’Estat espanyol, 1.200 
municipis s’adhereixin a aquesta tramitació, que anirà al Tribunal Constitucional per 
aturar una Llei que és, francament, negativa per als municipis i que atempta clarament 
contra la pròpia democràcia dels ajuntaments. Explica que intentarà posar alguns 
exemples que posen de manifest la magnitud del que aquesta Llei significa i ho farà 
amb dues regidories que quedarien buides de continguts amb l’aplicació d’aquesta 
Llei. Aquesta Llei pretén treure competències als municipis amb relació a l’Àrea de 
Benestar Social. En una situació de crisi moltes famílies necessiten demanar ajuts a 
aquesta Àrea. Aquesta Llei pretén que aquestes famílies s’adrecin directament a altres 
administracions, com la Diputació de Barcelona o el Departament de Benestar Social 
de la Generalitat de Catalunya, a demanar els ajuts que ara es donen des de 
l’Ajuntament. Una altra àrea que queda afectada per aquesta Llei és la d’Educació. 
Des de l’Ajuntament es dóna servei de manteniment a les escoles públiques del 
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municipi. Amb aquesta Llei, les escoles s’hauran d’adreçar directament al Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat, amb la qual cosa tot s’allarga més. En definitiva, es 
buida de contingut l’Administració local. També explica que interventors i secretaris 
tindran més poders que una persona que ha estat escollida pels electors del seu 
municipi. Tenen clar que aquesta Llei és totalment política. Hi ha una ofensiva clara del 
PP a nivell espanyol de treure competències als ajuntaments. Per això volen presentar 
aquest recurs al Tribunal Constitucional i ho fan en aquesta sessió extraordinària 
perquè s’ha de presentar abans del 14 de març al Consell de Governs Locals de 
Catalunya. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, representant del grup municipal del PP, explica que 
el seu grup vol defensar aquesta Llei perquè no vulnera l’autonomia local, sinó que la 
regula per evitar situacions viscudes en molts ajuntaments que es van endeutar per 
prestar serveis que no eren els propis dels municipis. L’objectiu d’aquesta Llei és que 
el ciutadà, amb independència d’on visqui, rebi els serveis públics amb les millors 
condicions d’eficiència i cost. El que ha passat fins ara és que una mateixa 
competència s’exercia per diferents administracions, hi ha hagut duplicitat en els 
serveis perquè els municipis els prestaven sense tenir-ne la competència ni el 
finançament necessari. En molts casos es produïa perquè l’administració competent 
no l’exercia i els ajuntaments suplien aquestes carències. Darrerament, s’hi ha d’afegir 
que serveis que prestaven els ajuntaments per compte de la Generalitat en base a un 
finançament acordat, aquest finançament s’ha reduït de forma unilateral per decisió del 
govern de la Generalitat i han estat els ajuntaments els que han hagut de donar suport 
econòmic amb les seves partides a aquestes deficiències. La Llei de bases de règim 
local, que estava fins ara en vigor, no definia de forma clara i precisa les competències 
municipals. Tenia una gran permissivitat per oferir serveis sense tenir-ne el 
finançament necessari. La conseqüència de tot plegat, és que s’ha posat en risc la 
sostenibilitat financera dels ajuntaments. Aquesta Llei no suprimeix cap servei, però sí 
que s’estableixen uns mecanismes perquè no hi hagi duplicitats, sinó que només hi 
hagi una administració que presti el servei. Explica que tots els ciutadans rebran el 
servei de Benestar Social, aquesta Llei ho garanteix, amb independència de quina és 
l’administració que presta aquest servei. No és cert que es vulguin privatitzar serveis, 
tal i com fa referència la moció. De fet, el servei d’abastament d’aigua o la recollida de 
residus ja estan en mans d’una empresa privada, ja que són concessions de 
l’administració a empreses privades, de la mateixa manera que la Generalitat també va 
fer una concessió per a la gestió de l’aigua de l’eix Ter-Llobregat. Per primera vegada 
es complirà el principi de llibertat institucional. Totes les delegacions de competències 
de l’Estat o de les comunitats autònomes hauran d’anar acompanyades de la seva 
dotació pressupostària, amb la cobertura del 100% del cost del servei i garantit el seu 
cobrament. Tots els ajuntaments que es trobin en equilibri pressupostari podran oferir 
als seus veïns els serveis que considerin necessaris, a més dels obligatoris, sempre 
que no els estigui prestant una altra administració. No hi ha cap article ni disposició en 
aquesta norma que ho impedeixi. El govern d’Espanya, en el marc de les reformes 
estructurals que està imposant, s’ha compromès a aprovar una Llei de finançament 
dels ens locals i recorda que el govern de la Generalitat es va comprometre a aprovar 
una llei de finançament local en el mateix moment que s’aprovés la Llei de governs 
locals. La realitat és que primer aprovarà la Llei de govern locals i després aprovarà el 
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finançament local. Igual com s’ha fet per complir els objectius de dèficit i la reducció 
del seu volum d’endeutament, les entitats locals continuaran donant exemple a totes 
les administracions establint per aquesta Llei uns límits en les retribucions, en el 
nombre d’eventuals i de regidors amb dedicació exclusiva. El govern d’Espanya està 
compromès amb el món local, només cal recordar el pla de pagament a proveïdors de 
les entitats locals 2012-2013. 12.594 milions d’euros, dels quals 31 milions 
corresponen a consells comarcals, 2.100.000 factures pagades i 131.781 proveïdors 
beneficiats. Pel que fa a l’any 2014, el pressupost de l’Estat és de 3.097 milions, la 
partida per als ens locals, s’augmenta en 425 milions. Les partides de la Generalitat de 
Catalunya per al 2014, baixen totes. El PUOSC, de 63 milions el 2012 passa a 7,1 el 
2014, per exemple. Per tot això, el PP de Canet de Mar votarà en contra d’aquesta 
moció. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 35 
anys d’ajuntaments democràtics han servit per avançar molt i per convertir 
l’Administració local en l’administració més propera als ciutadans i la que millor coneix 
les seves necessitats i les seves demandes. Educació, Serveis Socials, abastament 
d’aigua, enllumenat, recollida de residus i cultura són alguns serveis que amb aquests 
anys els ajuntaments han anat assumint moltes vegades amb pocs recursos, però 
obligats a fer-ho perquè altres administracions no ho estaven fent. Desmantellar 
l’actuació dels municipis a l’hora de prestar serveis perjudica la institució més propera 
al ciutadà. Proximitat és qualitat democràtica, de manera que la Llei perjudica la 
democràcia i, per tant, als ciutadans. Aquesta llei del PP vulnera l’autonomia local de 
manera extraordinària i fa tornar els ajuntaments als anys setanta, perquè treu 
competències, incrementa el control i vulnera els drets dels ciutadans i les ciutadanes. 
Els municipis han de poder continuar oferint els serveis socials, l’educació, etcètera, 
als ciutadans i més en un moment de crisi econòmica que és quan més es necessita 
que l’administració local els ajudi. Els principals elements d’aquesta Llei són que treu 
poder als municipis, sobretot a aquells que tenen menys de 20.000 habitants, que 
passarien a ser gestors administratius, sense que poguessin fer política real. Es buida 
de contingut la independència i la capacitat pressupostària i financera dels municipis, 
per prendre decisions i determinades idees polítiques. S’afecta el principi democràtic 
en l’àmbit local. Amb aquesta reforma del PP, la Junta de Govern passarà a tenir 
competències que fins ara eren del Ple i, per tant, les minories representades als 
ajuntaments deixaran de poden incidir en polítiques tan importants com els 
pressupostos. Aquesta Llei no resol cap dels problemes que els municipis, sobretot el 
municipalisme català, té plantejats des de fa molt de temps, com és la reforma del 
finançament i una millora del marc competencial. Que no hi hagi duplicitat de 
competències entre administracions és bàsic i que els serveis siguin eficients també, 
però aquesta Llei no pretén resoldre aquests problemes, sinó que vol acabar amb el 
món municipal. El PSC és i sempre serà, i ho ha demostrat, un partit municipalista, 
perquè creuen que és des de la proximitat des d’on es pot donar una millor resposta a 
les demandes dels ciutadans i les ciutadanes i per això rebutgen aquesta Llei i donen 
suport i donaran suport a totes les accions que vagin encaminades a remoure i anar 
contra aquesta Llei. 
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El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, explica que aquesta 
Llei és un atac frontal contra el municipalisme. Torna el país a fa quaranta anys quan 
els ajuntaments eren purament una administració on es feia més paperassa que 
política. Ja saben que és el que voldrien fer alguns partits, però aquests partits no 
entenen que la política de proximitat no es pot destruir d’aquesta manera. La política 
de proximitat és bàsica i, a tot Europa se’n dóna fe, al que es tendeix és que els 
serveis s’acostin als ciutadans i no que aquests serveis se centralitzin en una 
administració central. Per què el PP vol passar aquests serveis a administracions 
superiors ho sap tothom. Tothom sap aquí representen, a quines àrees i a quins grups 
econòmics i empresarials representen i com volen treure a concurs públic tota una 
sèrie de serveis per a grans empreses conegudes per tothom i que després tenen 
grans beneficis. El buidatge de competències és un assumpte que no l’hauria de 
defensar ningú en un ple d’un ajuntament, primer perquè com que desapareixerà la 
inspecció sanitària i desapareixerà la participació en l’atenció primària de salut, potser 
ja no es necessitarà cap regidor de Sanitat i, per tant, l’Ajuntament estalviaria en 
pressupost. El PP es justifica dient que s’ha d’estalviar el risc de sostenibilitat 
financera; el senyor Llovet pregunta a quin risc es refereixen, ja que l’Administració 
central, que té el 50% del pressupost, té un deute del 80%, cosa que vol dir que és la 
part més endeutada del servei públic, i els ajuntaments, que només tenen un 15% del 
pressupost, tenen un deute del 5% global. Els menys endeutats són els ajuntaments i 
la més endeutada és l’Administració central. Per tant, si es vol aconseguir aquesta 
sostenibilitat, hi estan d’acord, però el que s’ha de fer és treure competències a 
l’Administració central i passar-les als ajuntaments. Explica que un ajuntament com el 
de Canet, que no arriba a 20.000 habitants, no sap si mai més podrà fer un concurs 
sobre el tema d’aigües, no sap si podran debatre en el Ple un assumpte com el de 
Sorea, no sap si podran fer un concurs per a la recollida de les escombraries, perquè 
segur que ja trauran una d’aquestes grans empreses, elits depredadores centrals que 
tothom coneix i que després subrogaran en una altra empresa que farà la feina mal 
feta, tal i com acostuma a passar. Volen recuperar estructures de control obligat de 
l’època de Primo de Rivera, com és el fet que el secretari i l’interventor depenguin del 
govern central i que el seu criteri passi per sobre del d’un municipi. Això va passar fa 
cent anys i volen tornar a aplicar aquesta estructura. El seu grup aposta per un model 
completament diferent, creuen que s’ha d’acostar el servei al ciutadà. L’Administració 
local, votada pel ciutadà, és la que millor pot administrar els diners del ciutadà i és la 
que entén millor les seves necessitats. Consideren que les entitats locals i els 
ajuntaments han de tenir més inversió i més pressupost global. Fa temps reivindicaven 
un 25% que és el que hauria de tenir de pressupost cada ajuntament. Això és el que 
donaria un bon servei al ciutadà. Comenta que el PP és aquell partit que va començar 
el seu mandat amb un 70% de deute del PIB nacional i ha arribat a un 100%, per tant, 
és un clar exemple de bona administració. Tampoc no entén com es mantenen en un 
govern quan les posicions dels partits haurien d’estar a anys llum entre elles. 
 
El senyor Romero es dirigeix al senyor Llovet. Comenta que potser no s’ha explicat bé, 
ja que ha dit que els serveis seran els mateixos. Fins ara la gestió semblava que no 
importava, veient com van deixar l’Ajuntament el tripartit després del seu govern, ja 
que no devia passar res si no es pagava, perquè han trobat moltes factures al calaix, 
com factures de l’escola bressol o assumptes de Sorea. No entén com vol donar 
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exemple d’una cosa que el seu partit no ha fet bé. Explica que la Llei, l’únic que vol és 
que els ajuntaments tinguin aquests serveis i repeteix que si els ajuntaments tenen 
estabilitat pressupostària poden donar tots els serveis que vulguin, però no podran 
caure en una contínua espiral de deute com abans, tant l’Ajuntament com la 
Generalitat. El que vol deixar molt clar és que els ajuntaments no perdran la seva 
capacitat de fer, l’únic és que per Llei, tot allò que vulguin fer haurà d’estar 
pressupostat. Aquesta Llei vetlla perquè els ajuntaments no hagin d’assumir un deute 
impropi per serveis que no han de prestar, perquè aquests serveis s’han de prestar per 
part d’ens supramunicipals. El senyor Llovet ha criticat moltes vegades que a l’època 
que no hi va haver interventor es van fer molts desastres a l’Ajuntament i ara també 
critica que aquesta Llei parli d’aquests professionals que amb aquesta Llei no depenen 
d’un poder polític, sinó tècnic. No entén aquest canvi. En aquest instant, el senyor 
Romero comenta que l’actitud que té la senyora Blanca Arbell Brugarola, portaveu del 
grup municipal d’ERC, no és la més correcta en un Ple municipal. Comenta que quan 
parla algú altre el senyor Romero ho respecta i calla i demana el mateix tracte per a 
ell. 
 
El senyor Llovet explica que és cert que hi ha ajuntaments que tenien deutes, perquè 
estaven mal finançats. El problema és l’Administració central que està ben finançada 
però està mal administrada. El problema no és l’Ajuntament que ha de rebre 25 i 
després rep 10, sinó que el problema és aquell que en rep 60 o 70 i en gasta 90, 
sense traspassar els diners a qui li pertoca, la Generalitat i els ens locals. És molt fàcil 
quedar-se tots els diners i dir que qui s’endeuta és el de sota. Però aquest conte ja no 
se’l creu ningú. El deute històric és claríssim, els ajuntaments sempre han estat mal 
finançats i això ho sap tothom, fins i tot alguns ajuntaments que estan governats pel 
PP, com Madrid o València, que potser són els únics ajuntaments de tota Espanya que 
tenen un deute per sobre de la mitjana. L’objectiu d’aquesta Llei no és cap altre que la 
centralització, el control i l’allunyament de la política de la vida local i centrar-la en una 
sèrie d’administracions superiors que puguin controlar i fer concursos públics amb 
empreses de gran capital que tothom sap a qui representen, com es financen i a qui 
financen. El seu grup defensa la proximitat al ciutadà, l’Ajuntament és el que ha de 
decidir els serveis de l’entorn i no pas ens superiors. Pel que fa a l’interventor i al 
secretari, pensa que potser el senyor Romero no l’ha entès. Sempre han defensat la 
tasca de l’interventor i el secretari, però el que no volen és que depenguin de 
l’Administració central perquè siguin un controlador de la gestió dels ajuntaments. 
 
El senyor alcalde explica que creia que amb les explicacions que han fet els grups 
municipals d’ERC i del PSC el senyor Romero veuria aquest assumpte de manera 
diferent. Creu que el PP de Canet comet un error. Però avui considera que també 
estan mentint els seus votants, des del moment que ha dit que els ajuntaments tindran 
la mateixa capacitat de decisió o que els serveis de les administracions locals seran 
exactament els mateixos. Els votants de Canet de Mar, quan hagin d’anar a Serveis 
Socials, no podran anar als municipals perquè no existiran i, com a mínim, hauran 
d’anar a Mataró o a Barcelona i el senyor Romero ho sap perfectament. Pel que fa a la 
duplicitat de competència, com Ensenyament, Sanitat o Cultura, potser és que aquesta 
duplicitat la provoca el govern central. El senyor Romero no ha esmentat en cap cas 
els treballadors de l’Ajuntament de les àrees afectades, ja que molt probablement 
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deixaran de treballar per a l’Ajuntament i, probablement, l’Administració central 
amortitzarà aquestes places i, per tant, famílies de Canet, que donen un servei al 
municipi, ho deixaran de fer. És una Llei clarament política, com deia el senyor Llovet, i 
clarament involutiva, com han dit els grups d’ERC i del PSC. Però això no els estranya, 
perquè l’ADN del partit popular ve d’on ve i són capaços d’aprovar una Llei de 
l’avortament amb un ministre que és gendre d’un ministre de Franco. Per tot això no 
els estranya que estiguin a favor d’una Llei que clarament treu competències als 
municipis i treu poder a l’autonomia local. Repeteix que han comès un error i considera 
que la ciutadania sabrà calibrar i valorar aquest error, perfectament. El senyor alcalde 
explica que si catorze persones de les setze que són avui presents aquí coincideixen 
en el sentit del vot, potser sí que estan equivocades, però representaran una gran 
majoria. Per últim, els demana un catarsi i que canviïn la seva intenció de vot. 
 
2.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CiU, UMdC I ERC DE 
SUPORT A LA CAMPANYA DE RECOLLIDA DE SIGNATURES ‘SIGNA UN VOT 
PER LA INDEPENDÈNCIA’ 
  
Per a la majoria de la població de Catalunya és incontrovertible que el procés 
sobiranista al nostre país ha entrat en la seva fase final i decisiva. 
 
Si a l’any 2009 Arenys de Munt i les 544 consultes que se’n derivaren foren el 
símptoma més clar del principi de la fi de l’autonomisme i la manifestació del 10-J del 
2010 la darrera expressió de l’estratègia resistencialista, la manifestació de l’11-S del 
2012 i la Via Catalana de l’11-S del 2013, han estat, respectivament, l’eclosió i la 
culminació de la voluntat inequívoca de la societat catalana de convertir Catalunya en 
un nou estat d’Europa. I de fer-ho democràticament. 
 
En aquest marc de construcció nacional és ben cert que la creació i l’actuació de 
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i de l’Assemblea Nacional 
Catalana (ANC) han donat cos institucional i social al procés; i que les eleccions del 
2012, amb totes les seves derivades –Declaració de sobirania i del dret a decidir del 
poble de Catalunya, Pacte Nacional pel Dret a Decidir, Consell Assessor per a la 
Transició Nacional– n’han fixat l’imprescindible full de ruta institucional. 
 
Ara mateix, doncs, som al cap del carrer i amb tots els elements a les nostres mans 
perquè el poble català exerceixi el dret inalienable que sempre ha reclamat: el dret a 
l’autodeterminació. Reafirmem que el referèndum és l’eina justa i imprescindible per 
fer-ho i que aquest 2014 ha de ser l’any de la seva celebració. Inexcusablement. 
Sense pròrrogues possibles. 
 
Aquesta etapa final és tan ineluctable com difícil. En conseqüència, és imprescindible 
la conjuminació de l’energia popular amb la solidesa institucional. Per això, l’AMI i 
l’ANC mantenen des de fa temps relacions estables de coordinació en base a la 
complementarietat de llurs objectius fundacionals. 
 
Amb la voluntat d’aprofundir aquesta necessària coordinació, l’AMI i l’ANC han acordat 
organitzar conjuntament una gran jornada a tot els municipis de Catalunya els dies 22 i 
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23 de març de 2014. La jornada té com objectiu aconseguir una recollida massiva de 
drets de petició a cada municipi, fer pedagogia de la fonamentació estrictament 
democràtica i pacífica del procés, així com fer divulgació mediàtica de la importància 
estratègica d’aquesta demanda popular. 
 
A través d’aquesta campanya, la ciutadania dels nostres municipis podrà adreçar-se 
als seus representants al Parlament de Catalunya i emplaçar-los democràticament i 
reglamentàriament, mitjançant el Dret de Petició, a convocar el referèndum 
d’autodeterminació o bé, en el cas que l’estat espanyol ho impedeixi, a proclamar la 
Declaració Unilateral d’Independència (DUI) avalats per les seves signatures. 
 
En conseqüència, el Ple municipal va aprovar per onze 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 i 
Coia Tenas Martínez, quatre vots en contra dels regidors Toni Romero Carbonell, 
Manel Almellones Conesa, Sílvia Tamayo Mata i Jordi Planet Rovira, i una abstenció 
del regidor Víctor Cerveto Hernández: 
 
PRIMER.- Donar suport a la recollida massiva de signatures de la campanya ‘Signa un 
vot per la independència’ que se celebrarà a tot Catalunya els dies 22 i 23 de març de 
2014. 
 
SEGON.- Posar a disposició de la campanya algun dels espais municipals per facilitar 
la recollida de signatures. 
  
TERCER.- Fer una crida a tots els veïns i veïnes de la població a participar activament 
en la campanya ‘Signa un vot per la independència’. 
 
QUART.-  Comunicar aquest acord a l’Associació de Municipis per la Independència 
(c. Ciutat, 1 - 08500 Vic) info@municipisindependencia.cat 
 
El senyor alcalde explica que abans de llegir la moció, llegirà un comunicat que el 
coordinador de l’Associació Canet per la Independència, el senyor Francesc Fabre,  
els ha fet arribar: 
 

Sabedors que en data d’avui es farà un Ple extraordinari en què un dels punts es 
refereix a la campanya Signa un vot per la independència de l’Assemblea 
Nacional Catalana (ANC) i atesa la impossibilitat que les entitats participin 
directament en el debat de les proposicions dels plens, us preguem que doneu 
lectura o que feu esment d’aquest comunicat d’adhesió. Canet per la 
Independència, sectorial de l’ANC a Canet de Mar, es congratula que avui, a 
instància de l’Associació de Municipis per la Independència i d’acord amb 
l’Assemblea Nacional Catalana, el Ple de Canet sotmeti a votació una proposició 
en favor de la campanya de recollida de peticions per a l’exercici del dret de 
petició. Ens adherim com a associació local a la proposició i ens comprometem a 
donar un nou impuls a la campanya que ja vam començar el juny de l’any passat 
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i per la qual hem comptat sempre amb les facilitats de l’Ajuntament i que ara 
confirmarà el plenari. Confiem que amb l’aprovació d’avui serà possible arribar 
encara més a més ciutadans perquè s’acostin a les taules a dipositar la seva 
petició que es dugui a terme el referèndum o que, si això esdevingués 
impossible, es doni per expressada la voluntat popular de decidir definitivament 
sobre el futur de l’estat de Catalunya. Ens plau informar que en aquest moment a 
Canet ja s’han entrat 1.900 peticions i que l’objectiu està centrat a aconseguir-ne 
com a mínim un miler més. 

 
A continuació, el senyor alcalde llegeix la moció.  
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que, 
com és habitual, en punts com aquest deixaran llibertat de vot. Des del PSC, el camí 
que s’ha escollit és el del federalisme i per tant, com a grup municipal no poden donar 
suport a aquesta moció. Ara bé, com ha dit al començament de la seva intervenció, a 
les seves files hi ha sensibilitats diferents en aquest assumpte i per això donen llibertat 
de vot. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, explica que cada dia es 
donen més raons de pes perquè aquest camí de la independència sigui més pla i més 
ample. Aquesta campanya és un intent d’apostar de totes totes pel referèndum. ERC, 
com tothom sap, vol que la gent vagi a votar, vol que tothom tingui la possibilitat d’anar 
a votar i d’explicitar quin tipus de construcció nacional vol per al seu país. Vol que 
tothom voti, tant les persones que hi estan a favor, com les persones que hi estan en 
contra, perquè aquest fet donaria un marc clar de cap on vol anar el poble de 
Catalunya i quin futur vol. No poder votar, a més a més de ser una cosa 
democràticament injusta, significa voler imposar uns criteris sense saber la voluntat 
popular i no estan d’acord en aquesta manera de fer. Aquesta campanya servirà 
perquè si al dia que s’ha de fer el referèndum no es pot votar, se sabrà l’opinió dels 
ciutadans. La intenció del grup d’ERC no és pas aquesta, sinó que el que volen és 
votar, però de totes maneres amb aquesta campanya es veurà l’esforç que està fent el 
poble i per això fan una crida perquè la gent hi participi. És una alternativa al fet que no 
deixin fer el referèndum per deixar clar com vol el poble de Catalunya que sigui el seu 
futur. 
 
El senyor alcalde, abans d’aixecar la sessió explica que la totalitat dels regidors han 
decidit que aquest Ple no sigui retribuït. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 21.10 hores de 
tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària,      L’alcalde, 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Jesús Marín i Hernàndez 
 


