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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 4 DE 
SETEMBRE DE 2014 

 
Caràcter: extraordinari 
Hora que comença: 21.00 hores 
Hora que acaba: 21.15 hores 
Lloc: Sala de Plens 
 

PRESIDEIX 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Antoni Romero Carbonell 
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquena tinenta d’alcalde: Maria Asunción Sánchez Salbañà 
Manel Almellones Conesa 
Àngel López Solà 
Josep M. Masvidal Serra 
Pere Xirau Espàrrech 
Blanca Arbell Brugarola 
Ivan Aranda Mena 
Lluís Llovet Bayer 
Coia Tenas Martínez 
Sílvia Tamayo Mata 
Jordi Planet Rovira 
Víctor Cerveto Hernández 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Dolors Puig Gómez, secretària accidental de la corporació. També hi assisteix Daniel 
Martín Enrique, interventor municipal. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Atorgament de medalles d’or d’acord amb el Reglament municipal d’honors i 
distincions de Canet de Mar 

2) Designació d’instructor i secretari i creació de la comissió de seguiment de 
l’expedient per a l’atorgament de medalles d’honor al mèrit en categoria de 
plata i de bronze 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
El senyor alcalde obre la sessió donant la benvinguda a tothom i explica que Ràdio 
Canet no pot retransmetre en directe aquesta reunió, perquè aquests dies s’està 
celebrant la Novena al Santuari de la Mare de Déu de la Misericòrdia, de la qual ja 
estava prevista la retransmissió. Explica que s’està enregistrant aquesta sessió i la 
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retransmetran en diferit. Recorda a la sala que les intervencions dels grups municipals 
aniran de menor a major representació en el Ple. 
 
1.- ATORGAMENT DE MEDALLES D’OR D’ACORD AMB EL REGLAMENT 
MUNICIPAL D’HONORS I DISTINCIONS DE CANET DE MAR 
 
Atès que per Decret de l’Alcaldia número 1033/2014, de 18 de juliol, es va resoldre el 
següent: 
 

PRIMER.- Incoar expedient administratiu d’atorgament de medalles d’or d’acord amb el 
que estableix el Reglament d’honor i distincions de Canet de Mar. 
 
SEGON.- Instar el Ple municipal que, en la propera sessió que celebri, designi un 
membre de la corporació que actuarà com a instructor de l’expedient, un funcionari que 
durà a terme les tasques de secretari i una comissió de seguiment, presidida pel senyor 
alcalde, en la qual hi haurà d’haver representats tots els grups polítics que integren el Ple 
municipal. 
 
TERCER.- Publicar aquesta resolució al web municipal per a coneixement general. 

 
Atès que el Ple municipal de data 31 de juliol va acordar el següent: 
 

PRIMER.- Iniciar els tràmits per a la concessió de medalles d’or d’acord amb allò que 
estableix el Reglament d’honors i distincions de Canet de Mar 
 
SEGON.- Designar el senyor Pere Xirau i Espàrrech, regidor delegat de Cultura, com a 
instructor de l’expedient d’atorgament d’honors i distincions i nomenar la senyora Cristina 
Cabruja i Sagré, secretària accidental de l’Ajuntament, com a secretària. 
 
TERCER.- Crear una comissió de seguiment de l’expedient fins arribar a la proposta de 
resolució. Aquesta comissió serà presidida pel senyor alcalde i estarà integrada per un 
representant de tots els grups municipals que integren el Ple municipal que hauran de 
comunicar a la Secretaria de l’Ajuntament. 
 
QUART.- Convocar aquesta comissió de seguiment per al dia 11 d’agost a les 08.30 
hores a la Sala Annexa a l’Alcaldia per a la sessió de constitució i de proposta de 
concessió de les medalles d’or per aquest exercici 2014. 

 
Atès que la Comissió de seguiment de l’expedient d’atorgament de medalles d’or, 
després de reunir-se el dia 11 d’agost i el dia 20 d’agost d’enguany va decidir atorgar 
les medalles d’or als canetencs i les canetenques següents: 
 

- El senyor Antoni Cruanyes Becana, primer alcalde de la democràcia i membre 
del Centre d’Estudis Canetencs. Una persona que vetlla de manera activa per a 
la promoció del patrimoni cultural local. 

 
- El senyor Josep Rovira Fors, exalcalde de l’Ajuntament de Canet de Mar, 

impulsor del turisme cultural a la població, a través de l’important patrimoni 
modernista de Canet de Mar, amb la qual cosa aconseguí incloure el poble dins 
les rutes del Modernisme català. 

 
- La senyora Concha Ibáñez Escobar, pintora dedicada al paisatgisme. La seva 

obra ha estat lloada per crítics com una experta en la plasmació de paisatges, 
amb una visió amable i d'una gran pau interior. 
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- La senyora Maria M. Pujadas i Vergés, veu soprano d’una excel·lent qualitat. 

Ha actuat, entre d’altres, a les millors sales de concert de Barcelona, al Palau 
de la Música i al Gran Teatre del Liceu. Professora de música de gran part dels 
músics i cantants canetencs. Reeducadora i terapeuta de les patologies de la 
veu. 

 
Atès que el senyor Rovira ha declinat aquest reconeixement amb l’atorgament de la 
medalla d’or, tot i manifestar l’orgull personal que li ha suposat que l’hagin proposat 
per rebre-la. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 4 de setembre de 2014, 
prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta 
proposta. 
 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Cultura, 
s’acorda per unanimitat dels disset membres presents dels disset que integren el 
nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Atorgar una medalla d’or a cadascuna de les tres persones següents per 
ser canetencs i canetenques que han ajudat a enriquir el poble de Canet de Mar des 
de vessants diferents, tant polítiques com culturals, tal i com es reflecteix en el cos 
d’aquest acord: 
 
Senyor Antoni Cruanyes Becana 
Senyora Concha Ibáñez Escobar 
Senyora Maria M. Pujadas i Vergés 
 
SEGON.- Comunicar a les persones distingides amb la medalla d’or el dia i l’hora en 
què es durà a terme l’acte d’atorgament d’aquestes medalles. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, regidor delegat de Cultura, explica que amb aquesta 
proposta es materialitza l’acord de la Comissió de Seguiment que es va crear en el Ple 
del mes de juliol, la qual va aprovar l’atorgament d’aquestes distincions. Tot i que el 
Reglament preveu diverses modalitats, s’ha decidit atorgar medalles d’or per donar 
més relleu a aquesta distinció i al mateix Reglament. Agraeix a l’oposició el fet que 
s’hagin atorgat aquestes medalles d’or amb la unanimitat de tots els membres de la 
Comissió, tot i que el Reglament no ho exigeix. Explica que la trajectòria d’aquestes 
persones, cadascuna en el seu àmbit, les ha fet mereixedores d’aquest 
reconeixement. Comenta que aquest país té el costum, la mala praxis, de reconèixer 
els mèrits, d’homenatjar algú, quan aquest ja no hi és, però aquest no és el cas, ja que 
tot i que són persones d’edat, totes tres estan en actiu. Agraeix un cop més el suport 
dels membres de l’oposició i avança a tots els membres, els homenatjats i les 
persones presents a la sala que l’atorgament d’aquestes medalles es farà diumenge 
dia 7 de  setembre d’enguany a les 12 del migdia, a la Sala de Plens de l’Ajuntament 
de Canet de Mar. També han convidat a aquest acte els artistes que han fet els 
dissenys de les diferents distincions que es poden atorgar amb aquest Reglament. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que el 
seu grup ha participat de forma activa en l’atorgament d’aquestes medalles. Fins i tot 
han estat uns impulsors d’aquest Reglament. Per al seu grup també era molt important 
el consens, ja que és una manera de donar valor a aquestes distincions i, sobretot, a 
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aquestes primeres. Sap greu que una de les persones a qui se li volia atorgar una 
medalla d’or hagi declinat aquest atorgament, però està en el seu dret de fer-ho. 
 
La senyora Blanca Arbell Brugarola, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que el 
seu grup hi votarà a favor, com no pot ser d’una altra manera, perquè reconeixen la 
bona tasca d’aquestes persones, però volen deixar constància que són molt crítics 
amb el fet d’atorgar aquestes distincions en un moment de crisi, ja que potser la gent 
no ho entendrà. Explica que els ha costat un mica arribar a un acord perquè la primera 
proposta va ser atorgar una distinció a tots els alcaldes que havia tingut Canet de Mar 
des de la transició fins ara, i tampoc no sabien com ho entendria la societat. Creuen 
que no és una bona praxis saltar-se el Reglament ja en el primer cop que es fan 
aquests atorgaments, ja que aquest Reglament estableix que se’n poden fer dos a 
l’any. Entenen que aquestes distincions s’han de donar en vida, però s’ha d’intentar fer 
les coses ben fetes. Per això no entenen que s’hagi hagut de fer un ple extraordinari 
per aquest assumpte. De tota manera, votaran a favor d’aquests atorgaments, tant per 
donar suport al reconeixement d’aquestes persones, com als artistes que hi han 
col·laborat. 
 
2.- DESIGNACIÓ D’INSTRUCTOR I SECRETARI I CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DE 
SEGUIMENT DE L’EXPEDIENT PER A L’ATORGAMENT DE MEDALLES D’HONOR 
AL MÈRIT EN CATEGORIA DE PLATA I DE BRONZE 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia número 1183/2014, de 21 d’agost, el contingut literal del 
qual és el següent: 

 
DECRET NÚM. 1183/2014, de 21 d’agost, de l’Alcaldia 
 
Atès que el Ple municipal, en sessió de data 29 de maig d’enguany, va aprovar 
inicialment el Reglament municipal d’honors i distincions de Canet de Mar. 
 
Atès que en l’annex II d’aquest Reglament se n’estableix un altre d’específic per als 
membres de la Policia Local i per als membres dels serveis de l’Associació de voluntaris 
de Protecció Civil de Canet de Mar. 
 
Atès que aquest annex, en els articles 2 i 3 regula les classes de medalles d’honor, les 
categories per a les quals s’atorgaran i a quina graduació s’ajustarà aquest atorgament. 
 
Vist l’article 1 d’aquest annex, el qual estableix que la concessió d’aquestes distincions 
s’ajustarà al que disposen els articles 24, 25 i 27 del capítol 5 de l’esmentat Reglament 
municipal d’honors i distincions, 
 
HE RESOLT: 
 
PRIMER.- Incoar expedient administratiu d’atorgament de medalles d’honor al mèrit en 
categoria de plata i de bronze d’acord amb el que estableix l’annex II del Reglament 
d’honor i distincions de Canet de Mar. 
 
SEGON.- Instar el Ple municipal que, en la propera sessió que celebri, designi un 
membre de la corporació que actuarà com a instructor de l’expedient, un funcionari que 
durà a terme les tasques de secretari i una comissió de seguiment, presidida pel senyor 
alcalde, en la qual hi haurà d’haver representats tots els grups polítics que integren el Ple 
municipal. 
 
TERCER.- Publicar aquesta resolució al web municipal per a coneixement general. 
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Ho mana i signa la senyora alcaldessa accidental, Cati Forcano Isern, a la vila de Canet 
de Mar, a vint-i-u d’agost de dos mil catorze. 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 4 de setembre de 2014, 
prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta 
proposta. 
 
Vist el mandat de l’Alcaldia, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
de Seguretat Ciutadana i Esports, s’acorda per unanimitat dels disset membres 
presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Iniciar els tràmits per a la concessió de medalles d’honor al mèrit en 
categoria de plata i de bronze d’acord amb allò que estableix el Reglament municipal 
d’honors i distincions de Canet de Mar. 
 
SEGON.- Designar el senyor Toni Romero Carbonell, tinent d’alcalde de Seguretat 
Ciutadana i Esports, com a instructor de l’expedient d’atorgament d’honors i distincions 
i nomenar la secretària accidental de l’Ajuntament, com a secretària. 
 
TERCER.- Crear una comissió de seguiment de l’expedient fins arribar a la proposta 
de resolució. Aquesta comissió serà presidida pel senyor alcalde i estarà integrada per 
un representant de tots els grups municipals que integren el Ple municipal que hauran 
de comunicar a la Secretaria de l’Ajuntament. 
 
QUART.- Convocar aquesta comissió de seguiment per al dia 9 de setembre a les 
19.00 hores a la Sala Annexa a l’Alcaldia per a la sessió de constitució i de proposta 
de concessió de les medalles d’honor al mèrit en categoria de plata i de bronze per 
aquest exercici 2014. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, tinent d’alcalde de Seguretat Ciutadana i Esports, 
explica que, aprofitant la inèrcia de tota aquesta feina feta per part de Cultura amb la 
resta de grups de l’oposició, van creure oportú iniciar aquest reconeixement a les 
àrees de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil i, per això, porten a aprovació del Ple la 
designació d’instructor i secretari de l’expedient i la creació de la comissió de 
seguiment. Tal com es reflecteix a la proposta, el proper dimarts dia 9 de setembre a 
les set de la tarda hi haurà una primera reunió d’aquesta comissió, amb un 
representant de cada grup municipal, on es parlarà de les possibles medalles que es 
poden atorgar. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 21.15 hores de 
tot el que jo com a secretària accidental certifico. 
 
La secretària accidental,    L’alcalde, 
 
 
 
Dolors Puig Gómez     Jesús Marín i Hernàndez 
 


