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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 28 DE 
GENER DE 2016 

 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter 
personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de 
dades. 
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20.30 hores 
Hora que acaba: 22.16 hores 
Lloc: Sala de Sessions 
 

PRESIDEIX 
 

Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa 
 

HI ASSISTEIXEN 
 

Primer tinent d’alcalde: Jesús Marín i Hernàndez 
Segon tinent d’alcalde: Lluís Llovet i Bayer 
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
Quart tinent d’alcalde: Ivan Aranda i Mena 
Coia Tenas i Martínez 
M. Assumpta Revoltós Vaquer 
Àngel López Solà 
Esther Agulló Renau 
Pere Xirau Espàrrech 
Josep Maria Masvidal Serra 
M. Àngels IsartFalceto 
Josep Antoni Romero Carbonell 
Cristina Soler Vílchez 
Raquel Serra Lerga 
Sílvia Tamayo Mata 
Agnès Cortés Mas 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 

La senyora Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació. També hi assisteix el 
senyor Daniel Martín Enrique, interventor. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació, si s’escau, de les actes de la sessions del Ple municipal de dates 
02.11.15, 26.11.15 i 29.12.15 

2. 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 primer, segon i tercer trimestre de 2015, així 
com de la Fundació Els Garrofers corresponent al primer, segon i tercer 
trimestre de 2015 

3. Creació comissió informativa per a la gestió del subministrament d’aigua 
4. Precs i preguntes 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
La senyora alcaldessa obre la sessió del Ple donant la benvinguda als regidors i les 
regidores presents, al públic que els acompanya i als radiooients que els senten per 
l’emissora municipal, gràcies als tècnics d’aquest organisme. Explica que abans de 
passar al primer punt de l’ordre del dia del Ple vol expressar el seusuport a les 
regidores de la CUP, com totes les dones que es dediquen a la política, pels insults 
que han rebut. Demana respecte i agraeix el temps de la seva vida que aquestes 
persones destinen a fer política. 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LA SESSIONS DEL PLE 
MUNICIPAL DE DATES 02.11.15, 26.11.15 I 29.12.15 
 
La senyora alcaldessa pregunta si hi ha alguna observació a fer a aquestes actes. 
Cap regidor en fa i, per tant, s’aproven per unanimitat dels disset membres 
presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal. 
 
2.- 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 AUTONOM RÀDIO CANET CORRESPONENT ALS PRIMER, 
SEGON I TERCER TRIMESTRE DE 2015, AIXI COM DE LA FUNDACIÓ ELS 
GARROFERS CORRESPONENT ALS PRIMER, SEGON I TERCER TRIMESTRE DE 
2015. 
 
Vist l’informe emès per la Intervenció municipal, de data 21 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 i la Fundació els Garrofers, 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 ALS PRIMER, SEGON I TERCER 
TRIMESTRE DE 2015, AIXI COM DE LA FUNDACIÓ ELS GARROFERS 
CORRESPONENT ALS PRIMER, SEGON I TERCER TRIMESTRE DE 2015. 
 
La llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, estableix les procediments a seguir per a reduir els terminis de 
pagament als proveïdors i fixa noves mesures de seguiment per a la consecució 
d’aquesta finalitat. 
 
NORMATIVA APLICABLE 
 
L’article 3.1 de la llei abans esmentada, que modifica la llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic, estableix: “L’administració tindrà 
l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d’expedició de 
les certificacions d’obres o dels corresponents documents que acreditin la realització 
total o parcial del contracte...”.  
 
Aquest termini de trenta dies s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2013. Fins 
aquesta data s’estableixen terminis transitoris pels anys 2010, 2011 i 2012. El 
termini establert pels pagaments realitzats des de l’entrada en vigor de la llei, 7 de 
juliol, fins el 31 de desembre de 2010, és de cinquanta-cinc dies. Entre l’1 de gener 
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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 primer, segon i tercer trimestre 2015. 
 
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 
primer, segon i tercer trimestre natural de l’exercici 2015, corresponents a la 
Fundació els Garrofers. 
 
Informació aquesta que ja ha estat comunicada al Ministeri a través de la seva 
plataforma electrònica, amb una periodicitat trimestral. 
 
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. 
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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 primer, segon i tercer trimestre del 2015, 
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 primer, segon i tercer trimestre del 2015, 
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. 

 
Tercer.- S’adjunten els quadres corresponents del primer, segon i tercer trimestre 
del 2015, 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. 
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Quart.- Donar compte d’aquest informe al Ple municipal en la propera sessió que 
es faci.” 
 
ÚNIC.- Donar compte al Ple municipal de l’informe de l’interventor sobre 
l’acompliment dels terminis de pagament de les obligacions de l’Ajuntament de 
Canet de Mar i l’Organisme Autònom Ràdio Canet pagades en el primer, segon i 
tercer trimestre del 2015, i de la Fundació els Garrofers corresponent al primer, 
segon i tercer trimestre del 2015. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Administració Oberta, explica 
que amb aquest punt de l’ordre del dia es dóna compte al Ple, en compliment de la 
normativa vigent, dels terminis en què l’Ajuntament paga les factures als seus 
proveïdors. Es veu, a través dels informes elaborats per l’Àrea Econòmica, que en 
el darrer exercici, les factures s’estan pagant en un termini mitjà de 45 dies. Tenint 
en compte tot el procés administratiu i de control que s’ha de dur a terme, entén 
que aquest és un termini del tot correcte. 
 
3.- CREACIÓ COMISSIÓ INFORMATIVA PER A LA GESTIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar té la competència de la gestió del 
subministrament d’aigua potable a la població, subministrament que es considera 
cabdal per al benestar de la població i que cal estudiar amb deteniment quin és el 
millor procediment per dur a terme la seva gestió. 
 
Atès que per dur a terme aquest estudi es considera necessari i convenient crear 
una comissió informativa que tingui l’objectiu de fer aquest estudi per a la gestió 
d’aquest subministrament. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 60.30 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya i l’article 7 del Reglament orgànic municipal, correspon a les 
corporacions locals la creació i la composició de les comissions informatives de 
caràcter permanent, a l’objecte de dotar-lo d’òrgans complementaris de participació 
i control de caràcter assessor, per fer efectiu el dret que l’article 20.1.c) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en la seva redacció 
actual, atorga a tots els grups municipals integrants de la corporació. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposa l’esmentada normativa catalana, 
correspon al Ple de cada corporació determinar el nombre i la denominació 
d’aquestes comissions informatives d’estudi i dictamen, tant quan es constitueixin 
amb vocació de permanència per obeir a l’estructura de l’àmbit competencial de 
l’Ajuntament, com quan neixin amb caràcter temporal a l’objecte de tractar temes 
específics. 
 
Atès que de conformitat amb la normativa esmentada, aquestes comissions estaran 
integrades pels membres que designin els diferents grups polítics que formen part 
de la corporació, en proporció a la seva representativitat en aquest Ajuntament, 
tenint tots ells dret a participar-hi. 
 
És per això que, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat dels disset membres presents dels disset que integren el nombre de 
dret del Ple municipal: 
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PRIMER.- Crear la Comissió Informativa Especial per a la Gestió del 
Subministrament d’Aigua Potable de Canet de Mar. 
 
SEGON.- L’esmentada Comissió Informativa estarà integrada pels membres 
següents: 
 

- PRESIDENT: l’alcaldessa o regidor/a en qui delegui 
 

- MEMBRES NATS: el regidor d’Hisenda i el regidor d’Obres i Serveis 
 

- VOCALS: un membre de cada grup municipal que integren el Ple, els quals 
ostentaran el vot ponderat d’acord amb la seva representació i que hauran 
de ser regidors de la corporació. 
 

- SECRETÀRIA: la secretària de l’Ajuntament 
 

- TÈCNIC COMPETENT EN LA MATÈRIA: l’enginyera municipal 
 
S’estableix la possibilitat de poder convidar altres tècnics en funció dels assumptes 
que s’hagin de tractar en les sessions convocades d’aquesta Comissió. 
 
TERCER.-Les funcions d'aquesta comissió informativa de caràcter especial seran 
les previstes a l’art. 60 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  
 
QUART.- El seu funcionament s’ajustarà al que es preveu al Reglament orgànic 
municipal i al Capítol II del Títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la 
seva redacció actual, en tots aquells aspectes no declarats inconstitucionals per la 
Sentència del Tribunal Constitucional 50/99, de 6 d’abril i, supletòriament, pel que 
preveuen els articles 134 a 138 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. 
 
CINQUÈ.- Establir que el règim de funcionament s’ajustarà a l’establert per a les 
comissions informatives permanents excepte la periodicitat que quedarà 
determinada en reunions trimestrals. Aquesta comissió podrà celebrar sessions 
extraordinàries quan hi hagi assumptes rellevants que així ho exigeixin. 
 
SISÈ.- Comunicar aquest acord als diferents Grups Polítics Municipals que no siguin 
presents a la Sala de Sessions en l’aprovació d’aquest acord, fent-los constar que 
hauran de designar el seu representant en aquesta comissió, titular i suplent, i que 
l’hauran de notificar a la Secretaria General d'aquesta corporació dins del termini de 
deu dies hàbils a comptar des de l’endemà de l'adopció d'aquest acord. 
 
ONZÈ.- Facultar la senyora alcaldessa per, mitjançant Decret, nomenar els 
representants dels diferents grups polítics municipals. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Administració Oberta, explica 
que en l’actualitat la gestió del servei de subministrament d’aigua potable va a 
càrrec de l’empresa SOREA, en règim de concessió administrativa, des del 2002 i 
fins al 2025. Des de la consideració que l’aigua és un bé de caràcter essencial per a 
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les persones i tenint en compte que la competència de la gestió és municipal, el 
govern entén que hi ha dos punts bàsics en la gestió. D’una banda, l’eficiència en el 
servei i, per l’altra, un preu just. Tenint en consideració aquests dos punts, entenen 
que és convenient la creació d’una comissió amb convicció de transparència i 
participació plural que s’encarregui de vetllar perquè es doni al ciutadà aquest 
servei, amb la seguretat que aquests punts es compleixen. Amb aquestes 
premisses proposen la creació d’aquesta comissió amb dues qüestions bàsiques 
d’inici, la valoració actual de les relacions amb el concessionari i posar a debat els 
pros i els contres dels diferents tipus de gestió d’aquest subministrament, ja sigui 
públic, mitjançant una empresa mixta, o amb una gestió indirecta amb una 
empresa privada. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, representant del grup municipal del PSC, explica 
que en la legislatura passada ja es feien reunions periòdiques sobre aquest 
assumpte, en les quals els informaven de les relacions amb l’empresa 
concessionària del servei.Creuen que aquesta comissió que avui es crea té dues 
tasques importants a fer, tal com ha resumit el senyor Gregori. Per tot això, el seu 
vot serà favorable. 
 
4.- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA DEL CÀRREC DE REGIDORA 
DE LA SENYORA AGNÈS CORTÉS MAS, MEMBRE DEL GRUP MUNICIPAL DE 
LA CUP-PA. 

 
Vist l’escrit presentat en data 28 de gener de 2016, per la regidora Agnès Cortés 
Mas, renunciant a la seva condició de regidora de l’Ajuntament, càrrec que exerceix 
en l’actualitat i del qual va prendre possessió en la sessió constitutiva de la 
corporació, celebrada el dia 13 de juny de 2015, en haver estat proclamada electe 
amb la candidatura presentada per la Candidatura d’Unitat Popular-Poble Actiu 
(CUP-PA), en la qual ocupava el lloc número 1, i de conformitat amb el que preveu 
la legislació electoral i de règim local, així com en la Instrucció de la Junta Electoral 
Central sobre substitució de càrrecs representatius locals, de 10 de juliol de 2003. 
 
Vist l’informe, emès en data 28 de gener de 2016, per la Secretària de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, senyora Núria Mompel i Tusell, el qual es transcriu literalment: 
 

“Informe núm. 1/2016, de la Secretaria General en relació a la renúncia del 
càrrec de regidora.   
 
NÚRIA MOMPEL I TUSELL, Secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar, Barcelona, 
d'acord amb l'ordenat per l'Alcaldia, i en compliment del que es disposa en l'article 
3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, en relació amb l'expedient de la 
renúncia de la regidora de l’Ajuntament de Canet de Mar, senyora Agnès Cortés Mas i 
presa de possessió del regidor substitut,  emeto el següent: 
 
INFORME 
 
PRIMER.- La Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (d'ara 
endavant, LOREG) disposa que els regidors poden renunciar al seu càrrec davant el Ple 
de l'Ajuntament i que, una vegada pres coneixement de la renúncia pel Ple, es 
designarà al nou regidor que substitueixi a l'anterior.  
 
SEGON.- La legislació aplicable en el procediment és la següent: 
 
Arts. 182 i següents de la LOREG; art. 75 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim 
Local, art. 163 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
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per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril art. 9.4 del Reial decret 2568/1986, de 26 
de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals(d'ara endavant ROF) ; art. 1 del Reial decret 707/1979, 
de 5 d'abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o funcions 
públiques i Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre 
substitució de càrrecs representatius locals. 
 
TERCER.- El procediment per a la renúncia del regidor i presa de possessió del 
substitut és el següent: 
 
A. El Ple prendrà coneixement de l’escrit de renúncia al càrrec de la regidora, 

presentada per la senyora Agnès Cortés Mas i, tot seguit, es remetrà una 
certificació de l'acord adoptat a la Junta Electoral Central, o potestativament, a la 
Junta Electoral de Zona d’arenys de Mar atès que actualment encara no ha 
conclòs el seu mandat en ocasió de les eleccions a les Cortes Generals, celebrades 
el passat del dia 20 de desembre, indicant el nom de la persona a qui correspon 
cobrir la vacant, segons el parer de la Corporació. 

B. De conformitat amb allò que disposa l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, la declaració sobre causes de possible 
incompatibilitat o sobre qualsevol activitat que els proporcioni ingressos 
econòmics s’hauran de formular també, en ocasió de cessament del càrrec, cosa 
haurà de fer la regidora cessant. 

C. En el supòsit de que la persona que hagi de cobrir la vacant renunciï, a la seva 
vegada a ser proclamat electe, així mateix s’haurà de remetre a la Junta Electoral 
competent l’escrit de renúncia presentat per la seva presa de coneixement. 

D. Rebuda la certificació de l’acord del Ple per part de l’Ajuntament, la Junta Electoral 
competent expedirà la credencial acreditativa de la condició d’electe a favor del 
candidat al que correspongui cobrir la vacant. 

E. Un cop l’Ajuntament rebi la credencial del nou regidor s’haurà de comunicar a 
aquest, de forma fefaent, als efectes establerts per la normativa de règim local. 

F. En el supòsit que, produïda la vacant de regidor la Corporació no prengués 
coneixement de la mateixa, el representant de la candidatura o del partit afectat 
podrà, passats deu dies naturals, posar-ho en coneixement de la Junta Electoral 
competent per tal que, prèvia audiència de cinc dies de la Corporació, expedeixi la 
credencial al candidat que correspongui.  

G. En acabat, el Ple, una vegada realitzat el corresponent jurament, acceptarà la 
presa de possessió del càrrec de regidor de l'Ajuntament al següent, prèvia 
presentació de la declaració de béns i de les activitats que li proporcionin 
ingressos. 
Aquest és l’informe que lliuro a Canet de Mar, el dia 28 de gener de 2016. 
 

Per tot l’exposat, es dóna per assabentat al Ple municipal del següent: 
 
PRIMER.- Prendre coneixement, per a la seva efectivitat, de la renúncia formulada 
per la senyora Agnès Cortés Mas, a la seva condició de regidora de l’Ajuntament de 
Canet de Mar i tots els altres càrrecs que exerceix i que es deriven d’aquesta 
condició. 
 
SEGON.- Conseqüentment, declarar vacant el lloc de regidor que fins al moment 
ocupava la senyora Agnès Cortés Mas, pertanyent al grup polític Candidatura 
d’Unitat Popular- Poble Actiu (CUP-PA). 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral que correspongui perquè 
expedeixi la credencial acreditativa de la seva condició d’electe a favor del candidat 
que ocupava el número 2 de la llista del partit Candidatura d’Unitat Popular- Poble 
Actiu (CUP-PA), en les eleccions locals del 2015, que segons les dades que figuren 
a l’Ajuntament és el senyor Marc Jiménez Torres. 
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La senyora alcaldessa explica que abans de donar pas a l’últim punt de l’ordre del 
dia, han de donar per assabentat al Ple de la renúncia de la senyora Agnès Cortés 
Mas de la seva acta de regidora pel grup municipal de la CUP. Cedeix la paraula a la 
senyora Cortés. 
 
La senyora Agnès Cortés Mas, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que 
aquesta decisió respon a la coherència que ha de tenir amb ella mateixa. Ara 
mateix, no disposa del temps necessari per dedicar-lo a les seves funcions de 
regidora. Considera que el més adient i lògic és renunciar a la seva acta de regidora 
i deixar pas a una persona que sí que s’hi pugui dedicar, com es mereix el càrrec. 
Avui en dia, pràcticament no fa vida a Canet i, per tant, no està vivint la realitat del 
poble com hauria de fer una persona que està dins l’Ajuntament. Considera que per 
millorar el dia a dia del poble, cal viure aquest dia a dia. Considera que només s’hi 
pot dedicar al 50% i pensa que no és manera de fer les coses. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que el 
que més s’ha de valorar és la coherència en les maneres de fer de la senyora 
Cortés. Li desitja molta sort. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, explica 
que ha estat un plaer compartir els plens amb la senyora Cortés. Li dóna les gràcies 
per haver fet la feina que ha fet i comenta que, tot i que l’equipde govern facilita 
l’assistència a les diferents comissions, realment no és fàcil compaginar les facetes 
laboral, privada i política de la vida. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal d’Unió de Canetencs, 
explica que pràcticament no han tingut temps de conèixer-se. Des d’un principi li 
han vist moltes ganes de col·laborar i treballar per al poble i li desitja molta sort. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que tothom 
sap que la feina de regidor, sigui de govern o d’oposició, és difícil perquè s’hi ha de 
dedicarmoltes hores i no només de cara al públic, ja que la majoria d’hores es 
passen en comissions i reunions convocades per l’equip de govern. Moltes 
d’aquestes reunions no traspassen els murs i la gent no n’és conscient, però hi són i 
per això es fa tan difícil combinar la feina amb aquesta tasca. Agraeix aquest esforç 
a la senyora Cortés, malgrat que sabien que tenia dificultats per poder treballar 
com volia fer-ho i més si es té encompte que hi ha grups en aquest Ajuntament que 
només estan formats per un regidor i, per tant, la feina es complica. Li desitja sort. 
 
La senyora alcaldessa li agraeix la feina feta, amb sentit comú i coherència. Li 
desitja molta sort. Explica que després de la lectura de la renúncia de la 
regidoraper part de la senyora secretària, aquesta ha de deixar el Saló de Sessions, 
la qual cosa la senyora secretària ratifica. 
 
5.- PRECS I PREGUNTES 
 
1.- Nou format del Viure Canet 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 
aquest matí ha vingut a l’Ajuntament per informar-se sobre el Viure Canet, ja que 
des del mes d’abril de l’any passat no n’ha sortit cap més. Ha parlat amb els tècnics 
i li han explicat que s’ha fet un nou contracte a una altra empresa, la qual cosa 
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comporta que el format canviarà. I això és el que vol preguntar, quin serà el nou 
format del Viure Canet. Explica que s’ha mirat l’expedient de contractació i ha vist 
que s’havia convidat impremtes del poble, però que finalment s’ha adjudicat a una 
empresa de fora de Canet. Aquesta empresa ha presentat un pressupost en el qual 
s’incloïa, a més a més de la impressió, la maquetació i la redacció de continguts. 
Pregunta si es va informar a totes les empreses que es valoraria que en el preu s’hi 
inclogués la impressió, la maquetació i la redacció de continguts. Considera que 
potser hi hauria hagut una empresa de Canet que hagués guanyat el contracte. 
Sempre ha considerat que és millor donar feina a la gent de Canet abans que a la 
de fora, si resulta que la diferència econòmica no és massa gran. 
 
La senyora alcaldessa explica que es van demanar els pressupostos amb les 
mateixes condicions i l’empresa que va guanyar és la que ho feia més bé de preu. 
 
2.- Subvencions Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 
aquesta pregunta va dirigida una mica per a tots els regidors de l’equip de govern. 
Explica que el termini de la sol·licitud de subvencions del Catàleg de la Diputació de 
Barcelona acaba el dia 2 de febrer d’enguany. Demana que es faci un resum de tot 
allò que s’ha demanat, encara que sigui avui mateix. 
 
La senyora alcaldessa explica que les subvencions que s’estan sol·licitant ara 
formen part del Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona. Com que els 
tècnics tenen temps fins al 2 de febrer per fer aquestes sol·licituds, la setmana que 
ve podrà informar els regidors i les regidores de tot el que s’ha demanat. Més 
endavant, cap al març, s’acaba el termini per a la sol·licitud de subvencions no 
dineràries, sinó de suport tècnic, per exemple. Per últim, el 31 de març s’acaba la 
sol·licitud de les meses de concertació, una subvenció que dura tota la legislatura. 
La primera reunió amb la Diputació serà a principis de febrer i a partir d’aleshores 
els podran informar amb més detall de com anirà aquesta subvenció de la mesa de 
concertació, per a quins projectes la donen. 
 
3.- la casa del conserge de l’Escola de Teixits 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 
aquesta pregunta ja l’ha feta alguna vegada i fa referència a la destinació de la 
casa del conserge de l’Escola de Teixits. Es va comentar que s’hi instal·larien 
algunes entitats i que espais de Vil·la Flora podrien quedar per als grups 
municipals. Pregunta, doncs, quan es farà efectiu aquest canvi d’espais i quan els 
grups municipals podran disposar d’aquests espais. 
 
La senyora alcaldessa explica que estan pendents de com es pot aprofitar aquesta 
caseta, ja que perquè hi pugui anar el que havien pensat en un primer moment, cal 
fer-hi una sèrie d’actuacions. No saben si es destinarà a entitats o per 
departaments municipals. Per tant, en el moment en què es tingui altre cop tot 
redistribuït veuran quins espais es poden donar als diferents grups municipals. 
 
4.- Obres al Centre Cívic Vil·la Flora 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que al 
mes de desembre hi va haver un acord de la Diputació de Barcelona mitjançant el 
qual, a través de la Xarxa de Govern Locals, es feia una aportació de 17.000 euros 
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per a les obres que s’havien de dur a terme a l’edifici de Vil·la Flora. Pregunta en 
quina fase es troben aquestes obres. Comenta que l’Associació Terra i Cel està 
afectada per aquestes obres perquè estan ocupant un espai de Vil·la Flora i els han 
fet saber que s’han de fer unes obres necessàries per poder passar una inspecció 
de la Generalitat. 
 
La senyora alcaldessa explica que pel que fa aquestes obres, ja han fet moltes de 
les coses que la Generalitat demanava per passar la inspecció. L’única cosa que no 
es va fer va ser la col·locació de mosquiteres, però com que aquesta és una 
actuació que s’ha de fer a tot l’edifici de Vil·la Flora, s’han posat en contacte amb la 
inspecció, des de Sanitat, per comunicar-los quin dia començaran les obres i que 
els donin el temps necessari per poder dur-ho a terme. Comenta que això ja s’ha 
comunicat també a l’Associació Terra i Cel. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde de Territori, explica que per aquestes 
obres hi havia una partida de 20.000 euros per part de l’Ajuntament i una 
subvenció de 17.000. Aquests diners es destinaran als tancaments de tot l’edifici de 
Vil·la Flora. Aquest és el motiu pel qual no es van fer les mosquiteres de la planta 
baixa, perquè s’havien de canviar tots els tancaments de l’edifici. També s’arranjarà 
tota la balconada, cosa que també afecta l’entitat que està ubicada just a sota. Per 
tant, s’està mirant d’adequar tots els usuaris de Vil·la Flora perquè es puguin 
continuar utilitzant les instal·lacions mentre s’estan fent les obres. Hi ha hagut 
alguna entitat que s’ha hagut de desplaçar a un altre lloc, però la intenció és poder 
compaginar les obres amb la utilització dels espais per part de les entitats. Esperen 
que aquestes obres s’acabin durant el mes de febrer. 
 
5.- El Pla d’Actuació Municipal 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 
aquesta pregunta es transformarà en moltes preguntes, ja que fa referència al Pla 
d’Actuació Municipal que els va arribar una mica abans que es publiqués a la web. 
Tot i així, consideren que podrien haver informat l’oposició d’una altra manera. Així, 
doncs, vol fer unes quantes preguntes sobre aquest Pla i algunes de les  accions 
que es volen dur a terme el primer trimestre de l’any. La primera fa referència a la 
nova organització municipal, ja que es diu que es crearà un Gabinet d’Alcaldia per 
coordinar l’agenda de govern, les relacions institucionals, la comunicació i la 
transparència. Demana que expliquin qui formarà aquest Gabinet. La pregunta 
següent fa referència a l’Àrea de Promoció Econòmica. Aquest Pla d’Actuació explica 
que es duran a terme contactes amb empreses de Canet, i en concret amb les 
tèxtils, per saber quines necessitats tenen. També informa que s’iniciaran els actes 
per poder formar part de l’ACTE i també altres iniciatives referents a la gestió de la 
Promoció Econòmica. Demana a la senyora Tenas que faci un resum de tot plegat, 
ja que encara no se’ls ha convocat a cap reunió del Pla Estratègic. Una altra 
pregunta sobre aquest Pla d’Actuació és per a l’Àrea de Medi Ambient, ja que es diu 
que s’iniciarà un estudi sobre generació d’energia a través dela biomassa, amb 
l’ajut de subvencions com el FEDER i pregunta si ja s’ha iniciat aquest estudi i si ja 
s’ha demanat alguna subvenció a d’altres administracions, com per exemple a la 
Diputació. Aquest Pla també parla d’una reorganització de Benestar Social i 
pregunta si hi ha hagut canvis en aquesta Àrea i en què consisteix aquesta 
reorganització, si hi ha hagut algun moviment de personal dins d’aquesta Àrea. 
També explica que es crearà la Comissió de Festes, de fet, però, aquesta Comissió 
ja funciona, amb diferents subcomissions. Demana que expliquin qui forma part 
d’aquesta Comissió, si els partits polítics també en formen part i si és així com es 
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convoquen.Creu que hi hagut algun problema en les convocatòries de les últimes 
reunions, ja que no sap si altres partits han estat convocats, però el PSC no ho ha 
estat. Per últim, pel que fa a Educació, el Pla es refereix a estructurar un Projecte 
Educatiu de Poble on s’incloguin totes les activitats dels centres. La pregunta és si 
ja s’ha començat a treballar, si s’està fent amb el suport d’altres administracions i si 
ja s’ha convocat la taula dels agents educatius del municipi. 
 
La senyora alcaldessa explica que aquest Gabinet d’Alcaldia està format per tècnics 
de la casa. Intenten reorganitzar una mica el departament i fer un seguiment dels 
projectes que es van fent, dur les relacions institucionals i organitzar una relació 
transversal amb la resta d’àrees municipals. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, tinent d’alcalde de Promoció de la Vila, explica 
que es tracta de plantes de tractament de purins i, per tant, és un projecte que 
interessa a municipis on tinguin una gran quantitat de producció de carn porcina. 
Tot i així, el tècnic de Medi Ambient va trucar a Diputació per veure si d’alguna 
manera aquest projecte es podia adaptar a Canet de Mar, però sembla ser que no 
és així i per tant, no hi estan interessats. 
 
La senyora Tamayo comenta que potser aquestes subvencions no interessen a 
Canet però fa temps s’havia mirat altres subvencions que tenien a veure amb la 
gestió forestal. Explica que s’havia mirat, fins i tot, si seria possible treure energia 
per poder donar calefacció i escalfar l’aigua de Vil·la Flora. Creia que aquest 
projecte anava més en aquesta línia de la gestió forestal del municipi. 
 
El senyor Marín comenta que potser no havia entès la pregunta, ja que aquest és 
un altre assumpte, però de tota manera des de l’Àrea de Medi Ambient no es 
demanarà cap subvenció en aquest sentit. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde de Territori, explica que van plantejar 
com a primer punt, a finals del 2015, d’incloure als centres les diferents activitats 
de les àrees del consistori. Això vol dir que l’Àrea d’Educació està fent un treball 
intern de demanar a totes les àrees de l’Ajuntament quin apartat treballen amb 
relació a l’educació i, així, agrupar totes aquestes activitats. Això es fa perquè, i en 
el mateix Pla d’Actuació s’explica, entre 2017 i 2019 es tirarà endavant el projecte 
educatiu de ciutat. És a dir, ara s’està fent el recull de tota la informació 
relacionada amb educació de les diferents regidories de l’Ajuntament, per poder 
reconduir el projecte. 
 
La senyora Esther Agulló Renau, regidora delegada de Benestar Social i Gent Gran, 
explica que sí que tenien la intenció de reorganitzar l’Àrea de Serveis Socials per 
evitar que els usuaris s’hagin d’esperar tant per poder tenir una visita, però a finals 
dedesembre va plegar una de les assistentes socials i això encara ha agreujat més 
la situació. Això ha provocat que la reorganització s’hagi aturat fins que es convoqui 
aquesta plaça que ha quedat vacant. 
 
La senyora M. Assumpta Revoltós Vaquer, tinenta d’alcalde de Serveis a les 
Persones, explica que abans de convocar la Comissió de Carnaval, es va convocar 
totes les persones que formaven part de l’antiga Comissió i totes les entitats que 
normalment participen en les festes del poble. En aquesta reunió hi van assistir 
unes 40 persones, però van haver de deixar-ho per a més endavant perquè el que 
era més important era la Comissió de Carnaval. Es va enviar un segon correu a 
totes aquestes persones i entitats perquè qui hi estigués interessat anés a les 
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reunions de la Comissió de Carnaval i que qui estigués interessat a formar part 
només de la Comissió de Festes general, rebria una altra convocatòria per parlar-
ne, un cop passat el Carnaval. Van demanar de manera especial als partits polítics 
que vinguessin en aquesta reunió i pregunta a la senyora Tamayo si és que no els 
ha arribat aquesta convocatòria, però explica que ella va fer una carta específica 
per als partits polítics. Li consta que el tècnic de Festes ho va enviar al correu 
electrònic que té. Si no els ha arribat, li tornarà a dir que ho enviï. Va pensar que 
havia arribat a tothom perquè de part del PP es va presentar una noia. 
 
La senyora Tamayo explica que no li consta que hagin rebut cap carta. Comenta 
que la legislatura passada, la persona que anava a aquestes reunions en 
representació del PSC era el senyor Jordi Planet i podria ser que el contacte que 
tenen d’aquest partit sigui el senyor Planet que ja no en forma part. La seva 
pregunta era si els partits polítics estaven convidats a participar-hi i ja veuque així 
és. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que la 
seva representant, que és la senyora Eva Barragán, va comentar-los que la van 
convocar a una reunió que després es va anul·lar, però no la van avisar per correu 
electrònic. Ella es va presentar a la reunió i no hi havia ningú. 
 
La senyora Revoltós aclareix que la senyora Barragán li va enviar un correu 
electrònic preguntant què passava i de seguida li va trucar per explicar-li que 
s’havia anul·lat. Creia que havien enviat un correu electrònic a tothom per avisar i 
no sap si és que no van enviar aquest correu o no es va enviar a tothom. El cas és 
que aquest malentès es va poder arreglar. 
 
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada Promoció Econòmica i Règim 
Intern, explica que al mes de setembre van començar a fer les visites a les 
diferents empreses de Canet. Intenten fer-les conjuntament amb la senyora 
alcaldessa isón visites preestablertes cada divendres. Tenen intenció de visitar totes 
les empreses, de les més petites a les més grans. Comenta que s’han trobat amb 
sorpreses molt agradables en aquestes visites i les troben molt enriquidores perquè 
estan descobrint una gran quantitat de coses que s’estan duent a terme en aquest 
poble a nivell tècnic i tecnològic i sobretot pel que fa al tèxtil. En aquestes visites, a 
part de veure quines són les necessitats de les empreses i d’oferir-los els diferents 
serveis que l’Ajuntament els pot proporcionar, també els ofereixen un llistat de les 
activitats que els pot proporcionar el poble. I això ho fan perquè, per exemple, si 
una empresa s’instal·la al polígon, que sàpiga que hi ha una empresa al costat que 
els pot col·locar l’alumini. D’aquesta manera, estan aconseguint que tot allò que es 
pot fer dins del poble es faci en el poble. Ara aquestes visites estan aturades, amb 
les festes de Nadal, perquè moltes empreses estaven tancades. Ara tornaran a 
reemprendre-les. A continuació, explica que ACTE són les sigles de l’Associació de 
les Ciutats Tèxtils d’Europa, de la qual Canet n’havia format part, però en algun 
moment es devia considerar que no calia formar-ne més part. Ara, però, que s’està 
duent a terme una represa molt important en el sector, sobretot a la zona del 
Vallèsi  l’Anoia, han cregut convenient tornar a posicionar Canet en el lloc que li 
correspon en el món del tèxtil. Per això han considerat l’opció de tornar a  formar 
part d’aquesta Associació. Acaben d’entrar-hi, ja han assistit a algunes reunions i 
han vist que s’està treballant en projectes supramunicipals, de formació, de disseny 
i de tecnologies associades. Estan donant un valor afegit al tèxtil que és el de la 
immediatesa. S’han adonat que moltes empreses que compraven a Àsia perquè era 
més barat, es quedaven sense estoc, a conseqüència del temps que triguen a 
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arribar les comandes. En canvi, les empreses del país els podien servir amb una 
immediatesa molt superior. Explica que tornar a l’ACTE dóna a Canet l’oportunitat 
de poder formar part d’aquests projectes, la qual cosa voldir que es pot traduir en 
feina per al poble. L’avantatge de tot plegat és que ho han fet conjuntament amb 
l’Ajuntament de Mataró i CETEMMSA i també amb Badalona, ja que potser no tenen 
una tradició tèxtil tan important com la d’aquí, però també en tenen a nivell de 
tints. Ara mateix, hi ha el projecte de fer un curs per a les empreses per crear una 
marca de producte, totalment gratuït. Se’n farà un per a la zona Maresme-
Barcelonès i un altre per a la zona Vallès-Anoia. Va dirigit a empreses principalment 
dedicades al tèxtil, però també hi poden assistir empreses relacionades amb 
acabats de la llar. La senyora Tenas continua la seva intervenció amb l’explicació 
del programa Insertec. Explica que no té res a veure amb l’ACTE però que és molt 
semblant, ara pel que fa a la formació. També és un programa supramunicipal, ho 
porten a terme juntament amb Mataró. A Canet hi va haver quatre persones 
interessades en aquesta formació i d’aquestes quatre n’hi ha entrat una. Ésun 
programa reduït encarat a formar persones en aquelles feines en què no hi ha 
personal format, perquè les persones que es dedicaven a fer-les s’han jubilat. És a 
dir, no és un programa en què es formin enginyers, per exemple, sinó que es 
formen persones en aquells oficis relacionats amb el tèxtil que s’estan perdent per 
manca de gent que els continuï fent, oficis com el patronatge. Aquesta formació 
consta de diferents fases i segons el nivell de preparació, la persona farà les fases 
que necessiti. La pretensió és que amb aquesta formació es puguin inserir 
directament a les empreses, les quals participen molt activament en aquest 
programa a través de la FAGEM, una federació formada per diferents empreses del 
Maresme. Pel que fa al Pla Estratègic, la seva intenció és demanar a la Diputació 
que, igual que està fent amb l’elaboració a cost zero de les fitxes del personal de 
l’Ajuntament, aporti alguna ajuda tècnica per tirar endavant el Pla, ja que 
l’Ajuntament va molt just de personal i això és una feina extra i força important. 
Explica que el Consell Municipal de Promoció Econòmica es convocarà de seguida. 
No ho han fet abans perquè des de la seva creació només es va convocar un cop, a 
principis de la legislatura passada i volien estudiar el funcionament d’aquest 
Consell, dels estatuts que el regulen i qui en forma part. Les tècniques no 
recordaven com funcionava i fins ara han estat fent això, estudiar el funcionament 
del Consell. 
 
6.- Modificació de crèdit 41/2015 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, 
comenta que al novembre es va aprovar una modificació de crèdit amb el número 
41/2015, en la qual es destinava una part del romanent de la plaça Colomer a 
parcs municipals. Pregunta si aquest import ja s’ha invertit o aquest projecte està 
en fase de contractació. 
 
La senyora alcaldessa comenta que qualsevol moment que a la senyora Serra li 
vagi bé, el senyor interventor li podrà explicar, ja que de memòria és una mica 
complicat. 
 
7.- Reunió entre l’Ajuntament i les entitats municipals 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, explica 
que l’Ajuntament va convocar les diferents entitats del poble per potenciar el treball 
conjunt i millorar la relació amb l’Administració. Demana que facin una avaluació 
sobre aquesta trobada; li agradaria que li digués si creu que totes les entitats tenen 
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tota la informació necessària per demanar les subvencions, si els proporcionaran un 
suport administratiu i tècnic que els doni un cop de mà i si no ho fan correctament, 
si els ho deixaran modificar. 
 
El senyor Quirze Planet Rovira, regidor delegat de Cultura i Participació, explica que 
va convocar totes les entitats per explicar-los, precisament, el funcionament de la 
sol·licitud i la justificació de les subvencions, amb l’assistència també de la 
secretària i l’interventor municipals. Es van comprometre amb els tècnics que els 
donarien tot el suport que calgués. No hi va haver massa problemes, potser el que 
va destacar més va ser el de les contractacions de personal per als casals, la qual 
cosa intentaran solucionar. Aquesta reunió va tenir una segona part, en la qual es 
va aprovar per unanimitat dur a terme el dia de la participació, el dia de 
l’associacionisme, el qual es farà la setmana abans de Sant Jordi. Aquesta reunió, 
en definitiva, va servir per parlar d’aquells assumptes que afecten a tot el teixit 
social i convenia dur-la a terme. A partir d’ara, farà reunions amb cadascuna de les 
entitats, per parlar de les inquietuds de manera més particular. 
 
8.- Aliments recollits al gran recapte 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, explica 
que en aquesta reunió d’entitats, n’hi havia una de caire social que va explicar que 
dels aliments recollits al recapte encara n’hi que s’han de reorganitzar, potser per 
manca de mà d’obra. Veient això, aquesta entitat s’ha ofert a ajudar i algun cop se 
li ha dit que no era necessari i alguna altra vegada se li ha dit que calia fer algun 
curs. El fet és que la regidora els va emplaçar a una reunió i pregunta si els 
convocarà aviat. 
 
La senyora Esther Agulló Renau, regidora delegada de Benestar Social i Gent Gran, 
explica que quan es porta a terme el gran recapte, hi ha molta gent per recollir els 
aliments, però a l’hora de repartir-los només hi ha dues o tres persones. Aquest és 
el motiu pel qual estan trigant, però ara ja només els queda com a molt quinze dies 
de feina per acabar. Comenta que a la reunió va aprofitar, doncs, per demanar que 
aquelles persones que ajuden a fer el recapte, també ajudin a fer el repartiment 
d’aquests aliments. 
 
La senyora Serra comenta que no va emplaçar a aquestes entitats a tenir una 
reunió en breu per parlar d’aquest assumpte. 
 
La senyora Agulló explica que va quedar amb totes les entitats de caire social a 
tenir reunions de col·laboració cada dos o tres mesos per discutir els projectes que 
tenien pensat fer, però d’una manera general. 
 
9.- Canet Rock i parades dins del recinte del concert 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, 
pregunta si ja s’ha parlat amb l’organitzador del Canet Rock, per aquest any 2016. 
Comenta que com que l’any passat l’organització va ser més acurada, els 
comerciants de Canet que van posar parades al llarg de la riera, no van tenir tanta 
feina com fa dos anys i pregunta si han parlat amb l’organitzador per si les parades 
de dins del recinte podrien ser de gent de Canet. 
 
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i Règim 
Intern, explica que aquesta setmana van tenir una reunió amb l’organització del 
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concert per parlard’assumptes com aquest. Una de les prioritats de l’Ajuntament és 
justament que les parades de la gent de Canet no estiguin fora del recinte, ja que si 
l’organització és bona, la gent es queda a dins, i el que volen és que els comerços 
de Canet tinguin accés a dins del recinte amb les mateixes condicions que els que 
hi accedeixen. Aprofita per explicar que aquesta setmana entrant vol fer una reunió 
amb els restauradors perquè aquest any és l’any de la gastronomia i Canet de Mar 
s’ha adherit a aquesta campanya a través de l’organització de Catalunya Regió 
Europea de la Gastronomia. Amb aquesta reunió intentarà que Canet de Mar 
organitzi alguna cosa o potser facilitarà el contacte amb aquesta organització per 
poder tenir les instruccions de com s’ha de fer poder entrar dins la selecció. 
 
10.- Fira de Joc de Trons 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, explica 
que Promoció Econòmica els va comentar que Canet de Mar assistiria a una fira de 
Joc de Trons i pregunta si convidaran a les entitats i les empreses que hi poden 
estar relacionades per poder-se promocionar. 
 
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i Règim 
Intern, explica que ja va comentar que qualsevol tren que passi pel poble l’agafaran 
si consideren que pot servir per promocionar el poble i aquest és un tren que fa 
molt de servei per Canet. El dia del mercat va venir molta gent i han aprofitat per 
crear un grup de treball amb persones que es mouen en aquest món i que estan 
molt interessats a venir a organitzar coses a Canet, sobretot de cara a quan es 
comenci a emetre la sèrie a la televisió. Estan interessats a organitzar trobades 
temàtiques i s’ha de tenir en compte que són persones amb un nivell adquisitiu mig 
que, a més a més de venir a aquestes trobades, també vénen a visitar el poble, fins 
i tot, diversos dies. I això dependrà de la infraestructura que el poble els pugui 
donar. Explica que un dels contactes que va fer aquell dia va ser amb un dels 
organitzadors del saló del manga i el còmic. Aquesta persona li va demanar el tron i 
li van deixar a canvi de poder tenir un estand a la fira. Així, doncs, aquest cap de 
setmana, Canet de Mar té un estand a la Fira de les Sèries i el Cinema a Barcelona. 
El personal del Museu ha construït l’estand amb imatges que ja tenien impreses en 
cartó ploma, amb mobiliari de l’Ajuntament i del Museu i van col·locar una pancarta 
que versava Canet és plató de filmació, ja que intenten que aquesta indústria giri 
els ulls cap al poble. 
 
11.- Pla Integral de Joventut 2016-2018 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, comenta que 
ja que el Ple ha tingut pocs punts, aprofitaran per fer tantes preguntes com puguin. 
Explica que des del Consell Comarcal del Maresme s’està redactat el pla integral de 
joventut comarcal per al període 2016-2018 i ara mateix s’està a la fase de 
diagnosi. Pregunta quina diagnosi està fent l’Àrea de Joventut sobre les necessitats 
del jovent de Canet perquè es pugui incloure en aquest pla comarcal. 
 
La senyora M. Assumpta Revoltós Vaquer, tinenta d’alcalde de Serveis a les 
Persones, explica que ja s’ha trobat amb totes les entitats de joves, però ara 
mateix el tècnic de Joventut està molt pendent de sol·licitar les subvencions de la 
Diputació de Barcelona, pel que fa a Joventut, el termini de les quals s’acaba el 2 
de febrer, sol·licituds que marquen molt l’actuació que es farà anualment. De tota 
manera, amb les reunions que ha mantingut amb les entitats ha pogut copsar les 
inquietuds que tenen aquestes entitats, que en són moltes, com la manca d’espais, 
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per exemple. El que volen tirar endavant és reunions amb aquestes entitats de 
manera regular, un cop cada tres mesos i, fins i tot, sortir al carrer a buscar aquells 
joves que no són a les entitats o que si hi són no s’involucren en el poble. Quan 
aconsegueixin tenir aquestes persones, la seva intenció és actualitzar el Pla de 
Joventut. Considera que el més important és sortir al carrer i copsar l’opinió de tots 
els joves, des dels 12 anys fins als 20 i escaig. 
 
El senyor Romero proposa que el tècnic de Joventut es podria posar d’acord amb 
els tècnics d’altres pobles de la comarca per veure com es fan aquests tipus de 
diagnosi. 
 
La senyora Revoltós contesta que tot això ja ho tenen previst, han demanat 
assessorament al Consell Comarcal i aquest matí, precisament, hi ha hagut una 
reunió de tots els tècnics de Joventut de la comarca. En breu també hi haurà una 
trobada de tots els regidors de Joventut del Maresme. 
 
La senyora alcaldessa comenta que la pubilla de Canet està al cas que es necessita 
ajuda en l’assumpte de Joventut i demana al senyor Romero que si els pot ajudar 
des del Consell Comarcal del Maresme, serà ben rebut. 
 
12.- Targetes moneder 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que fa 
dos dies van rebre informació sobre juntes de govern i una de les coses que han 
pogut analitzar és que s’ha signat amb La Caixa un projecte de targetes moneder 
d’impacte social i pregunta com funcionen i com es controlen, no en el sentit de 
quants diners té cada persona, sinó com es controla que aquestes persones gastin 
els diners en allò que realment necessiten. 
 
La senyora Esther Agulló Renau, regidora delegada de Benestar Social i Gent Gran, 
explica que és un projecte de finals de l’any passat. De moment, n’ha agafat deu de 
prova mitjançant un conveni que han fet amb la Diputació i es donaran a les 
famílies més vulnerables de Canet. Saben que Creu Roja n’està repartint a 
persones més grans de 65 anys i serveixen per anar a comprar al Bon Àrea. Des de 
Benestar Social encara no han decidit si aquestes persones podran anar a un 
supermercat en concret o podran anar al que vulguin, però sempre serà per 
comprar productes de primera necessita i hauran de presentar els tiquets com a 
justificants. Si no s’utilitza bé, aquesta targeta es retirarà. La quantitat d’aliments 
que puguin comprar amb la targeta dependrà de la quantitat de persones que 
formin part d’aquella família. 
 
13.- Cost de les hores extres de la Policia Local durant l’any 2015 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, demana que 
informin sobre el cost de les hores extres pagades a la Policia Local durant l’any 
2015 i si poden fer una comparació amb el que es va pagar l’any 2014 per veure 
l’impacte que ha tingut en la borsa d’hores i si és convenient tenir aquesta borsa 
d’hores o no tenir-la. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, tinent d’alcalde de Promoció de la Vila, explica 
que l’any 2014 les hores extres van tenir un impacte econòmic important tot i que 
també es compensaven amb hores de festa. L’any 2015, aquest sistema es va 
treure i des de finals de l’any passat i amb la intenció de continuar-ho aquest any 
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2016 hi ha un esforç d’intentar reduir al màxim aquestes hores extres, però hi ha 
una sèrie d’actes que és materialment impossible de coordinar. Per fer-se’n una 
idea, aquest 2016 hi ha planificades 1026 hores extres, les quals inclouen molts 
actes, com el Carnaval, la Cavalcada, els Tres Tombs, etc. Explica que hi ha àrees 
com Festes, Educació o Cultura que estan fent aquest esforç del qual parlava per 
intentar reduir aquells actes que impliquin fer hores extres, però com el senyor 
Romero sap perfectament, hi ha una plantilla curta de Policia i, a més a més, 
sempre hi ha alguna indisposició que s’ha de cobrir amb hores extres. De tota 
manera, l’impacte econòmic d’aquest 2015 és inferior al de l’any 2014 i, 
probablement aquest 2016 encara serà més petit. Li comenta que si vol tenir dades 
més concretes, estarà encantat de rebre’l quan vulgui passar a veure-les amb més 
calma. 
 
14.- Objectiu del Consell Municipal de Promoció Econòmica 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, pregunta quin 
és l’objectiu del Consell Municipal de Promoció Econòmica i quines actuacions té 
pensades l’Àrea de Promoció Econòmica per promocionar el poble no tant en el 
concepte de fires, sinó en el concepte d’empreses. 
 
La senyora Coia TenasMartínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i Règim 
Intern, explica que ella també es va preguntar per a què servia aquest Consell quan 
va llegir els estatuts. Considera que el que hi ha creat és massa gran, que està 
sobredimensionat i per això encara no l’han convocat, perquè estan estudiant què 
s’hi pot fer, ja que tal i com està concebut no s’hi pot treballar d’una manera 
pràctica. Han estat estudiant si es poden crear comissions dins d’aquest Consell per 
poder treballar assumptes més particulars. Els estatus ho preveuen i això és el que 
tenen intenció de fer. Primer reuniran tot el Consell i després crearan aquestes 
comissions de treball de temes concrets, com poden ser la Fira Modernista, 
assumptes d’empresa, turisme, etc. Pel que fa a la segona part de la pregunta, la 
senyora Tenasexplica que de les deu preguntes que li han fet avui, nou eren de 
temàtica diferent i totes feien referència a algun assumpte que estan treballant. Ha 
explicat que fan visites a les empreses, treballen amb l’ACTE, treballen amb el 
mercat municipal, ja que intentaran que amb una subvenció de la Mesa de 
Concertació de la Diputació de Barcelona puguin reactivar el mercat, també estan 
buscant altres subvencions per reactivar-lo, ja que creuen que és un punt 
important a tenir en compte per a la promoció del poble a nivell de productes de 
proximitat, la qual cosa també farà reactivar la pagesia, un altre assumpte que està 
tornant a reflorar en el poble, ja que hi ha hagut gent que, en trobar-se sense 
feina, han reactivat l’hort dels avis, per exemple. També estan adherits a un pla de 
gastronomia del Consell Comarcal del Maresme, pel que fa a Turisme. Per 
acabar,explica que en dos anys, la taxa turística s’ha doblat, la qual cosa vol dir 
que aquestes persones que han vingut han fet despesa al poble. 
 
El senyor Romero comenta que moltes de les coses que ha esmentat la senyora 
Tenas van ser començades pel govern anterior. Així, doncs, interpreta que la feina 
que van fer va ser correcta i que ara el que s’està fent és una continuació d’aquesta 
feina. Li demana que expliqui, encara que no sigui ara, actuacions concretes noves 
que es facin des de la seva Regidoria. 
 
La senyora Tenas explica que en la seva intervenció també ha explicat iniciatives 
noves, com per exemple les visites a les empreses del poble. S’han adherit a 
l’ACTE, com també a Isertec. És cert que continuen el Pla Estratègic que hi havia, 
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que el Canet Rock ha vingut de fora, igual que Joc de Trons, però per aquest últim 
hi ha apostat aquest equip de govern. Pel que fa al Consell Municipal, continuaran 
amb el que hi ha, amb la intenció de fer-lo més àgil. El projecte de pla de vila és 
molt propi, però, evidentment, les empreses ja hi són i el mercat ja hi era, el que 
canvia és la manera de tirar-ho endavant. Li sembla que hi ha prou coses que han 
endegat ells mateixos. 
 
15.- El Canet Rock assegurat per Canet 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, pregunta si 
s’ha assegurat que el Canet Rock es farà a Canet aquest estiu. 
 
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i Règim 
Intern, explica que sí que es farà el Canet Rock a Canet de Mar aquest estiu. Ja ha 
explicat que van tenir una reunió aquesta setmana amb els organitzadors del 
festival i ja s’estan venent entrades.És un esdeveniment moltgran com per no tenir, 
a aquestes alçades, tot apamat perquè es faci a Canet. És un esdeveniment que 
aporta entre 15.000 i 25.000 persones a Canet de Mar i, a més a més, també 
projecta el poble cap enfora, perquè no s’ha d’oblidar que durant un mes hi ha un 
tren que fa publicitat del concert per tot el Maresme. 
 
16.- Carrera de motocròs 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, pregunta si 
aquest any es tornarà a celebrar la carrera de motocròs, ja que l’any passat va 
tenir força èxit. 
 
La senyora M. Assumpta Revoltós Vaquer, tinenta d’alcalde de Serveis a les 
Persones, explica que ja s’han posat en contacte amb els organitzadors per tornar a 
organitzar aquesta carrera, cap al mes d’abril. 
 
17.- Sistema porta a porta de la recollida selectiva 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que a 
Calella han eliminat el porta a porta del centre històric pel que fa a la recollida 
selectiva. A Canet, d’acord amb el Pla d’Actuació Municipal, el porta a porta 
continuarà com fins ara, però pregunta si es farà alguna mena d’estudi, si els 
índexs de Calella són bons després de canviar el sistema. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, tinent d’alcalde de Promoció de la Vila, 
explicaque, efectivament, Calella ha decidit retirar el porta a porta del centre del 
poble, empès bastant per la pressió dels comerciants, ja que tant a l’estiu com a 
l’hivern provocava problemes quan els comerciants treien la brossa al carrer, amb 
els vianants que passejaven per allà. A Canet, el teixit comercial no es pot 
comparar amb el de Calella i, per tant, no tindria sentit aplicar una mesura presa 
exclusivament per un municipi com Calella. De tota manera, explica que hi ha una 
previsió fins al 2022, de l’Agència Catalana de Residus que l’impost sobre la 
recollida pujarà entre un 40 i un 50% en aquells municipis on no es faci la recollida 
porta a porta. Per tant, els ciutadans de Calella hauran de suportar aquesta càrrega 
impositiva pel fet d’haver retirat aquest sistema. Insisteix en el fet que no només 
no retiraran aquest sistema de recollida, sinó que ja ha explicat més d’un cop, que 
a finals d’any el volen implantar també en aquelles zones on no s’està duent a 
terme, com és a l’avinguda Maresme. 
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18.- Acord permanent i estable amb la Policia Local 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, pregunta si 
s’arribarà a algun acord permanent i estable amb el cos de la Policia, després del 
que va passar el dia de la Cavalcada. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, tinent d’alcalde de Promoció de la Vila, explica 
que estan intentant arribar a un acord.Com a responsable  de l’Àrea de Seguretat 
Ciutadana, el govern li ha delegat les negociacions en l’assumpte de les hores 
extres perquè s’arribi a un acord que sigui més estable i que eviti que davant d’un 
esdeveniment important hi hagi algunes reivindicacions salarialsque fins i tot 
compliquin que es pugui arribar a celebrar. Esperen que la propera setmana, o 
potser l’altra com a molt estirar, puguin tancar un acord que no sigui puntual, sinó 
que sigui com a mínim per dos anys vista i això doni una tranquil·litat a totes les 
àrees, perquè puguin tenir una cobertura adequada dels seus actes. Explica que la 
plantilla de la Policia està mal dimensionada i eldia que això es pugui solucionar, 
s’evitaran aquests problemes. 
 
19.- Ubicació del futur centre de dia 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que a 
la reunió amb les entitats, des de la Regidoria de Medi Ambient es va explicar que 
s’estava estudiant la ubicació del centre de dia a Can Pinyol, la qual cosa els sembla 
una gran idea i pregunta en quin estat es troba aquest projecte i quins diners es 
poden destinar a aquest centre. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, tinent d’alcalde de Promoció de la Vila, demana 
que li permetin respondre a ell, ja que és un projecte de govern i no només de 
l’Àrea de Benestar Social. Explica que ara estan en la fase d’estudi de la viabilitat 
de dur a terme aquest projecte. Serà un centre de dia i també un casal d’avis i 
explica que aquest serà un dels assumptes pels quals Canet apostarà fort en les 
subvencions de les Meses de Concertació de la Diputació de Barcelona. Pel que fa a 
la ubicació d’aquest centre, explica que hi ha diversos llocs. Un és el que ha 
esmentat el senyor Romero, però aquest edifici de titularitat municipal està en un 
estat bastant lamentable i primer s’hauria de veure quin cost tindria rehabilitar-lo. 
 
20.- Portal de la transparència 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que ja 
fa temps que al web hi ha penjat el portal de la transparència, en el qual hi ha molt 
poca informació. Aquesta setmana, en els mitjans digitals s’ha publicat un barem 
entre els diferents ajuntaments del Maresme sobre aquest assumpte i el de Canet 
no queda gaire ben parat. Pregunta com avança aquest tema, ja que ell creu que 
no hi ha massa complicació, perquè es tracta de penjar la informació al web. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde de Territori, explica que hi ha una Llei 
estatal sobre transparència i una altra de catalana i totes dues són molt àmplies. 
Explica que la introducció de les dades en aquest portal de la transparèncias’ha de 
fer per fases i d’una manera molt estructurada perquè, si s’intentés fer de cop la 
introducció de totes les dades que aquestes dues lleis demanen que constin en 
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aquest portal, potser mig Ajuntament quedaria paralitzat fent aquesta feina. 
D’acord amb un informe que s’ha rebut fa ben pocs dies, l’Ajuntament de Canet de 
Mar està a la franja mitja dels ajuntaments del Maresme, pel que fa a la 
transparència. Aquest informe feia referència als mesos de novembre i desembre i 
ara ja s’han fet alguns canvis en aquest aspecte. Es va crear una comissió on hi 
havia Secretaria, Comunicació, el regidor d’Hisenda i ell mateix, per començar a 
treballar aquestes lleis de transparència. La primera fase d’aquest projecte va ser 
donar a les diferents àrees un extracte d’aquestes lleis perquè tothom tingués clar 
què havia d’anar abocant cap al porta de la transparència. Un cop fet això, s’ha 
estructurat per mesos. Durant els primers mesos d’aquest any 2016 s’hi ha 
d’introduir convenis, contractes, subvencions, correus dels regidors i tota una sèrie 
d’actuacions. El problema en què s’han trobat és que en aquest portal no es pot 
abocar tota la informació de cop, tal i com s’està elaborant ara mateix perquè l’únic 
que s’aconsegueix és desinformar. Això, doncs, demana una segona fase del 
projecte. És a dir, cal buscar models perquè aquesta informació que totes les 
regidories han de posar al portal, quedi emmagatzemada d’una manera clara, 
concisa i concreta perquè el ciutadà no es perdi a l’hora de voler-la consultar. Un 
altre requisit que es demana és quants passos ha de fer un usuari per arribar a la 
informació que li interessa dins el web municipal.Si per arribar a la informació que li 
interessa ha de fer divuit passos previs, això no és transparent. Amb això vol dir 
que el portal de la transparència no funciona només penjant la informació i ja està, 
sinó que necessita tota una elaboració perquè realment faci la seva funció. 
 
El senyor Romero comenta que evidentment si es vol aconseguir un 100% de 
transparència no és un projecte de sis mesos, però creu que hi ha coses que sí que 
es podrien anar posant, com per exemple els diferents contractes que es vagin 
signant, ja que potser són els assumptes més susceptibles de crear suspicàcies. Hi 
ha alguns detalls que ja s’hi podrien anar introduint. 
 
El senyor Llovet explica que totes les licitacions i tots els contractes estan penjats al 
web des que hi ha aquest govern. El problema no és que no hi hagi la informació, el 
problema és simplificar els camins que porten a trobar aquesta informació, la qual 
cosa no és tan senzill com pot semblar, però la població de Canet ja té accés a 
totes les licitacions que s’han dut a terme d’ençà que hi ha aquest equip de govern, 
des del principi fins al final de l’expedient. 
 
21.- La bandera espanyola enganxada al pal 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que li 
sap greu fer aquesta pregunta, ja que li ha de comentar que la bandera espanyola 
està enganxada al pal i la pregunta és si la senyora alcaldessa en té coneixement i 
si no en té, li demana que solucioni la situació. Considera que són els símbols del 
país i que no hi hauria d’haver aquests problemes. 
 
La senyora alcaldessa li dóna les gràcies per avisar-los que la bandera espanyola 
s’ha embolicat, abans de denunciar-los i que la senyora Llanos de Luna els posés 
una multa. Comenta que l’endemà intentaran arreglar-ho. 
 
22.- Neteja viària de Canet de Mar 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs 
Independents, explica que, tal i com ha comentat el senyor Romero, ja que aquest 
Ple ha estat tan curt pel quefa a ordre del dia, aprofitaran per fer tantes preguntes 
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compuguin. De fet, començarà amb una súplica al tinent d’alcalde de Promoció de 
la Vila, sobre la neteja del poble. Li proposa que faci una mesura d’impacte, ja que 
la situació clama per ella mateixa. Li demana un cop d’efecte, que es vegi que 
s’està intentant arreglar. Ja sap que això val diners, però s’hi ha de fer alguna cosa. 
Explica que la nit de Cap d’Any hi va haver moltes queixes sobre aquest tema. 
Demana si es pot reforçar la neteja en aquesta nit tan especial. 
 
La senyora alcaldessa explica que va preguntar a la senyora secretària si podien 
estalviar-se aquest Ple, atès que hi havia pocs assumptes a discutir, però no va 
poder ser, ja que per Llei els plens ordinaris s’han de convocar quan toca. El fet que 
no hi hagi massa assumptes a l’ordre del dia ve donat perquè l’últim ple 
extraordinari va anar farcit. A més a més, no s’ha d’oblidar que hi hagut totes les 
festes de Nadal, els tècnics han fet festa i no hi ha hagut temps suficient per 
preparar els assumptes que havien d’anar a l’ordre del dia d’aquest Ple. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, tinent d’alcalde de Promoció de la Vila, explica 
que aquesta mesura d’impacte que demana el senyor Xirau per a la neteja aniria 
estretament lligada amb un increment del pressupost i això no està previst per 
aquest any 2016. El que sí que hi ha hagut,és un increment de 25.000 euros 
destinats a un reforç d’aquest servei a l’estiu. Comenta que celebraria molt que tots 
plegats, tota la corporació, arribessin a un acord, perquè de cara a propers 
exercicis s’ampliessin els diners destinats a la neteja viària i, així, es tindria el poble 
en millors condicions. No vol entrar a fer demagògia amb el fet que hi hagi gent 
incívica, ja que aquests sempre hi seran, sigui quin sigui el pressupost destinat a la 
neteja del poble. L’únic que vol dir és que amb el pressupost que s’hi pot destinar 
és tot el que s’hi pot fer. De totes maneres, sí que s’estan prenent algunes 
mesures, encaminades a millorar l’optimització dels recursos i el funcionament 
d’aquests recursos. S’està molt a sobre d’aquest contracte, s’està planificant 
setmanalment la recollida de brossa i la neteja viària, però torna a repetir que és 
un tema bàsicament de pressupost. No vol que soni com a excusa, però fa 45 dies 
que no plou i això també agreuja la situació. Pel que fa a Cap d’Any, l’Àrea no ha 
rebut cap queixa. Es va fer una festa a la plaça Macià i el dia 1, quan van començar 
a netejar la plaça, va anar a veure com ho feien. Ho van haver de fer a partir de les 
nou del matí, perquè el soroll de les màquines no permetien fer-ho més d’hora, 
però al capde mitja hora ja estava completament neta. A més a més, aquest dia es 
va reforçar el servei amb dos operaris més. 
 
23.- Autorització dels focs freds de l’estiu passat 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs 
Independents, comenta que el tema dels focs d’artifici són la seva especialitat, 
siguin freds o calents, deixant de banda que Canet té una colla de diables 
fantàstica. Explica això perquè encara no ha rebut l’autorització dels focs freds que 
es van fer aquest estiu passat al Castell de Santa Florentina. 
 
La senyora alcaldessa explica que li sap molt de greu que encara no l’hagi rebut. 
Explica que van molt plens de feina i han de prioritzar. Ho té apuntat per tornar-ho 
a reclamar, però ara mateix hi ha assumptes molt més urgents que aquest. Li 
demana al senyor Xirau que no es preocupi perquè li arribarà. 
 
24.- Felicitació pel Pla d’Actuació Municipal 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs 
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Independents, els vol felicitar perquè van tenir el Pla d’Actuació Municipal abans 
que s’acabés l’any 2015, el 30 de desembre. Ja n’aniran parlant perquè és un 
assumpte de llarg recorregut i hi ha coses que els semblen bé i n’hi ha d’altres que 
no tant, però ja tindran temps de parlar-ne. 
 
25.- El Pla Estratègic per a Canet de Mar 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs 
Independents, explica que sí que hi ha una cosa que els preocupa relacionada amb 
el Pla d’Actuació Municipal i és el Pla Estratègic. L’anterior legislatura, ERC va fer 
molt d’èmfasi en el fet que era molt necessari elaborar un pla estratègic, fins i tot 
van recriminar que el Pla Estratègic anés després del POUM. Però en el Pla 
d’Actuació Municipal es manifesta que el Pla Estratègic arribarà el segon semestre 
de l’any. Demana un calendari concret del Pla Estratègic. 
 
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i Règim 
Intern, explica que sempre han cregut i creuran que el Pla Estratègic s’ha de fer 
abans que el POUM, perquè primer s’ha de decidir què es vol fer al poble i després 
com es vol fer i el POUM formaria part d’aquesta segona part del Pla. A Canet no 
s’ha fet així, es va començar pel POUM. Consideren que la manera com es tira 
endavant el POUM és correcta, amb una bona participació, la qual cosa crea un 
document amb una molt bona base, però això fa que el Pla Estratègic ja no corri la 
pressa que corria en el seu moment, per dur a terme un desenvolupament lògic de 
la política de poble. Sí que creuen que és necessari, però un cop ja s’ha posat mans 
al’obra amb la creació del POUM, ha deixat de ser prioritari. A més a més, s’ha de 
tenir en compte que s’està vivint en una època en canvi constant i ara mateix ja hi 
ha aspectes del Pla Estratègic que s’han de revisar. 
 
26.- Tancament dels comerços dissabte a la tarda 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs 
Independents, comenta que ja els deu haver arribat la inquietud que els comerços, 
dissabte a la tarda, estan tancant i molts ho estan fent de manera forçada. Entén 
que els negocis privats són privats i poca cosa s’hi pot fer des de l’Ajuntament, però 
pregunta si s’ha pensat alguna iniciativa per intentar evitar aquesta situació. Creu 
que s’hi ha de fer alguna cosa. 
 
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i Règim 
Intern, explica que és un problema molt complex, però com molt bé ha dit el 
senyor Xirau és posar-se a casa dels altres. Explica que aquests comerços que 
tanquen dissabte a la tarda són comerços que han sorgit de la plaça Mercat, on 
només obrien al matí. Van decidir posar una botiga, però mantenint l’horari de 
matí, ja que era un costum per a ells fer-ho així. Arrel d’això, altres comerços han 
decidit seguir aquest exemple, perquè consideren que no hi ha prou gent. Explica 
que està molt en contacte amb els botiguers i els comerciants d’aquesta zona i pot 
dir que hi ha una inquietud molt important per fer coses i tirar endavant el teixit 
comercial, hi ha un comerç jove que està intentant que els seus negocis funcionin. 
Entre ells s’estan ajudant per fer coses noves i saben que poden comptar amb el 
suport de l’Ajuntament per intentar fer-ho funcionar. Una opció que s’havia 
plantejat era tancar la zona al trànsit rodat, però com molt bé ha explicat el senyor 
Marín s’està intentant disminuir la despesa d’hores extres a la Policia Local i dur a 
terme aquesta iniciativa és molt costós. Una idea que es portarà a terme és a la 
plaça del Mercat, conjuntament amb l’Associació de Mares Malabaristes, que faran 
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unes jornades de salut natural. 
 
El senyor Xirau pregunta si aquestes jornades les faran dissabte, a la qual cosa la 
senyora Tenas li contesta que sí i que potser ho allarguen al divendres però no ho 
pot dir amb seguretat. 
 
La senyora Tenas continua la seva intervenció explicant que les Mares Malabaristes 
són un col·lectiu molt implicat amb el poble i que, particularment i 
sentimentalment, volen que la plaça del Mercat funcioni, tot i que no hi tenen res a 
veure, però estan fent activitats amb els comerciants per intentar fer-la funcionar. 
Totes aquestes iniciatives són ben acollides des de l’Ajuntament, però principalment 
des de Promoció Econòmica perquè qualsevol cosa que pugui dinamitzar el comerç 
en aquesta zona és ben acollida. Per exemple, ara per Nadal es va fer la campanya 
dels pessebres, amb pessebres fets per nens exposats als aparadors de les 
botigues, amb un concurs final. 
 
27.- Felicitació per la creació de la Comissió Informativa Especial per al 
Servei de Subministrament d’Aigua Potable 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs 
Independents, els torna a felicitar per la iniciativa de crear una comissió informativa 
especial per al servei de subministrament d’aigua potable. Tot allò que vulgui dir 
informar li sembla perfecte. En aquest sentit, aprofita per reclamar que es 
convoquin dues comissions que ja estan creades, com són la de seguiment de 
l’Odèon i la de la Policia, perquè pensen que ja s’haurien d’haver convocat. 
Considera que la de l’Odèon s’hauria hagut de convocar amb motiu de la 
inauguració de les obres i pel fet que hi ha una altra quantitat de diners de la 
Diputació per a aquest projecte. Els han convocat per qüestions de menys gruix i 
per aquest motiu no se’ls ha convocat. Pel que fa a la Policia, fa pocs dies en 
parlaven a la Ràdio amb el regidor, que potser caldria una mica més d’empatia 
entre la ciutadania i la Policia. Hi ha hagut novetats, com la baixa definitiva del cap 
de la Policia o una altra denúncia d’assetjament laboral. Considera, doncs, que hi 
ha temes prou importants perquè aquestes comissions es convoquin. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, tinent d’alcalde de Promoció de la Vila, explica 
que a la tertúlia de la ràdio, el company de Som Canet va fer una proposta que 
considera molt interessant, amb laqual tots hi van estar d’acord, i era referent a 
arribar a un acord, tota la corporació, per la importància que té tot el cos de la 
Policia i el seu servei, perquè així, l’alcaldessa o el regidor, que en definitiva són els 
que signen els decrets i els acords, no es trobin tan sols en un assumpte tan 
important com aquest. Ja va ser una prioritat seva de la legislatura passada que 
tots aquells assumptes que tenien a veure amb la Policia passessin per Junta de 
Govern o per Ple. Per tant, li recull el prec. 
 
El senyor Quirze Planet Rovira, regidor delegat de Cultura i Participació, explica que 
quan va entrar de regidor, ja s’havien fet passos per al projecte d’enllaç de la 
Diputacióper dur a terme aquestes obres. En el moment que va entrar, s’estava en 
negociacions. El dia 4 de febrer tenen una reunió amb la senyora Conesa, la 
presidenta de la Diputació, en la qual es parlarà d’aquest assumpte. Serà aleshores 
quan es podrà convocar la Comissió de Seguiment de l’Odèon, perquè ja hi haurà 
coses per explicar. 
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28.- Contracte de salvament de les platges 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs 
Independents, pregunta si el contracte de la platja encara està vigent per aquest 
any i si és així, fins quan. També pregunta si hi ha alguna iniciativa important per 
millorar el servei que es dóna a la platja. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, tinent d’alcalde de Promoció de la Vila, explica 
que avui mateix s’ha signat la pròrroga per un any més d’aquest contracte. És 
l’últim any que es pot prorrogar. Quan s’acabi la temporada es començarà la 
licitació del nou contracte on es podran presentar totes les empreses que hi 
estiguin interessades. 
 
29.- Prec per canviar el fet que quan plegui un regidor hagi d’abandonar la 
sessió en aquell instant 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs 
Independents, comenta que com que s’ha estès tant avui, no parlarà del cordó de 
l’escala, però el que sí que vol deixar palès és que quan va plegar el senyor Ivan 
Aranda li va saber molt de greu i potser no hauria dit res si no s’hagués repetit 
més, però avui ha tornat a passar. La senyora Cortés ha hagut d’abandonar la 
sessió. Demana si això no es pot fer d’una altra manera, encara que s’hagi de 
modificar el ROM, ja que considera que no és massa agradable i, personalment, 
s’ha disgustat. 
 
La senyora alcaldessa explica que ella va preguntar com s’havien de fer aquestes 
renúncies a la senyora secretària i li va contestar que s’havia de fer d’aquesta 
manera. Comenta que no creu que sigui un tema que depengui del ROM, ja que si 
fos així, ja ho haurien modificat abans. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 22.16 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària,      L’alcaldessa, 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Blanca Arbell Brugarola 
 


