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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER EXTRAORDINARI DEL PLE MUNICIPAL DE 

DATA 4 DE JULIOL DE 2019 
 

Caràcter: extraordinari 
Hora que comença: 19:30 
Hora que acaba: 21:15 
Lloc: Sala de Sessions 

 
PRESIDEIX 

 
Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa 

 
ASSISTENTS 

 
Pere Xirau i Espàrrech 
Lluís Llovet Bayer 
Josep M. Masvidal Serra 
Rosabel Madrid Cámara 
Raquel Serra Lerga 
M. Assumpta Revoltós Vaquer 
M. Àngels Isart Falceto 
Josep Tenas Soler 
Anna M. Casas Donadeu 
Marián Gómez Téllez 
Sílvia Tamayo Mata 
Miguel Borrego González 
Josep Antoni Massagué Muntada 
Jordi Castellà Andrés 
Marc Jiménez Torres 
Gemma Bosch Alsina 

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

 
Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental. 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1. Propostes 

 
1.1. Recursos Humans i Organització 

 
1.1.1. Donar compte al Ple, del Decret de l'Alcaldia RES2019/869, de 24 de maig 

 
1.2. Secretaria 

 
1.2.1. Donar compte Ple de la configuració dels diferents grups municipals i els seus 
portaveus 

 
1.2.2. Proposta Ple donar compte Decret Alcaldia 2019/1059 de nomenament tinents 
alcalde i delegació competències 
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1.2.3.  Donar  compte  Decret  Alcaldia  2019/1041  nomenament  membres  JGL  i 
delegació competències 

 
1.2.4.  Proposta  Ple  fixació  periodicitat  sessions  ordinàries  del  Ple  i  delegacions 
d’aquest a la JGL 

 
1.2.5. Proposta Ple creació comissions informatives generals 

 
1.2.6. Proposta Ple comissions informatives especials 

 
1.2.7. Proposta Ple nomenament representants comissions seguiment contractes i 
convenis de colꞏlaboració 

 
1.2.8. Proposta Ple representants consells escolars de centres públics 

 
1.2.9. Proposta Ple representants municipals en consorcis, ADF òrgans consultius 
supramunicipals i altres 

 
1.2.10. Proposta Ple representants municipals a la Fundació Els Garrofers 

 
1.2.11. Proposta Ple ratificació acord JGL data 26062019 de periodicitat de les seves 
sessions ordinàries 

 
1.2.12. Nomenament membres consells municipals 

 
1.2.13. Proposta Ple establiment del règim de dedicació dels membres polítics de la 
corporació i del seu règim de retribucions i indemnitzacions 

 
1.2.14.  Proposta  Ple  relativa  a  la  determinació  de  les  assignacions  als  grups 
municipals 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
La senyora alcaldessa obre la sessió i dona la benvinguda als assistents, els regidors, 
les regidores, el públic i els radiooients que segueixen el Ple a través de Ràdio Canet, 
gràcies a la feina dels tècnics, en aquest Ple extraordinari del cartipàs municipal. 

 
1. Propostes 

 
1.1. Recursos Humans i Organització 

 
1.1.1.  DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2019/869, DE 24 

DE MAIG 
 

Vist el Decret de l’Alcaldia número RES2019/869, de data 24 de maig, el qual es 
transcriu a continuació: 
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DECRET D’ALCALDIA 

 
El Sr. --, és personal laboral no fix de l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia 20 
de maig de 1996, ocupant inicialment el lloc de treball de notificador. 

 
Posteriorment, mitjançant una modificació de les condicions contractuals, va passar a 
desenvolupar tasques de consergeria i vigilància d’instalꞏlacions municipals. 

 
Finalment, mitjançant decret de l’Alcaldia núm. 2019/505, de data 3 d’abril, se’l va 
adscriure, amb efectes del dia 4 d’abril de 2019, al un lloc de treball de vigilant 
d’instalꞏlacions municipals, per prestar servei a diverses instalꞏlacions sota la direcció 
del tècnic d’Esports de l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
En data 23 d'abril de 2019, el Sr. -- va presentar una recurs contra l'adscripció al lloc  
de  treball  de  vigilant  d'instalꞏlacions  municipals  i  adjuntava  un  informe  d'un 
facultatiu de l'Institut Català de la Salut, en el que es feia constar que «per les 
patologies que presenta el pacient recomano evitar esforços». 

 
A la vista de les reclamacions de l'interessat, l'Ajuntament va demanar a l'empresa 
SAFETY WORK, amb  la  que  té  contractada  la  prevenció  de  riscos  laborals  i  la 
vigilància de la salut dels empleats públics, una revisió mèdica per valorar la seva 
aptitud al lloc de treball. 

 
Aquesta empresa ha emès un certificat d'aptitud mèdica, amb el resultat «d'apte amb 
restriccions; restricció limitada a aixecar pesos de més de 3 kg de pes» 

 
Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, en data 24 de maig de 2019, 
que es transcriu a continuació 

 
Montserrat Carbonell Vila, tècnica de Recursos Humans, en relació amb la incapacitat 
sobrevinguda per   desenvolupar   les   funcions   del   lloc   de   treball   de   vigilant 
d’instalꞏlacions municipals, emet el següent: 

 
INFORME 

 
Primer.- El Sr. --, és personal laboral de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, ocupant actualment un lloc de treball de vigilant d’instalꞏlacions municipals. 

 
Segon.- L’interessat ha manifestat no estar capacitat físicament per desenvolupar el 
lloc de treball, aportant un informe d’un facultatiu del Servei Públic de Salut 

 
Tercer.- L’Ajuntament, en compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, va 
demanar l’empresa Safety Work, servei de prevenció aliè, amb qui té contractada al 
Vigilància de la Salut, que valorés la seva aptitud mèdica per ocupar el lloc de treball 
de vigilant d’instalꞏlacions municipals. 

 
Quart.- L’empresa Safety Work, ha emès un informe d’apte amb restriccions, 
condicionat a la limitació d’aixecar pesos per més de 3 kg. 
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Cinquè.- Que analitzats els llocs de treball existents a la plantilla de l’Ajuntament, 
adequats a la categoria professional del Sr. -- i que poguessin ser ocupats per ell, no se 
n’ha trobat cap que no suposi esforços físics. 

 
Sisè.- L’article 52.a) de l’Estatut dels Treballadors, regula l’acomiadament per causes 
objectives, entre les que hi trobem la ineptitud sobrevinguda del treballador, podent ser 
aquest per motius físics. 

 
Setè.- L'acomiadament per causes objectives suposa una indemnització al treballador 
equivalent a 20 dies per any treballat, tenint en compte que el Sr. -- va iniciar la seva 
relació laboral amb l’Ajuntament de Canet de Mar, en data 20 de maig de 1996, i que la 
base de cotització del mes anterior és de 1.618,30 €, li correspondria una 
indemnització de 24.819,84 €. 

 
Vuitè.- En data 24 de maig de 2019, el Sr. -- ha acceptat la rescissió del seu 
contracte, per acomiadament per causes objectives, amb la indemnització 
corresponent. 

 
Aquest és el meu informe que emeto a Canet de Mar, a la data de la signatura 
electrònica. 

 
Atès que el Sr --- va iniciar la seva relació laboral en data 20 de maig de 1996, a data 
d'avui acreditat una antiguitat de 23 anys i 4 dies. 

 
La base de cotització per contingències comunes del Sr. --, en el mes d'abril de 
2019, mes anterior a de la tramitació de l'acomiadament és de 1.618,30 €. 

 
Atès que el passat dia 22 de maig, es va mantenir una reunió amb el Sr. --, en 
la que se li van exposar els arguments anteriors, aquest ha manifestat la seva voluntat 
d’acceptar l’acomiadament, amb efectes del dia 24 de maig de 2019. 

 
L'estatut dels treballadors, regula a l'article 52.a) la causa d'acomiadament objectiu per 
ineptitud sobrevinguda el treballador, assenyalant: 

 
«El contracte podrà extingir-se: 
a) Per ineptitud del treballador coneguda o sobrevinguda amb posterioritat a la seva 
colꞏlocació efectiva a l'empresa. La ineptitud existent amb anterioritat al compliment del 
període de prova no podrà alꞏlegar-se amb posterioritat.» 

 
Entre les tasques que s'assignen al Sr. --, en el decret 2019/505, de data 3 
d’abril, hi ha, entre d'altres, neteja de les pises, neteja de zones ajardinades, escatar 
herbes, reg de les pistes, marcatge de les pistes, airejar el fossar de salt, neteja dels 
vestidor; tasques totes elles que impliquen la realització d'un esforç físic i el maneig 
d'eines i estris d'un pes superior al 3 kg. 

 
Amb anterioritat a l'adscripció al lloc de treball de vigilant d’instalꞏlacions municipals, el 
Sr. -- estava adscrit a l'Arxiu Municipal; valorada la possibilitat de retornar-lo a 
aquest lloc de treball, es fa constar que les caixes de documentació que hi ha als 
dipòsits d'arxiu de Canet de Mar, tenen, en la majoria dels casos un pes superior als 3 
kg. 
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L'Acord de matèries comunes dels empleats públics de l'Ajuntament de Canet de Mar, 
només preveu l'adscripció a una segona activitat, als membres de la Policia Local, a 
través del vigent reglament de segona activitat. 

 
Atès que no ha estat possible assignar al Sr. ---, un lloc de treball de la seva categoria 
professional i que s'adeqüi a les seves condicions físiques, segons l'informe emès pel 
metge especialista en Medecina del Treball, és pertinent tramitar un expedient 
d'acomiadament per causes objectives, basat en la ineptitud sobrevinguda del 
treballador. 

 
L'acomiadament per causes objectives suposa una indemnització al treballador 
equivalent a 20 dies per any treballat. 

 
Atès que el Sr -- va iniciar la seva relació laboral en data 20 de maig de 1996, a data 
d'avui acreditat una antiguitat de 23 anys i 4 dies. 

 
La base de cotització per contingències comunes del Sr. ---, en el mes d'abril de 
2019, mes anterior a de la tramitació de l'acomiadament és de 1.618,30 €. 

 
Atès que el passat dia 22 de maig, es va mantenir una reunió amb el Sr. - - , en 
la que se li van exposar els arguments anteriors, aquest ha manifestat la seva voluntat 
d’acceptar l’acomiadament, amb efectes del dia 24 de maig de 2019. 

 
En virtut de les atribucions que em confereix l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, 

 
RESOLC: 

 
PRIMER.- Acordar la rescissió del contracte de treball subscrit amb el Sr. --, per 
acomiadament, per causes objectives, per ineptitud sobrevinguda del treballador, 
segons informe del metge del treball, emès per l'empresa Safety Work. 

 
SEGON.- Atorgar una indemnització per acomiadament, per import de 24.819,84 € 
corresponent al pagament de 20 dies de salari per any treballat, tenint en compte la 
base de cotització del mes d'abril de 2019 i com a data d'inici de la relació laboral el 
dia 20 de maig de 1996, autoritzant la depesa i reconèixer l'obligació de l'import abans 
indicat,  amb  càrrec  a  l'aplicació  pressupostària  31  33000  130000,  del  vigent 
pressupost ordinari. 

 
TERCER.- Ordenar el pagament de la quantitat abans indicada. 

 
QUART.- Notificar el present acord a l'interessat, als representants dels treballadors i 
comunicar-lo a la Intervenció i la Tresoreria municipals. 

 
En compliment del que estableix l’art. 53.1.i) del Decret legistatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel que s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, es 
dona compte al Ple de l’acord següent: 
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ÚNIC.- Restar assabentat del decret núm. RES2019/869, de data 24 de maig de 2019, 
d’acomiadament de personal laboral. 

 
1.2. Secretaria 

 
1.2.1.  DONAR  COMPTE  AL  PLE  DE  LA  CONFIGURACIÓ  DELS  DIFERENTS 
GRUPS MUNICIPALS I ELS SEUS PORTAVEUS 

 
Fets: 

 
De conformitat al que disposa l’art. 50 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 un cop 
constituït aquest Ajuntament, derivat de les eleccions locals convocades mitjançant 
Reial decret 209/2019, de data 1 d’abril, i celebrades el passat dia 26 de maig, cal 
deixar constància de la nova configuració dels diferents grups polítics municipals. 

 
Atès que els disset regidors d’aquesta corporació, que van prendre possessió dels 
seus càrrecs el passat dia 15 de juny de 2019, han presentat una declaració signada 
expressant el Grup Polític al qual desitgen adscriure’s. 

 
Es dona compte al Ple dels acords següents: 

 
Primer.-  Donar  compte  al  Ple,  a  efectes  purament  informatius,  que  com  a 
conseqüència de les declaracions efectuades pels disset regidors de la corporació, en 
compliment de l’art. 9 del Reglament orgànic municipal, en concordança amb allò 
establert a l’art. 50 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, els grups polítics municipals 
que s’han constituït en aquest Ajuntament pel present mandat, són els següents: 

 
GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

 

Membres: 
Sra. Blanca Arbell i Brugarola 
Sr. Lluís Llovet Bayer 
Sra. Rosabel Madrid Cámara 
Sr. Josep Tenas Soler 
Sra. M. Assumpta Revoltós Vaquer 

 
Portaveu: 
Titular: Sr. Lluís Llovet Bayer 
Suplent: Sra. Blanca Arbell Brugarola 

 
GRUP MUNICIPAL DE CANETENCS INDEPENDENTS 

 

Membres: 
Sr. Pere Xirau i Espàrrech 
Sr. Josep Maria Masvidal i Serra 
Sra. M. Àngels Isart Falceto 
Sra. Anna Maria Casas Donadeu 
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Portaveu: 
Titular: Sr. Pere Xirau i Espàrrech 
Suplent: Sr. Josep M. Masvidal Serra 

 
GRUP MUNICIPAL PSC-UNITS – CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP) 

 

Membres: 
Sra. Marián Gómez Téllez 
Sra. Sílvia Tamayo i Mata 
Sr. Miguel Borrego González 

 
Portaveu: 
Titular: Sra. Marián Gómez Téllez 
Suplent: Sra. Sílvia Tamayo Mata 

 
GRUP MUNICIPAL SOM CANET 

 

Membres: 
Sra. Raquel Serra Lerga 

 
Portaveu: 
Titular: Sra. Raquel Serra Lerga 

 
GRUP MUNICIPAL JUNTS PER CANET 

 

Membres: 
Sr. Josep Antoni Massagué Muntada 

 
Portaveu: 
Titular: Sr. Josep Antoni Massagué Muntada 

 
GRUP MUNICIPAL PRIMÀRIES CANET DE MAR 

 

Membres: 
Sr. Jordi Castellà Andrés 

 
Portaveu: 
Titular: Sr. Jordi Castellà Andrés 

 
GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-AMUNT 

 

Membres: 
Sr. Marc Jiménez Torres 

 
Portaveu: 
Sr. Marc Jiménez Torres 
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GRUP MUNICIPAL CANET I TU 

 

Membres: 
Sra. Gemma Bosch Alsina 

 
Portaveu: 
Titular: Sra. Gemma Bosch Alsina 

 
1.2.2. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 2019/1059, DE 
19 DE JUNY, DE NOMENAMENT DELS TINENTS D’ALCALDE I DELEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES 

 
Vist el Decret de l’Alcaldia número 2019/1059, de 19 de juny, de nomenament dels 
Tinents d’Alcalde i delegació de competències, que es transcriu a continuació: 

 
DECRET DE L’ALCALDIA 2019/1059, DE 19 DE JUNY, DE NOMENAMENT DELS 
TINENTS D’ALCALDE I DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES 

 
 

Atès que el 15 de juny de 2019 ha quedat constituïda la Corporació municipal que ha 
sorgit de les eleccions locals que es varen celebrar el passat 26 de maig de 2019. 

 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2019/1041 de 18 de juny, han estat 
nomenats els regidors i regidores que han de formar part de la Junta de Govern Local. 

 
Atès que de conformitat amb allò que prescriu l'article 4 del ROM, en relació amb els 
articles 23.3 de la Llei de bases de règim local i 46 del Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic dels ens locals, l'alcalde designarà els tinents d’alcalde 
d’entre els membres de la junta de govern local. 

 
Atès que segons disposa l’art. 56.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), 
l’Alcaldia pot delegar l’exercici de les seves funcions. 

 
Atès que l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local (LBRL), i l’article 53 TRLMRLC, contemplen les atribucions de l’Alcaldia i les 
limitacions a la possibilitat de delegar-les. 

 
Atès que s'estima oportú delegar en els tinents d'alcalde i en els regidors delegats 
l'exercici   de   les   competències   legalment   atribuïdes   a   aquesta   Alcaldia   que 
seguidament s'expressen, amb la finalitat que la distribució funcional o per grans àrees 
de la funció de govern s'organitzi sota el criteri de major proximitat a la gestió, per part 
dels òrgans delegats. 

 
Per tot allò exposat i en ús de les atribucions que m'atorga la legislació vigent, 

 
RESOLC: 

 
Primer.- Designar tinents/tinentes d'alcalde, per ordre de nomenament, els regidors i 
les regidores membres de la Junta de Govern Local següents: 
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. Primer tinent d’alcalde: Pere Xirau Espàrrech 

. Segon tinent d’alcalde: Lluís Llovet Bayer 

. Tercer tinent d’alcalde: Josep M. Masvidal Serra 

. Quarta tinent d’alcalde: Rosabel Madrid Càmara 

. Cinquena tinent d’alcalde: Raquel Serra Lerga 
 

Segon.-  Establir  que  en  cas  d’absència,  vacant  o  malaltia  d’aquesta  Alcaldia, 
s’establirà mitjançant Decret, la durada de la seva absència designant al Tinent 
d’Alcaldia  que  hagi  d’assumir  les  seves  competències.  En  cas  de  no  conferir-se 
aquesta designació de forma expressa, aquesta Alcaldia serà substituïda per la 1a 
Tinent d’Alcaldia, i en el seu defecte, per qualsevol dels altres Tinents d’Alcaldia que 
es trobin presents, que hauran de donar compte a la resta de la Corporació, sense que 
durant el mateix dia pugui actuar com alcalde/ssa accidental més d’un d’ells. 

 
Tercer.- Delegar genèricament en favor dels membres de la Junta de Govern Local i 
en la resta de regidors de l’equip de govern que s’esmenten, una delegació general 
d'atribucions per a la gestió dels assumptes de llurs respectives àrees d'actuació, 
d'acord amb la definició funcional de cada àrea que s'efectua en aquest mateix decret: 

 
Àrea 0: Alcaldia. Aquesta Alcaldia es reserva les funcions polítiques i administratives, 
de gestió i d’impulsió de la Comunicació, l’Atenció ciutadana i la Seguretat ciutadana. 

 
Aquesta Alcaldia efectua les delegacions específiques de les atribucions que es diran 
en favor dels regidors no integrants de la junta de govern local per tal que, dins dels 
seus respectius àmbits funcionals, puguin organitzar la direcció interna i la gestió dels 
serveis corresponents als que es concreten aquestes delegacions, sense facultat de 
resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers: 

 
Regidora delegada de Règim intern i Acció Social 
Sra. Maria Àngels Isart i Falceto 

 
Regidora delegada de Turisme i Promoció Econòmica 
Sra. Ana Maria Casas Donadeu 

 
Regidor delegat de Platges, Obres i Serveis i Esports 
Sr. Josep Tenas Soler 

 
Regidora delegada de festes i joventut 
Sra. M. Assumpta Revoltós Vaquer 

 
L'abast de les funcions d'aquestes delegacions es circumscriu a l'estudi, la proposta i 
l’execució referides a la totalitat dels assumptes que guardin relació amb cada àmbit 
d'atribucions concret, no incloent cap facultat resolutòria, en correspondre a l’Alcaldia, 
Tinences d’Alcaldia o Junta de Govern Local. 

 
Primera Tinència d’Alcaldia. Titular: Pere Xirau i Espàrrech. Aquesta Alcaldia delega 
en la 1a Tinència d’Alcaldia la coordinació de l’àrea d’Acció Social, Règim Intern i 
Promoció Econòmica així com la direcció interna i la gestió específica dels serveis 
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corresponents de les àrees d’Hisenda i Cultura. L'abast de les seves funcions es 
circumscriu a les funcions següents: 

 
a)  La coordinació i supervisió de l’àrea en referència als programes i actuacions 

que afectin a més d’una regidoria així com dels conceptes pressupostaris de 
l’àrea. 

b) La contractació d’obres, serveis, subministraments i contractes privats, en 
matèries corresponents a la seva àrea, quan el seu import sigui igual o superior 
a 3.000 € i fins al límit de les quanties establertes per als contractes menors en 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

c)  Les autoritzacions per a l’ocupació privativa del domini públic que es tramitin 
des de la seva àrea i que no estiguin delegades en la Junta de Govern Local. 

d)  L’aprovació de les factures i l’ordenació de pagaments. 
e)  Resoldre  els  recursos  de  reposició  presentats  contra  actes  dictats  per  ell 

mateix. 
f) Resoldre les justificacions presentades per les entitats en relació a subvencions 

i convenis en matèries corresponents a la seva àrea. 
g)  Totes les facultats que la legislació vigent atribueix a l’alcalde en matèria de 

personal a excepció de la direcció superior de tot el personal, la separació del 
servei dels funcionaris i l’acomiadament del personal laboral. 

h)  Incoar els expedients sancionadors, per infracció a les ordenances municipals i 
a la normativa estatal o autonòmica en les matèries corresponents als seus 
àmbits d’actuació, inclosa la facultat de nomenar, quan s’escaigui, les persones 
instructora i secretària. 

 
Segona Tinència d’Alcaldia. Titular: Lluís Llovet i Bayer. Aquesta Alcaldia delega en 
la  2a  Tinència  d’Alcaldia  la  coordinació  de  l’àrea  d’Urbanisme,  Platges  i  Obres  i 
Serveis així com la direcció interna i la gestió específica dels serveis corresponents de 
les àrees d’Urbanisme i Pla Estratègic 2030. L'abast de les seves funcions es 
circumscriu a les funcions següents: 

 
a)  La coordinació i supervisió de l’àrea en referència als programes i actuacions 

que afectin a més d’una regidoria així com dels conceptes pressupostaris de 
l’àrea. 

b) La contractació d’obres, serveis, subministraments i contractes privats, en 
matèries corresponents a la seva àrea, quan el seu import sigui igual o superior 
a 3.000 € i fins al límit de les quanties establertes per als contractes menors en 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

c)  Les autoritzacions per a l’ocupació privativa del domini públic que es tramitin 
des de la seva àrea i que no estiguin delegades en la Junta de Govern Local. 

d)  La concessió de totes les llicències d’obres, a excepció de les obres majors, 
així com la resta d’autoritzacions i llicències a les que es refereix l’ordenança 
d’usos urbanístics, fins i tot l’ocupació de la via pública per aquestes finalitats, 
inclosa la facultat d’aprovar les liquidacions tributàries corresponents. 

e)  L’assabentat  de  les  comunicacions  prèvies  presentades  per  a  l’execució 
d’obres. 

f) L’aprovació de les memòries valorades, projectes d’obres i de serveis quan 
l’òrgan de contractació no sigui ni la Junta de Govern Local ni el Ple de la 
Corporació. 
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g)  Incoar els expedients sancionadors, per infracció a les ordenances municipals i 

a la normativa estatal o autonòmica en les matèries corresponents als seus 
àmbits d’actuació, inclosa la facultat de nomenar, quan s’escaigui, les persones 
instructora i secretària. 

h)  Ordenar  el  restabliment  de  l’odre  urbanístic  infringit  o  de  la  realitat  física 
alterada, en cas d’infraccions urbanístiques lleus i greus. 

i) Dictar ordres d’execució en matèria urbanística. 
j) Aprovar la devolució de fiances dipositades com a condició per a la concessió 

de llicències d’obres majors i menors. 
k)  Atorgar, denegar o revocar llicències de gual, inclosa la facultat d’aprovar les 

liquidacions tributàries corresponents. 
 

Tercera Tinència d’Alcaldia. Titular: Josep M. Masvidal Serra. Aquesta Alcaldia 
delega en la 3a Tinència d’Alcaldia la coordinació, direcció interna i la gestió específica 
dels serveis corresponents a l’àrea de Medi Ambient i Sanitat. L'abast de les seves 
funcions es circumscriu a les funcions següents: 

 
a)  La coordinació i supervisió de l’àrea en referència als programes i actuacions 

que afectin a més d’una regidoria així com dels conceptes pressupostaris de 
l’àrea. 

b) La contractació d’obres, serveis, subministraments i contractes privats, en 
matèries corresponents a la seva àrea, quan el seu import sigui igual o superior 
a 3.000 € i fins al límit de les quanties establertes per als contractes menors en 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

c)  Les autoritzacions per a l’ocupació privativa del domini públic que es tramitin 
des de la seva àrea i que no estiguin delegades en la Junta de Govern Local. 

d)  L’atorgament dels lloguers (concessions a 3 anys) i el canvi de nom de títols de 
dret funerari, així com l’acceptació de les renúncies. 

e)  Incoar els expedients sancionadors, per infracció a les ordenances municipals i 
a la normativa estatal o autonòmica en les matèries corresponents als seus 
àmbits d’actuació, inclosa la facultat de nomenar, quan s’escaigui, les persones 
instructora i secretària. 

 
Quarta Tinència d’Alcaldia. Titular: Rosa Isabel Madrid Cámara. Aquesta Alcaldia 
delega en la 4a Tinència d’Alcaldia la coordinació de l’àrea de Serveis a les Persones, 
Igualtat, Participació i Educació així com la direcció interna i la gestió específica dels 
serveis corresponents de les àrees d’Esports, Festes, Joventut, Educació, Igualtat i 
Participació. L'abast de les seves funcions es circumscriu a les funcions següents: 

 
a)  La coordinació i supervisió de l’àrea en referència als programes i actuacions 

que afectin a més d’una regidoria així com dels conceptes pressupostaris de 
l’àrea. 

b) La contractació d’obres, serveis, subministraments i contractes privats, en 
matèries corresponents a la seva àrea, quan el seu import sigui igual o superior 
a 3.000 € i fins al límit de les quanties establertes per als contractes menors en 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

c)  Les autoritzacions per a la celebració d’actes i festes a entitats i veïns del 
poble. 

d)  Les autoritzacions per a l’ocupació privativa del domini públic que es tramitin 
des de la seva àrea i que no estiguin delegades en la Junta de Govern Local. 
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e)  Incoar els expedients sancionadors, per infracció a les ordenances municipals i 

a la normativa estatal o autonòmica en les matèries corresponents als seus 
àmbits d’actuació, inclosa la facultat de nomenar, quan s’escaigui, les persones 
instructora i secretària. 

 
Cinquena Tinència d’Alcaldia. Titular: Raquel Serra Lerga. Aquesta Alcaldia delega 
en la 5a Tinència d’Alcaldia la coordinació de l’àrea de Sostenibilitat, Mobilitat, Noves 
Tecnologies i Administració Digital així com la direcció interna i la gestió específica 
dels serveis corresponents a les àrees de Sostenibilitat, Mobilitat i Habitatge, Noves 
Tecnologies i Administració Digital. L'abast de les seves funcions es circumscriu a les 
funcions següents: 

 
a)  La coordinació i supervisió de l’àrea en referència als programes i actuacions 

que afectin a més d’una regidoria així com dels conceptes pressupostaris de 
l’àrea. 

b) La contractació d’obres, serveis, subministraments i contractes privats, en 
matèries corresponents a la seva àrea, quan el seu import sigui igual o superior 
a 3.000 € i fins al límit de les quanties establertes per als contractes menors en 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

c)  Les autoritzacions per a l’ocupació privativa del domini públic que es tramitin 
des de la seva àrea i que no estiguin delegades en la Junta de Govern Local. 

d) L’assabentat de les comunicacions prèvies presentades per a l’exercici 
d’activitats, així com del cessament i canvi de nom. 

e)  Incoar els expedients sancionadors, per infracció a les ordenances municipals i 
a la normativa estatal o autonòmica en les matèries corresponents als seus 
àmbits d’actuació, inclosa la facultat de nomenar, quan s’escaigui, les persones 
instructora i secretària. 

 
Quart.- De conformitat amb l'article 44 del ROF, aquestes delegacions tindran efecte 
des del dia següent a la data de notificació d'aquest Decret als regidors afectats, i 
seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d'avocació d'aquesta Alcaldia. 
En  cas  d'absència,  vacant,  malaltia  o  qualsevol  altre  impediment  dels  regidors 
delegats i dels tinents d'alcalde, aquesta Alcaldia assumirà, directament i 
automàticament, les competències delegades, com a titular de la competència 
originària, i s’entén a aquests efectes exercitada la potestat d'avocació en base a la 
present resolució, sense necessitat de cap altra resolució expressa en aquest sentit. 

 
Cinquè.- Notificar aquest Decret als regidors afectats, entenent-se acceptada la 
competència delegada, de forma tàcita, si dins del termini dels tres dies següents no 
es manifesta res en contra o es fa ús de la delegació. 

 
Sisè.- Donar compte al Ple d’aquesta Resolució, a la sessió extraordinària que es 
convoqui en compliment del què preveu l’art. 38 del Reglament d’Organització, i 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i publicar-la en el Butlletí Oficial 
de la Província. 

 
Atès que segons disposa l’art. 38.d) del RD 2568/1986, de 28 de novembre (ROF), 
dins dels 30 dies següents al de la sessió de constitució l’alcalde convocarà sessió 
extraordinària del Ple per, entre d’altres qüestions, donar compte de les resolucions 
preses en matèria de nomenament de tinents d’alcalde, membres de la Junta de 
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Govern Local, presidents de les Comissions Informatives així com de les delegacions 
que hagués fet l’Alcaldia, el Ple municipal es dona per assabentat de l’acord següent: 

 
ÚNIC.- Donar-se per assabentat del Decret d’Alcaldia núm. 2019/1059, de 19 de juny, 
pel que es nomenen els Tinents d’Alcalde i se’n fan delegacions. 

 
1.2.3. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 2019/1041, DE 
18 DE JUNY, DE NOMENAMENT DE MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL I DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES 

 
Vist el Decret de l’Alcaldia número 2019/1041, de 18 de juny, de nomenament de 
membres de la Junta de Govern Local i delegació de competències, que es transcriu a 
continuació: 

 
DECRET DE L’ALCALDIA 2019/1041, DE 18 DE JUNY, DE NOMENAMENT DE 
MEMBRES DE    LA    JUNTA    DE    GOVERN    LOCAL    I    DELEGACIÓ    DE 
COMPETÈNCIES 

 
Constituïda la nova corporació després de les eleccions municipals del passat dia 26 
de maig de 2019, en sessió extraordinària que ha tingut lloc el passat dia 15 de juny, i 
essent preceptiva la constitució de la junta de govern local per comptar el municipi 
amb una població superior als 5.000 habitants, correspon a aquesta Alcaldia designar 
els membres que l’integraran, en nombre no superior al terç (5) del legal dels que 
integren la corporació (17). 

 
Vistos els articles 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local (LRBRL); 35, 52 i 53 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre (ROF) i 54, 55 i 
56 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 (TRLMC). 

 
Atesa la necessitat de nodrir la junta de govern local d’aquelles atribucions que tenen 
la naturalesa de delegables. 

 
Primer.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local, òrgan colꞏlegiat presidit per 
l’alcaldessa, els regidors següents: 

 
1.  Pere Xirau Espàrrech 
2.  Lluís Llovet Bayer 
3.  Josep M. Masvidal Serra 
4.  Rosabel Madrid Càmara 
5.  Raquel Serra Lerga 

 
Segon.- Determinar que la Junta de Govern Local es reunirà per primera vegada, en 
sessió extraordinària, el proper dia 26 de juny a les 17:00 hores, sense perjudici de 
l’acord que acabi adoptant respecte de la periodicitat en la celebració de les sessions 
ordinàries. 
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Tercer.- La Junta de Govern Local, la competència bàsica de la qual és prestar 
assistència i assessorament a aquesta Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions, 
ostentarà per delegació de la mateixa, les competències següents: 

 
En matèria de personal: 

 
a) aprovar les bases en tots els processos de selecció i de provisió de llocs de 
treball. 
b) aprovar l'oferta pública d'ocupació. 

 
En matèria d'urbanisme i activitats: 

 
a) concessió de les llicències d’obres majors. 
b) concessió,  denegació  i/o  revocació  de  totes  les  llicències,  permisos  i 
autoritzacions  municipals  ambientals,  incloses  les  d’espectacles  públics  i 
activitats recreatives, i llur revisió periòdica, així com el requeriment d’adopció de 
noves mesures correctores. 
c) aprovació dels projectes d'urbanització. 
d) aprovació dels projectes d'equidistribució. 
e) aprovació  de  la  totalitat  dels  instruments  de  gestió,  àdhuc  dels  projectes 
d'expropiació i resta d'acords expropiatoris, sempre que la seva finalitat fos 
urbanística. 
f)  aprovacions dels instruments de planejament no atribuïdes al ple. 

 
En matèria de contractació: 

 
a) l'aprovació   de   tots  els   projectes   d'obres   i   de   serveis   quan   aquesta 
competència no correspongui al Ple de la Corporació. 
b) Contractació d’obres, de subministrament, de serveis, de concessió d'obres, 
de concessió de serveis, els administratius especials i contractes privats, excepte 
els contractes menors quan, d'acord amb la legislació de contractes de les 
administracions públiques en cada moment vigent, siguin competència de 
l’Alcaldia. La delegació comprendrà les modificacions contractuals i les 
actualitzacions i revisions de preus, així com dels cànons, si s'escau. 

 
En matèria de patrimoni: 

 
a) Concessió de béns, adquisició de béns immobles i drets subjectes a la 
legislació patrimonial i alienació del patrimoni, quan, d'acord amb la legislació de 
contractes de les administracions públiques en cada moment vigent, siguin 
competència de l’Alcaldia. 

 
Altres: 

 
a) Acceptació de subvencions atorgades per altres Administracions. 
b) Atorgament de beques, incloses les de menjador, i ajuts socials. 
c) Aprovació dels convenis de colꞏlaboració que hagi de formalitzar aquest 
Ajuntament tant amb entitats de dret públic com amb subjectes de dret privat, 
així com aquells convenis que instrumentin la concessió d’una subvenció 
nominativa. 
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Quart.- Les atribucions delegades s'exerciran per la junta de govern local en els 
termes i dins dels límits d'aquesta delegació, no sent susceptibles d'ésser delegades 
en cap altre òrgan. En el text dels acords adoptats per la junta de govern local en virtut 
d'aquesta  delegació,  s'haurà  de  fer  constar  aquesta  circumstància  mitjançant  la 
inclusió, en la part expositiva, del text següent: 

 
Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant 
Decret núm. ................, de ....... de juny. 

 
Els acords que s'adoptin per delegació s'entendran dictats per aquesta Alcaldia com a 
titular de la competència originària, seran immediatament executius i es presumiran 
vàlids i legítims. 

 
Cinquè.- Notificar aquesta Resolució a tots els regidors/res afectats i als diferents 
departaments municipals pel seu coneixement i efectes. Dita resolució tindrà efectes 
des del mateix dia de la seva signatura. 

 
Sisè.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment 
del què disposa l’art. 44.2 del ROF. 

 
Setè.- Donar compte al Ple d’aquesta Resolució en la sessió extraordinària que es 
convoqui per donar compliment al que preveu l’art. 38 del ROF. 

 
Atès que segons disposa l’art. 38.d) del RD 2568/1986, de 28 de novembre (ROF), 
dins dels 30 dies següents al de la sessió de constitució l’alcalde convocarà sessió 
extraordinària del Ple per, entre d’altres qüestions, donar compte de les resolucions 
preses en matèria de nomenament de tinents d’alcalde, membres de la Junta de 
Govern Local, presidents de les Comissions Informatives així com de les delegacions 
que hagués fet l’Alcaldia, el Ple municipal es dona per assabentat de l’acord següent: 

 
ÚNIC.- Donar-se per assabentat del Decret d’Alcaldia núm. 2019/1041, de 18 de juny, 
pel que es nomenen els membres de la Junta de Govern Local i se’n fa delegacions. 

 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, demana a Secretaria que aclareixi uns dubtes. Pensa que hi ha algunes 
competències incloses en aquest Decret que, en realitat, són competències del Ple, 
com per exemple l’aprovació dels projectes d’urbanització i l’aprovació de la totalitat 
dels instruments de gestió, àdhuc dels projectes d’expropiació i resta d’acords 
expropiatoris, sempre que la seva finalitat fos urbanística. 

 
La senyora alcaldessa demana a la senyora secretària que aclareixi el dubte del 
senyor Massagué. 

 
La senyora secretària explica que aquestes dues competències són de l’Alcaldia, però 
de tota manera ho comprovaran amb la Llei de bases de règim local. 
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1.2.4. FIXACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE I 
DELEGACIONS D’AQUEST A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
Fets: 

 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial decret 209/2019, 
de data 1 d’abril, el passat dia 26 de maig, i constituït el nou Ajuntament, es fa 
necessari procedir, d'acord amb la legislació vigent i amb el Reglament orgànic 
municipal, a l'establiment de la periodicitat de les sessions del Ple i de la Junta de 
Govern Local. 

 
Atès que de conformitat amb el que disposen la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de 
les bases del règim local i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el Ple pot celebrar 
sessions ordinàries o extraordinàries, havent de celebrar-se les sessions ordinàries del 
Ple amb una periodicitat mínima d’una sessió cada dos mesos, per imperatiu del que 
disposa l'article 46.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, abans esmentada, i l’article 98.a) 
del Text Refós català. 

 
Vist que segons l’art. 99 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, la Junta de Govern Local 
es reunirà en sessions ordinàries amb la periodicitat determinada pel Ple. 

 
Atès que de conformitat amb la legislació, el Ple de l'Ajuntament pot delegar l'exercici 
de les seves atribucions a favor de la Junta de Govern Local o de l’alcalde, sempre i 
quan no es trobin dins dels supòsits previstos per l'article 23.2.b) de la Llei reguladora 
de les bases del règim local, en la seva redacció actual, 52.4 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 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions  públiques  i  del  procediment  administratiu  comú,  en  els  quals  es 
regulen les competències plenàries que tenen caràcter indelegable. 

 
Per tot això, aquesta Alcaldia, de conformitat amb el que disposa l'article 38 del 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat 
per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, i en execució de les previsions 
contemplades en les Lleis anteriorment esmentades, el Ple municipal acorda per deu 
vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet 
Bayer, Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid Cámara, Raquel Serra Lerga, M. 
Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Josep Tenas Soler i Anna M. 
Casas  Donadeu,  i  set  vots  en  contra  dels  regidors  Marián  Gómez  Téllez,  Sílvia 
Tamayo Mata, Miguel Borrego González, Josep Antoni Massagué Muntada, Jordi 
Castellà Andrés, Marc Jiménez Torres i Gemma Bosch Alsina: 

 
Primer.- Establir que les sessions ordinàries del Ple de la corporació, es convocaran 
amb caràcter bimensual i tindran lloc el darrer dijous no festiu dels mesos de febrer, 
abril, juny, setembre (en substitució de la sessió que s’hauria de celebrar durant el mes 
d’agost) i octubre, exceptuant la sessió ordinària del mes de desembre que serà el 
tercer dijous hàbil, a les 19.30 hores, en el Saló de Sessions de l'Ajuntament, o lloc 
habilitat a l'efecte. 
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Segon.- Autoritzar la senyora alcaldessa per modificar, mitjançant resolució, el dia de 
la sessió ordinària del Ple municipal, en cas que sigui vigília de festiu, per dur-la a 
terme la setmana anterior o posterior al dia fixat en el punt primer, d’acord amb els 
principis d’eficiència de l’Administració municipal. 

 
Tercer.- Delegar a la Junta de Govern Local les següents competències plenàries: 

 
1.  El sorteig per designar els membres que hauran de formar part de les meses 

electorals de conformitat amb allò establert a l’article 26 de la LOREG. 
2.  L'aprovació dels  preus  públics que es meritin en  la prestació de serveis i 

activitats. 
3.  L'exercici  de  la  potestat  sancionadora  en  matèria  de  tinença  d'animals 

potencialment perillosos. 
 

Quart.- Aquestes atribucions delegades s'hauran d'exercitar per la Junta de Govern en 
els termes i dins dels límits d'aquesta delegació, no sent susceptible de ser delegades 
en cap altre òrgan. 

 
En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern en virtut d'aquesta delegació, 
s'haurà  de  fer  constar  aquesta  circumstància  mitjançant  la  inclusió,  en  la  part 
expositiva, del text següent: 

 
"Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern, en 
virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament, en sessió plenària que 
va tenir lloc el dia                                  ." 

 
 

Els acords que s'adoptin per delegació, s'entendran dictats pel Ple de l'Ajuntament, 
com a titular de la competència originària, al qual s'haurà de mantenir informat de 
l'exercici de la delegació, mitjançant la remissió dels esborranys de les actes de la 
Junta de Govern Local a tots els regidors de la corporació, i seran immediatament 
executius i presumptament legítims. 

 
Cinquè.- Aquesta delegació, de conformitat amb el que disposa l’article 51.2 del 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat 
per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindrà efecte des del dia següent a 
l'adopció d'aquest acord, sense perjudici de la seva publicació en el Butlletí Oficial de 
la Província, i tindrà caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d'avocació pel Ple. 

 
Sisè.- Substituir l'obligació de l'alcaldessa prevista en l'article 42 del Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, de donar compte succinta a la corporació, en 
cada sessió ordinària, de les resolucions dictades per l'Alcaldia, pel reconeixement del 
dret   de   tots  els   regidors   de   l'Ajuntament,   de   poder   consultar   directament   i 
personalment els llibres de resolucions custodiats en la Secretaria General de la 
corporació. Per tal de facilitar aquesta consulta, des de Secretaria es trametrà a tots 
els regidors, periòdicament, còpia de la totalitat dels decrets de l’Alcaldia i de les actes 
de la Junta de Govern Local. 
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Setè.- Comunicar aquest acord a tots els regidors i regidores afectats/des que no 
siguin presents a la Sala de Sessions en l’aprovació d’aquest acord i als caps dels 
diferents Serveis Municipals, pel seu coneixement i efectes, fent-los constar que, pel 
que fa a la delegació plenària en la Junta de Govern Local, en compliment del que 
disposa l’article 123 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, amb 
caràcter previ a l’adopció dels acords per la Junta de Govern Local, hauran de ser 
dictaminats  per  la  Comissió  Informativa  corresponent,  excepte  que  hagin  estat 
declarats d’urgència, cas en el qual s'haurà de donar compte posteriorment d'aquests 
a la Comissió Informativa competent. 

 
Vuitè.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província. 

 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que 
votaran en contra de l’aprovació d’aquest punt. Una de les raons és perquè hi ha una 
sèrie de delegacions de competències a la Junta de Govern Local que no entenen per 
què no s’han fet en el punt anterior i es fa en aquest, punt que tracta de la fixació de la 
periodicitat dels plens. Els hauria agradat que haguessin estat punts separats per 
poder discutir-ho separadament. Tot i així, explica que al seu grup els agradaria que 
els  plens  fossin  de  caràcter  mensual,  sobretot  perquè  en  la  legislatura  passada 
gairebé es feia un ple extraordinari cada dos mesos, cosa que volia dir que s’acabava 
fent un ple cada mes. El fet que siguin extraordinaris vol dir que els grups municipals 
de l’oposició no poden presentar mocions, ni tampoc poden fer precs i preguntes, 
sense comptar que els agafa molt desprevinguts per poder preparar aquests plens. Si 
es fan plens mensuals, els poden tenir calendaritzats i se’ls poden preparar millor. Si 
es fes un ple ordinari cada mes, es podria fer més política de la que es fa ara. 

 
La senyora alcaldessa explica que, pel que fa a la primera part de la intervenció del 
senyor Jiménez, jurídicament li podran explicar per què s’ha fet d’aquesta manera. Pel 
que fa a periodificar els plens municipals cada mes, encara no es veuen amb cor de 
poder  tirar  endavant  un  ple  mensual,  ja  que  comporta  una  quantitat  de  feina 
burocràtica i jurídica molt important i és impossible poder donar contingut a tots els 
plens. De tota manera, sempre se n’acaben fent d’extraordinaris i la llàstima és que no 
s’hi puguin presentar mocions. Per tant, aprofita i demana que preparin aquestes 
mocions amb la suficient antelació perquè puguin entrar en l’ordre del dia dels plens 
ordinaris. Quan es tingui el personal suficient per poder-ho fer, els plens es faran amb 
una periodicitat mensual. 

 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de 
Mar, explica que el seu grup, igual que la CUP, demanen plens mensuals, perquè 
creuen que un sol ple cada dos mesos és molta feina i es fa molt ferragós si es vol 
treballar  bé.  A  més  a  més, com  també  ha  comentat  el  senyor  Jiménez,  resta  a 
l’oposició la capacitat d’esmenes i precs i preguntes. Creuen que seria bo fer-los 
mensualment, ja que seria un gest del grup majoritari d’estendre la mà a la resta de 
grups minoritaris que volen participar de la política de Canet de Mar. 

 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 
s’adhereixen a la petició que han fet els companys dels grups municipals de la CUP i 
de Primàries Canet de Mar. 
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1.2.5. CREACIÓ COMISSIONS INFORMATIVES GENERALS 

 
Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial decret 209/2019, 
de data 1 d’abril, el passat dia 26 de maig, i constituït el nou Ajuntament, es fa 
necessari procedir, d'acord amb el que disposen l’article 60.3 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, a la creació i composició de 
les Comissions Informatives generals d'aquest Ajuntament, amb 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 en 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. 

 
Per tot això, de conformitat amb el que disposa 60.3 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, 
l’art. 7 del Reglament orgànic municipal, en concordança amb els articles 123 i 
següents del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, en tot allò que no s'oposi, contradigui o sigui incompatible amb els anteriors, el 
Ple municipal acorda per deu vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere 
Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid 
Cámara, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, 
Josep Tenas Soler i Anna M. Casas Donadeu i set vots en contra dels regidors Marián 
Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata, Miguel Borrego González, Josep Antoni Massagué 
Muntada, Jordi Castellà Andrés, Marc Jiménez Torres i Gemma Bosch Alsina: 

 
Primer.- Crear una Comissió Informativa general que assumirà en bloc la totalitat de 
les funcions que la Llei atribueix a aquest tipus de comissions. 

 
Segon.- La Comissió Informativa general estarà integrada pels membres següents: 

 
- PRESIDENT: L'alcaldessa o regidor/a en qui delegui. 

 
- VOCALS: 

 
Grup Municipal d’ERC: 
Titular: LLUÍS LLOVET BAYER 
Suplent: ROSABEL MADRID CÁMARA 
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Grup Municipal Canetencs Independents 
Titular: JOSEP M MASVIDAL SERRA 
Suplent: PERE XIRAU I ESPÀRRECH 

 
Grup Municipal del PSC-UNITS – CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP) 
Titular: MARIÁN GÓMEZ TELLEZ 
Suplent: SÍLVIA TAMAYO MATA 

 
Grup Municipal Som Canet 
Titular: RAQUEL SERRA LERGA 

 
Grup Municipal de Junts per Canet 
Titular: JOSEP ANTONI MASSAGUÉ MUNTADA 

 
Grup Municipal de Primàries Canet de Mar 
Titular: JORDI CASTELLÀ ANDRÉS 

 
Grup Municipal de la CUP-AMUNT 
Titular: MARC JIMÉNEZ TORRES 

 
Grup Municipal CANET I TU 
Titular: GEMMA BOSCH ALSINA 

- SECRETARI: La secretària general de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui. 

L’alcaldessa ostentarà el vot de qualitat per desfer els empats que es produeixin en les 
votacions. 

 
Tercer.- Les funcions d'aquesta Comissió Informativa de caràcter permanent 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, i s’hauran de sotmetre al seu 
preceptiu i previ dictamen els assumptes que es sotmetin a la decisió del Ple o de la 
Junta de Govern Local i de l'Alcaldia, en aquests dos últims supòsits quan aquests 
òrgans actuïn per delegació d'aquell, així com, pel que es refereix a la Comissió 
Especial de Comptes, el Compte General de la Corporació. 

 
Quart.-  El  seu  funcionament  s’ajustarà  al  que  es  preveu  al  Reglament  orgànic 
municipal i a la secció 3a del Capítol II del Títol Preliminar de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic 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. 

 
De conformitat amb l’article 60.5 del text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, amb relació a l’article 58.3 de la mateixa Llei i l’article 20.c) de la Llei de 
reguladora de les bases de règim local de Catalunya, s’aplicarà el sistema de vot 
ponderat en les votacions en què participin els membres d’aquesta Comissió. 

 
Cinquè.- Aquesta comissió es reunirà els dijous immediatament anteriors a la 
celebració del Ple municipal i a la celebració d’aquelles juntes de govern en l’ordre del 
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dia de les quals hi figurin expedients de competències delegades pel Ple a aquest 
òrgan colꞏlegiat, a les 17,30 hores a les dependències de l’Ajuntament. 

 
Sisè.- Comunicar aquest acord als diferents representants nomenats que no siguin 
presents a la Sala de Sessions en l’aprovació d’aquest acord. 

 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que 
aquest  òrgan  colꞏlegiat  ha  canviat  de  nom,  ja  que  anteriorment  es  denominava 
comissió assessora, i aquest canvi l’entenen, però el que no acaben d’entendre és 
l’avançament de l’horari de les sessions a les 17.30 hores. Deixant de banda que les 
sessions del Ple també s’han avançat una hora, que les sessions de les comissions 
informatives generals s’avancin fins a les 17.30 hores, dificultarà molt la presència de 
totes aquelles persones que tinguin la sort o la desgràcia de tenir una feina i altres 
obligacions familiars. Vol deixar-ho palès i, per tant, hi votarà en contra. 

 
La senyora alcaldessa explica que la denominació anterior d’aquest òrgan colꞏlegiat no 
era correcta i per això ara la denominen comissió informativa. El fet que s’hagin 
avançat les sessions d’aquesta comissió ha estat per la conciliació familiar, ja que no 
fa pas tant es va aprovar una moció sobre aquest assumpte i consideren que són els 
primers que n’haurien de donar exemple. De tota manera, si es veiés que hi ha un 
impediment molt important per poder dur a terme aquestes sessions a aquesta hora, 
es podria canviar. 

 
El senyor Jiménez aclareix que no només és un assumpte de conciliació laboral, sinó 
també de conciliació familiar, ja que aquesta hora, per tothom que tingui fills és una 
mica complicat compaginar-ho. Si es fessin una mica més tard seria més fàcil 
l’organització, però a les 17.30 hores és bastant difícil. 

 
La senyora alcaldessa comenta que en algun moment s’han de començar a avançar 
els horaris per adaptar-se als horaris europeus, però si realment es constata que porta 
més problemes que avantatges, torna a repetir que es pot canviar. 

 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de 
Mar, explica que s’adhereixen a la queixa del senyor Jiménez, ja que l’esperit de la llei 
manifesta que s’ha de fer perquè tots els regidors hi puguin assistir i considera que les 
17.30 hores és un horari molt complicat pels que treballen fora de Canet i creu que 
aquesta discriminació no s’hauria de produir si el que es vol és que hi puguin participar 
el màxim de portaveus dels grups municipals representats al consistori. Dona suport a 
la iniciativa de la CUP i se sumen a la queixa que aquest horari és intempestiu per a 
les persones que treballen fora de Canet. 

 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que l’article 20 de la Llei de bases de règim local, estableix que aquesta 
comissió no només és informativa, sinó que també és de seguiment de la gestió de 
l’alcaldessa, de la Junta de Govern Local i dels regidors que tenen diferents 
competències. Per tant, hi haurà àrees que no seran informades, si només hi ha una 
sola comissió informativa. Proposa fer diferents comissions, una per Alcaldia, una per 
Comunicació, Seguretat Ciutadana, Transparència i Bon Govern, una de Serveis a les 
Persones,  Sanitat,  Educació  i  Territori  i  una  de  Promoció  Econòmica.  Aquestes 
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comissions haurien de tenir caràcter mensual i haurien de permetre a tots els regidors 
fer un seguiment de l’acció de govern. 

 
La senyora alcaldessa explica que sí que es podria fer d’aquesta manera que demana 
el senyor Massagué i ho estudiaran per veure si és possible dur-ho a la pràctica. De 
tota manera, ja els va explicar que com a regidors del consistori tenen dret a tenir la 
informació que vulguin de qualsevol assumpte que s’estigui treballant de qualsevol 
àrea de l’Ajuntament. S’ha de tenir present que hi ha diferents consells municipals de 
diferents àrees que, precisament, una de les seves funcions és el seguiment de la 
gestió de l’àrea corresponent. Així, doncs, proposa començar la legislatura d’aquesta 
manera i estudiar quina serà la més òptima de poder fer el seguiment de totes i 
cadascuna de les àrees. S’ha de tenir present que tothom ha de poder fer la seva feina 
i sobretot els tècnics, ja que l’important és que puguin treballar pel poble i no treballar 
per preparar la documentació que es necessiti per dur a terme totes aquestes 
comissions. 

 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que, 
en la línia de la intervenció del company de Junts per Canet, el senyor Massagué, els 
agradaria ser persones que participen de la política municipal i no persones que 
només escolten. Li recorda les paraules del dia que va prendre possessió del càrrec 
d’alcaldessa, quan els va dir que estenia la mà a totes les formacions que formen part 
de l’oposició i lligat a aquestes afirmacions, d’acord amb l’article 7 del Reglament 
d’organització municipal sobre comissions informatives, llegeix: 

 
“aquestes podran ser generals o especials. Les primeres tenen la mateixa durada que 
el mandat corporatiu, si bé poden ser objecte de modificació, canvi de denominació o 
qualsevol altra variació a través del mateix procediment que per a la seva constitució; 
coneixen dels assumptes sotmesos al ple i dels que el ple hagués delegat en la 
comissió de govern. 

 
[…] 

 
Les comissions informatives especials es constitueixen per al coneixement i l’estudi 
d’un tema concret. Tenen el caràcter d’òrgans transitoris i s’extingeixen quan acaben 
els treballs que originaren la seva creació. 

 
Correspon al ple adoptar l'acord de creació de comissions informatives així com la 
modificació i la supressió de les que hi hagi. 

 
[...] 

 

 
Les comissions informatives es constituiran en el termini que fixi l'acord plenari de 
creació, acord que haurà de determinar, també, la periodicitat de les seves sessions 
ordinàries. 

 
[...] 

 
Correspon a aquestes comissions dictaminar prèviament tots aquells assumptes de 
competència plenària, hagin estat o no delegats en la comissió de govern. 
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Es considera que els regidors i les regidores que no formen part del govern de 
l’Ajuntament han de tenir una constant presència i participació en la gestió de 
l’Ajuntament des de la seva pròpia vessant representativa. Per tant, pensa que, com a 
instrument de participació activa, seria molt important incrementar l’activitat de les 
comissions informatives i constituir-ne de noves, perquè és evident que hi ha àmbits 
de gran importància que no estan representats en les comissions informatives actuals. 
Així, consideren que caldria constituir les comissions necessàries per integrar les 
diferents àrees d’actuació municipal d’una manera paralꞏlela i donar participació a les 
funcions que són pròpies d’aquestes àrees a tots els regidors i regidores del consistori. 

 
Dit això, proposa la creació d’un mínim de tres comissions generals informatives, 
necessàries per integrar, en general, les actuacions bàsiques següents: primer, les 
relacionades amb el pla estratègic i urbanisme, medi ambient, sostenibilitat, mobilitat i 
habitatge, pla estratègic 2030, transició energètica, activitats i obres públiques i espai 
públic, serveis urbans i manteniment, promoció econòmica, comerç i turisme; segon, 
les relacionades amb benestar social, cultura, educació, joventut, sanitat, serveis 
socials, atenció primària, gent gran, cooperació i solidaritat, polítiques d’igualtat, 
esports, moviments socials i entitats ciutadanes, feminisme, etc.; tercer, les 
relacionades amb la convivència i el civisme, organització i recursos humans, règim 
intern, seguretat ciutadana i protecció civil, tecnologia i sistemes d’informació, 
contractació i comptes, finances, serveis econòmics i tresoreria. 

 
Respecte de les indemnitzacions que han de percebre els regidors i les regidores 
d’aquest Ajuntament, volen manifestar, en la línia d’un increment en la participació que 
es demana d’aquells que no desenvolupen tasques de govern per ser membres de 
l’oposició sense designació assignada, que les indemnitzacions que es perceben 
actualment haurien d’actualitzar-se, ja que els valors assignats són molt inferiors a la 
mitjana d’altres ajuntaments de característiques similars i, principalment, a la comarca 
del Maresme. 

 
Per últim, respecte a les condicions i activitats dels grups municipals proposen 
actualitzar l’assignació econòmica per regidor o regidora del grup municipal amb 
destinació a les despeses generals del grup municipal. Aquesta és una fórmula 
utilitzada  en  una  gran  majoria  de  poblacions  del  Maresme  i  en  municipis  de 
dimensions semblants a Canet de Mar. 

 
També solꞏliciten disposar d’un despatx, tot i que tenen coneixement que ja el tenen, 
però demana una millora de les condicions d’aquest despatx, per poder desenvolupar 
les seves funcions i activitats amb el material i les eines administratives necessàries, 
comptant, entre d’altres amb les connexions a internet, telèfon i ordinadors, entre 
altres. Demana disposar d’un telèfon mòbil per les tasques pròpies del grup municipal. 

 
Per acabar, amb relació a la transparència i informació permanent als grups municipals 
i  regidors  que  no  formen  part  del  govern  de  l’Ajuntament,  es  considera  que  és 
necessari disposar i rebre de manera periòdica, puntual i constant, per un conducte 
electrònic, els registres d’entrada i sortida, l’estat d’execució del pressupost, els acords 
de Junta de Govern Local i decrets de qualsevol altra decisió, actuació o incidència de 
rellevància per a la gestió del consistori. 



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

24 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

 

 
La senyora alcaldessa explica que, com va dir en el Ple de constitució d’aquest 
Ajuntament,  els  volen  tenir  en  compte,  però  han  de  pensar  que  tot  just  estan 
començant aquest nou mandat. En aquest nou mandat hi ha un pressupost establert, 
fixat pel pressupost de l’any passat. Tindran en compte totes les seves peticions, tot i 
que el local ja el tenen, amb una impressora i un ordinador. La senyora Gómez ha de 
tenir present que fa quatre anys no hi havia res d’aquest material destinat a l’oposició, 
ni tan sols l’assignació econòmica als grups municipals. Comenta, però, que no es pot 
fer tot de cop, s’ha d’anar pas a pas. Prenen nota de totes les demandes, els agradaria 
molt poder-les satisfer i miraran d’incloure al pressupost de l’any que ve tot el que sigui 
possible. Els demana una mica de temps, ja que tot just ha passat Sant Joan i la Festa 
Major, els tècnics comencen període de vacances i l’Ajuntament quedarà en serveis 
mínims. Per tant, demana centrar-se a preparar el pressupost de l’any que ve, de cara 
al setembre i serà manera de veure com es pot funcionar d’una manera més efectiva. 

 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal Canet i Tu, explica que 
s’afegeix a la petició que ha fet el senyor Massagué, de crear més comissions per fer 
un seguiment més acurat de la gestió municipal, però entenen les circumstàncies 
d’escassedat de personal. La senyora alcaldessa ha comentat que els tècnics han de 
treballar per al poble i no per als regidors, però és que els regidors de l’oposició també 
volen  treballar  per  al  poble  i  consideren  que  per  poder-ho  fer,  han  d’estar  ben 
informats, i periòdicament, d’aquesta gestió. 

 
La senyora alcaldessa explica que faran tot el possible perquè puguin estar informats i 
perquè puguin treballar per al poble igual que ho fa el govern, però repeteix que tot just 
es comença legislatura i cal que tots plegats se centrin. 

 
El senyor Castellà demana tornar a intervenir. 

 
La  senyora  alcaldessa  explica  que  quan  es  dona  pas  a  les  intervencions  dels 
portaveus dels diferents grups municipals, s’ha de fer de menor a major representació 
en el Ple municipal i li haurien de fer saber a l’inici d’aquestes intervencions. Dit això, 
cedeix la paraula al senyor Castellà. 

 
El senyor Castellà comenta que se sumen a la protesta del grup municipal del PSC, 
perquè entenen que per part de l’oposició, amb un règim representatiu com tenen, és 
imprescindible  el  control,  el  seguiment  i  la  fiscalització  de  l’Ajuntament  i  és  tan 
important com el mateix govern. Sense fiscalització, el govern no tindria cap tipus de 
control i, per tant, consideren importantíssim que un ajuntament com Canet de Mar 
tingui aquest control i que sigui eficient i efectiu i dotar-lo dels mitjans necessaris 
perquè això sigui possible no és cap caprici, sinó que és una obligació. Si fins al dia 
d’avui no s’ha fet, no diu res a favor de l’Ajuntament, sinó tot al contrari i pensa que en 
aquesta nova etapa el grup municipal de Primàries Canet de Mar farà molta feina i 
intentarà que això sigui possible. 

 
El senyor Castellà explica que també estan d’acord en el fet que hi hagi una dotació 
material, també creuen que hi ha d’haver l’assistència, com ho diu la llei, dels 
funcionaris públics en allò que els regidors de l’oposició puguin necessitar. 

 
També creuen que les comissions, no només s’han de fer, sinó que també s’ha 
d’elaborar una memòria anual del contingut de la tasca desenvolupada durant cada 
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any. Si no es fa així, pot passar que aquestes comissions no tinguin un seguiment de 
tot allò que es planteja i és molt important fer aquest seguiment per veure si els 
objectius que s’han fixat en començar l’any s’han assolit o no s’han assolit. Per tant, si 
es vol crear una comissió de comunicació, que tracti sobre temes de comunicació, 
primer haurien de fixar els objectius i a finals d’any fer una memòria per veure si s’han 
aconseguit. 

 
Considera que s’ha de començar a actuar com un poble de les dimensions que té 
Canet, de gairebé 15.000 habitants, i no com un poble petit, ja que moltes vegades 
s’arrosseguen dinàmiques de quan Canet tenia set o vuit mil habitants. 

 
La senyora alcaldessa puntualitza que Canet no arriba als 15.000 habitants i tant de bo 
hi arribés, perquè els recursos que tenen els pobles amb 15.000 habitants són 
totalment diferents als que pot rebre Canet actualment. 

 
Pel que fa al comentari del senyor Castella, que sense oposició el govern no estaria 
fiscalitzat, explica que aquest govern està fiscalitzat al detall, al dia, al cèntim, amb la 
feina que fan el tresorer, l’interventor i la secretària. 

 
El senyor Castellà explica que es referia a la fiscalització política. 

 
La senyora alcaldessa comenta que pel que fa a la fiscalització política, intentaran, de 
molt bon grat, fer partícip de tot a l’oposició, no s’ha d’amagar de res i volen el màxim 
consens en tots els nous projectes que hagin de venir, per la qual cosa necessiten la 
colꞏlaboració de tots els grups municipals i no la negació i per això demana una actitud 
positiva per part de l’oposició, perquè es pugui treballar còmodament i poder tirar 
endavant el poble, ja que l’obligació és dels grups que estan a govern i l’oposició, 
moltes vegades, només amb criticar ja en té prou. 

 
Pel que fa a les comissions, a continuació es passarà a l’aprovació de les diferents 
comissions informatives especials, ja que estan a l’ordre del dia d’aquest Ple. Comenta 
que d’aquestes comissions se’n pren acta i queda per escrit tot allò que es debat i tot 
el que s’ha fet. Explica que a mesura que vagi avançant la legislatura ja aniran veient 
com funciona la dinàmica d’un Ajuntament. 

 
1.2.6. CREACIÓ COMISSIONS INFORMATIVES ESPECIALS 

 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial decret 209/2019, 
de data 1 d’abril, el passat dia 26 de maig, i constituït el nou Ajuntament, es fa 
necessari procedir, d'acord amb el que disposen l’article 60.3 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, a la creació i la composició 
de les comissions informatives de caràcter permanent d'aquest Ajuntament, 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  en  conformitat  amb  el  que  disposa  l’esmentada  normativa  catalana, 
correspon al Ple de cada corporació determinar el nombre i la denominació d'aquestes 
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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. 

 
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, per a la qual cosa 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 es considera necessari i convenient la creació d’una Comissió Informativa 
Especial que tingui la finalitat de tractar assumptes relacionats amb el cos de la Policia 
Local. 

 
Atès que tot i que l’Ajuntament de Canet de Mar ja ha aprovat provisionalment el Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM en endavant), preveient-se en breu la seva 
aprovació definitiva per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, es 
considera que cal continuar treballant amb tots els grups municipals que integren el 
Ple municipal la seva implantació i millora si fos el cas. 

 
Atès que, d’acord amb els articles 20.1.c) i 116 de la Llei reguladora de les bases de 
règim local, cal fer el nomenament dels membres que han d’integrar la Comissió 
Especial de Comptes. 

 
El Ple municipal acorda per quinze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, 
Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid 
Cámara, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, 
Josep Tenas Soler, Anna M. Casas Donadeu, Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo 
Mata, Miguel Borrego González, Josep Antoni Massagué Muntada i Marc Jiménez 
Torres i dues abstencions dels regidors Jordi Castellà Andrés i Gemma Bosch Alsina: 

 
Primer.- Crear la Comissió Informativa Especial per a la Gestió del Subministrament 
d’Aigua. 

 
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: 

Grup Municipal ERC 
Titular: LLUIS LLOVET BAYER 
Suplent: PEP TENAS SOLER 
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Grup Municipal CANETENCS INDEPENDENTS 
Titular: JOSEP M MASVIDAL SERRA 
Suplent: ANNA M CASAS DONADEU 

 
Grup Municipal: PSC-UNITS – CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP) 
Titular: MARIÁN GÓMEZ TÉLLEZ 
Suplent: MIQUEL BORREGO GONZÁLEZ 

 
Grup Municipal SOM CANET 
Titular: RAQUEL SERRA LERGA 

 
Grup Municipal JUNTS PER CANET 
Titular: JOSEP ANTONI MASSAGUÉ MUNTADA 

 
Grup Municipal PRIMÀRIES CANET DE MAR 
Titular: JORDI CASTELLÀ ANDRÉS 

 
Grup Municipal CUP-AMUNT: 
Titular: MARC JIMÉNEZ TORRES 

 
Grup Municipal CANET I TU 
Titular: GEMMA BOSCH ALSINA 

 
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. 

 
Segon.- Crear la Comissió Informativa Especial de la Policia Local. 

 
L’esmentada Comissió Informativa Especial de Policia Local estarà integrada pels 
membres següents: 

 
- PRESIDENT: L'alcaldessa o regidor/a en qui delegui. 

 
- VOCALS: 

 
Grup Municipal ERC: 
Titular: PEP TENAS SOLER 
Suplent: LLUÍS LLOVET BAYER 

 
Grup Municipal CANETENCS INDEPENDENTS 
Titular: M ÀNGELS ISART FALCETO 
Suplent: JOSEP M MASVIDAL SERRA 

 
Grup Municipal: PSC-UNITS – CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP) 
Titular: MARIÁN GÓMEZ TÉLLEZ 
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Suplent: SÍLVIA TAMAYO MATA 

 
Grup Municipal SOM CANET 
Titular: RAQUEL SERRA LERGA 

 
Grup Municipal JUNTS PER CANET 
Titular: JOSEP ANTONI MASSAGUÉ MUNTADA 

 
Grup Municipal PRIMÀRIES CANET DE MAR 
Titular: JORDI CASTELLÀ ANDRÉS 

 
Grup Municipal CUP-AMUNT: 
Titular: MARC JIMÉNEZ TORRES 

 
Grup Municipal CANET I TU 
Titular: GEMMA BOSCH ALSINA 

- SECRETARI: La secretària de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.  

Tercer.- Crear la Comissió Informativa Especial de Planejament Urbanístic. 

L’esmentada   Comissió   Informativa   Especial   de   Planejament   Urbanístic   estarà 
integrada pels membres següents: 

 
- PRESIDENT: L'alcaldessa o regidor/a en qui delegui. 

 
- VOCALS: 

 
Grup Municipal ERC: 
Titular: LLUÍS LLOVET BAYER 
Suplent: ROSABEL MADRID CÁMARA 

 
Grup Municipal CANETENCS INDEPENDENTS 
Titular: JOSEP M MASVIDAL SERRA 
Suplent: PERE XIRAU ESPÀRRECH 

 
Grup Municipal: PSC-UNITS – CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP) 
Titular: MIQUEL BORREGO GONZÁLEZ 
Suplent: MARIÁN GÓMEZ TÉLLEZ 

 
Grup Municipal SOM CANET 
Titular: RAQUEL SERRA LERGA 

 
Grup Municipal JUNTS PER CANET 
Titular: JOSEP ANTONI MASSAGUÉ MUNTADA 

 
Grup Municipal PRIMÀRIES CANET DE MAR 
Titular: JORDI CASTELLÀ ANDRÉS 

 
Grup Municipal CUP-AMUNT: 
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Titular: MARC JIMÉNEZ TORRES 

 
Grup Municipal CANET I TU 
Titular: GEMMA BOSCH ALSINA 

 
- SECRETARI: La secretària de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui. 

 
- TÈCNIC ASSESSOR: arquitecta municipal 

 
S’estableix la possibilitat que cada grup municipal pugui nomenar una persona, que 
sempre haurà de ser la mateixa i que podrà assistir a les sessions de les comissions, 
amb veu però sense vot, amb funcions d’assessorament al regidor del grup que el 
designi, en matèria de planejament. 

 
Quart.- Determinar que la composició de la Comissió Especial de Comptes serà la 
següent: 

 
PRESIDENT: l’alcaldessa o el regidor en qui delegui 

 
VOCALS: 

 
Grup Municipal ERC 
Titular: LLUÍS LLOVET BAYER 
Suplent: M ASSUMPTA REVOLTÓS VAQUER 

 
Grup Municipal CANETENCS INDEPENDENTS 
Titular: PERE XIRAU I ESPÀRRECH 
Suplent: JOSEP M MASVIDAL SERRA 

 
Grup Municipal: PSC-UNITS – CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP) 
Titular: SÍLVIA TAMAYO MATA 
Suplent: MIQUEL BORREGO GONZÁLEZ 

 
Grup Municipal SOM CANET 
Titular: RAQUEL SERRA LERGA 

 
Grup Municipal JUNTS PER CANET 
Titular: JOSEP ANTONI MASSAGUÉ MUNTADA 

 
Grup Municipal PRIMÀRIES CANET DE MAR 
Titular: JORDI CASTELLÀ ANDRÉS 

 
Grup Municipal CUP-AMUNT: 
Titular: MARC JIMÉNEZ TORRES 

 
Grup Municipal CANET I TU 
Titular: GEMMA BOSCH ALSINA 

 
SECRETARI: La secretària de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui. 



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

30 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

 

 
Cinquè.- Les comissions informatives de caràcter especial, de conformitat amb el que 
disposa l’art. 7.3 del ROM es constitueixen per al coneixement i l’estudi d’un tema 
concret. Tenen el caràcter d’òrgans transitoris i s’extingeixen quan acaben els treballs 
que originaren la seva creació. 

 
Sisè.- El seu funcionament s’ajustarà al que es preveu al Reglament orgànic municipal 
i a la Secció 3a Capítol II del Títol Preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic 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. 

 
Setè.-  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 semestrals. Aquestes comissions podran celebrar sessions extraordinàries 
quan hi hagi assumptes rellevants que així ho exigeixin. 

 
Vuitè.- Comunicar aquest acord als diferents representants nomenats que no siguin 
presents a la Sala de Sessions en l’aprovació d’aquest acord. 

 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que la periodicitat d’aquestes comissions especials podria ser trimestral, 
ja que cada sis mesos potser és massa temps entre l’una i l’altra. 

 
Pel que fa a la Comissió Informativa Especial de la Policia Local, els agradaria incloure 
una apartat denominat Seguretat Ciutadana, que potser és un concepte més ampli que 
no pas Policia Local. 

 
La senyora alcaldessa comenta que tindran en compte el seu suggeriment. 

 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que se 
sumen a la proposta del senyor Massagué i volen solꞏlicitar també la creació d’una 
comissió informativa especial en referència als menors tutelats, ja que també els 
agradaria ser-hi quan es reuneixen amb la DGAIA i els Mossos d’Esquadra, per 
exemple. Els agradaria estar assabentats d’aquests assumptes en la periodicitat que 
considerin oportuna. 

 
La senyora alcaldessa explica que no es crearà cap comissió especial per tractar 
aquest assumpte, sinó que els convidaran, tal i com ja els va anunciar ahir a la reunió 
que van tenir amb els caps de llista de tots els grups municipals, a les reunions 
periòdiques que mantenen amb diferents interlocutors per tractar aquesta temàtica. La 
denominació que reben aquestes reunions és taules de treball. No són pròpiament 
unes comissions, però funcionen de la mateixa manera. La política no és fer més 
òrgans per tractar els mateixos temes, sinó que és sumar els membres de l’oposició a 
les reunions dels òrgans que ja hi ha. 

 
La senyora Gómez agraeix la consideració de la senyora alcaldessa de tenir-los en 
compte per participar en aquestes taules de treball. En definitiva, es tracta d’estar 
assabentats de com evoluciona tot plegat, poder participar-hi i dir la seva opinió. Vol 
aclarir, però, que no és el mateix ser un convidat que tenir el dret d’assistir-hi. En 
qualsevol cas, el que els interessa és tenir la informació i ser escoltats. En aquest 
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sentit, reconeix i agraeix que diumenge passat van pensar en tots ells amb la celeritat 
que l’ocasió requeria. 

 
La senyora alcaldessa dona les gràcies a la senyora Gómez i passa a la votació 
d’aquest punt de l’ordre del dia. 

 
1.2.7. NOMENAMENT REPRESENTANTS MUNICIPALS EN DIVERSES 
COMISSIONS DE SEGUIMENT DE CONTRACTES I CONVENIS DE 
COLꞏLABORACIÓ 

 

Atès  que  en  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  de  prescripcions 
tècniques que regeix el contracte de concessió d'obra pública per a la construcció i 
l'explotació del complex esportiu aquàtic municipal (Títol III, condicions de l'explotació, 
punt 11, característiques i explotació de l'obra, apartat 8) s'especifica el següent: 

 
Formalitzat el contracte, es constituirà una comissió de seguiment amb la funció 
genèrica de vetllar pel compliment del present PCAP i el correcte funcionament 
del servei. La comissió de seguiment estarà formada per 7 membres dels quals, 
l’Ajuntament de Canet de Mar en designarà el president i 3 vocals, i l’empresa 
concessionària designarà els altres 3 vocals. Actuarà com a secretari un dels 
membres designats per l’Ajuntament. Per al compliment de les seves funcions 
la comissió es reunirà preceptivament una vegada l’any de forma ordinària i 
haurà d’elaborar un informe anual sobre: 

 
Plantilla i estructura de personal. 
Programes esportius. 
Pla d’utilització de la instalꞏlació. 
Programa d’activitats. 
Pla de conservació i manteniment. 
Proposta de tarifes. 
Reglament intern. 
Aprovació de serveis complementaris. 

 
Atès que l’article 2 del capítol I del Plec de condicions econòmiques i administratives 
del contracte per al servei de subministrament d’aigua potable del municipi estableix 
que s’ha de crear una comissió de seguiment i control del servei, presidida per la 
senyora alcaldessa o el regidor en qui delegui i formada pel regidor encarregat del 
servei d’aigua, a més a més dels membres de la corporació municipal que en cada 
moment designi la Presidència, així com els representants del contractista. 

 
Atès que tant el conveni de colꞏlaboració formalitzat amb el Síndic de Greuges de 
Catalunya com el conveni de colꞏlaboració formalitzat amb l’Escola Universitària 
d’Enginyeria Tècnica en Teixits de Punt, preveuen la creació d’una comissió de 
seguiment, el Ple municipal aprova per deu vots a favor dels regidors Blanca Arbell 
Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra, 
Rosabel Madrid Cámara, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. 
Àngels Isart Falceto, Josep Tenas Soler i Anna M. Casas Donadeu i set vots en contra 
dels regidors Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata, Miguel Borrego González, 
Josep Antoni Massagué Muntada, Jordi Castellà Andrés, Marc Jiménez Torres i 
Gemma Bosch Alsina: 
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Primer.- Nomenar els representants municipals següents com a membres de la 
Comissió de Seguiment del contracte de concessió d'obra pública per a la construcció i 
l'explotació del complex esportiu aquàtic municipal: 

 
President: Pep Tenas Soler 
Vocal: Pere Xirau i Espàrrech 
Vocal: Raquel Serra Lerga 
Vocal: M Assumpta Revoltós Vaquer 

 
Segon.- Nomenar els representants municipals següents com a membres de la 
Comissió de Seguiment del contracte per al servei de subministrament d’aigua potable 
del municipi: 

 
President: Blanca Arbell i Brugarola 
Vocal: Pere Xirau i Espàrrech 
Vocal: Pep Tenas Soler 

 
Tercer.- Nomenar els representants municipals següents com a membres de la 
Comissió de Seguiment per al conveni de colꞏlaboració signat amb el Síndic de 
Greuges de Catalunya: 

 
Titular: M. Àngels Isart Falceto 
Suplent: Rosabel Madrid Cámara 

 
Quart.- Nomenar els representants municipals següents com a membres de la 
Comissió de Seguiment del conveni signat amb l’Escola Universitària d’Enginyeria 
Tècnica en Teixits de Punt: 

 
Titular: Lluís Llovet i Bayer 
Suplent: Pere Xirau i Espàrrech 

 
Cinquè.- Comunicar aquest acord als diferents representants nomenats que no siguin 
presents a la Sala de Sessions en l’aprovació d’aquest acord. 

 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, comenta que 
troben a faltar que no hi hagi cap mecanisme de seguiment en el contracte de neteja 
viària i recollida de residus sòlids urbans i consideren que és prou important com 
perquè hi hagi algun seguiment. 

 
D’altra banda, el senyor Jiménez explica que des de l’oposició els agradaria participar 
en aquests òrgans de seguiment, ja que es tracta de serveis molt importants per al 
poble. Almenys els agradaria estar al dia de tota la informació que afecta aquests 
contractes. 

 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que amb totes aquestes comissions no troben que donin cap 
prerrogativa a l’oposició de fer un seguiment. Creuen que l’oposició també ha d’estar 
informada de tot el que tingui a veure amb aquests òrgans de seguiment en els quals 
no hi estan representats. 
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La senyora alcaldessa preguntarà si jurídicament és possible incorporar membres de 
l’oposició en aquests òrgans de seguiment. 

 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, explica que han 
detectat que en el seguiment del contracte del complex esportiu no hi ha cap 
representant de l’oposició. En l’anterior legislatura, quan ella mateixa era la presidenta 
d’aquesta comissió hi havia un representant de l’oposició. L’oposició va acordar 
designar un representant que pogués formar part d’aquesta comissió i demana per 
aquesta nova legislatura la mateixa deferència que es va tenir en l’anterior. 

 
També se suma a la petició del senyor Jiménez i el senyor Massagué que aquesta 
deferència es tingui amb totes les comissions de seguiment d’aquests contractes, 
encara que només sigui un representant en nom de tota l’oposició. 

 
La senyora alcaldessa repeteix que tindran aquesta petició en compte. 

 
1.2.8. NOMENAMENT REPRESENTANTS MUNICIPALS EN ELS CONSELLS 
ESCOLARS DE CENTRES PÚBLICS 

 
Constituïda la nova corporació el 15 de juny de 2019, resulta necessari nomenar els 
representants  municipals  en  els  consells  escolars  dels  centres  docents  públics, 
radicats a la localitat. D’altra banda, cal també donar continuïtat a la comissió 
d’escolarització en el marc de les normes de preinscripció i matriculació dels alumnes 
dels centres docents sostinguts amb fons públics. 

 
El municipi de Canet de Mar ostenta, al dia de la data, cinc centres públics 
d’ensenyament: 

 
- Escola Misericòrdia 
- Escola Turó del Drac 
- Institut Lluís Domènech i Montaner 
- Institut Sunsi Móra 
- Escola bressol El Palauet 

 
Atesa la regulació dels òrgans de govern dels centres públics d’ensenyament, segons 
la qual en el consell escolar d’aquests centres docents hi haurà una representació de 
l’Ajuntament del municipi. 

 
Per tot això, el Ple municipal acorda per unanimitat dels disset membres presents dels 
disset que n’integren el nombre de dret: 

 
Primer.- Designar representants municipals en els consells escolars dels centres 
docents públics d’aquest municipi que a continuació es relacionen, els/les regidors/es 
que, així mateix, s’especifiquen: 

 

Centre escolar Representant Representant 
 

 
Escola Turó del Drac 

Titular
 

Rosabel Madrid Cámara 

Suplent 
 

Lluís Llovet Bayer
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Escola Misericòrdia                          Rosabel Madrid Cámara       Lluís Llovet Bayer 
Institut Lluís Domènech i Montaner  Rosabel Madrid Cámara       Lluís Llovet Bayer 
Institut Sunsi Móra                            Rosabel Madrid Cámara       Lluís Llovet Bayer 
Escola bressol El Palauet                 Rosabel Madrid Cámara       Lluís Llovet Bayer 

 
Segon.- Facultar la senyora alcaldessa per poder delegar puntualment en qualsevol 
regidor les anteriors representacions, en cas d’absència del seu titular. 

 
Tercer.- Comunicar aquest acord als directors dels centres docents i als regidors 
designats en cas que no es trobin a la Sala de Sessions en l’aprovació d’aquest acord, 
per al seu coneixement i efecte. 

 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que, com en els anteriors punts de l’ordre del dia, no hi ha ningú que 
representi l’oposició en aquests consells escolars. 

 
La senyora alcaldessa explica que li sembla recordar que per llei els representants 
d’aquests consells han de ser membres del govern. 

 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
manifesta que dins els consells municipals només hi ha un representant municipal i 
normalment es nomena el regidor de l’Àrea d’Educació i, en el seu lloc, algun altre que 
el substitueixi, que també sigui del govern. 

 
1.2.9. DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN CONSORCIS, ADF, 
ÒRGANS CONSULTIUS SUPRAMUNICIPALS I ALTRES 

 
Constituïda la nova corporació el 15 de juny de 2019, cal nomenar els representants 
municipals en els òrgans colꞏlegiats de les entitats supramunicipals de què forma part 
aquest municipi, en compliment d’allò que disposa l’article 38. c) del ROF. 

 
Atès que de conformitat amb el que disposen els correlatius estatuts, aquest municipi 
forma part dels consorcis següents: 

 
1. Consorci de Promoció Turística de la Costa del Maresme. 
2. Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans. 
3. Consorci Localret 
4. Federació de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya 
5. Consorci del Govern Territorial de Salut Alt Maresme – Selva Marítima 

 
Atès, d’altra banda, que l’Ajuntament també forma part de l’ADF Vallalta. 

 
Atès que el Consell Comarcal del Maresme ha fomentat la participació dels municipis 
en els òrgans consultius la finalitat dels quals –una determinada esfera de l’actuació 
comarcal- és donar respostes concretes a les demandes de la població, òrgans 
consultius que són els següents: 

 
- Mesa Consultiva de Joventut 
- Consell Consultiu de la Gent Gran 
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Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar també forma part de les entitats següents: 

 
- Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat 
- Xarxa local de prevenció de drogodependències de la Diputació de Barcelona 
- Xarxa local de consum 
- Associació de municipis catalans per a la recollida selectiva porta a porta 
- Agrupació de municipis titulars de servei de transport urbà regió metropolitana 
de Barcelona – AMTU 
- Associació Catalana de Municipis 
- Associació de Municipis per a la Independència 
- International Council of Museums 
- Comissió Delimitació del terme municipal de Canet de Mar 
- Comitè Local de la Creu Roja al Maresme Centre 
- Patronat del Santuari de la Mare de Déu de la Misericòrdia. 

 
Com sigui que correspon al municipi designar els representants en els òrgans de 
govern i administració d’aquests organismes, el Ple municipal acorda per quinze vots a 
favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, 
Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid Cámara, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta 
Revoltós  Vaquer,  M.  Àngels  Isart  Falceto,  Josep  Tenas  Soler,  Anna  M.  Casas 
Donadeu, Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata, Miguel Borrego González, Josep 
Antoni Massagué Muntada i Jordi Castellà Andrés, un vot en contra del regidor Marc 
Jiménez Torres i una abstenció de la regidora Gemma Bosch Alsina: 

 
Primer.-  Designar  com  a  representants  d’aquest  municipi  en  el  Consorci  de 
Promoció Turística de la Costa del Maresme, la regidora delegada de Turisme i 
Promoció Econòmica, com a titular, i la tinenta d’alcalde de Sostenibilitat, Mobilitat, 
Noves Tecnologies i Administració Digital, com a suplent. 

 
Segon.- Designar com a representants d’aquest municipi en el Consorci per al 
Tractament de Residus Sòlids Urbans, el tinent d’alcalde de Medi Ambient i Sanitat, 
com a titular, i la tinenta d’alcalde de Sostenibilitat, Mobilitat, Noves Tecnologies i 
Administració Digital, com a suplent. 

 
Tercer.- Designar com a representants d’aquest municipi en el Consorci Localret, la 
tinenta d’alcalde de Sostenibilitat, Mobilitat, Noves Tecnologies i Administració Digital, 
com a titular, i el tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges, Obres i Serveis, com a suplent. 

 
Quart.- Designar com a representants d’aquest municipi a la Federació de Mitjans de 
Comunicació Locals de Catalunya, la senyora alcaldessa, com a titular, i la tinenta 
d’alcalde de Serveis a les Persones, Igualtat, Participació i Educació, com a suplent. 

 
Cinquè.- Designar com a representants d’aquest municipi al Consorci del Govern 
Territorial de Salut Alt Maresme – Selva Marítima, el tinent d’alcalde de Medi 
Ambient i Sanitat, com a titular, i la regidora delegada de Règim Intern i Acció Social, 
com a suplent. 

 
Sisè.- Designar com a representants d’aquest municipi en l’ADF Vallalta, el tinent 
d’alcalde de Medi Ambient i Sanitat, com a titular, i la tinenta d’alcalde de Sostenibilitat, 
Mobilitat, Noves Tecnologies i Administració Digital, com a suplent. 
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Setè.- Designar com a representants d’aquest municipi en la Mesa Consultiva de 
Joventut del Consell Comarcal, la regidora delegada de Festes, Joventut, com a 
titular, i la tinenta d’alcalde de Sostenibilitat, Mobilitat, Noves Tecnologies i 
Administració Digital, com a suplent. 

 
Vuitè.- Designar com a representants d’aquest municipi en el Consell Consultiu de la 
Gent Gran del Consell Comarcal, la regidora delegada de Règim Intern i Acció 
Social,  com  a  titular,  i  la  tinenta  d’alcalde  de  Sostenibilitat,  Mobilitat,  Noves 
Tecnologies i Administració Digital, com a suplent. 

 
Novè.-  Designar  com  a  representants  d’aquest  municipi  a  la  Xarxa  de  ciutats  i 
Pobles cap a la Sostenibilitat, la tinenta d’alcalde de Sostenibilitat, Mobilitat, Noves 
Tecnologies i Administració Digital, com a titular, i el tinent d’alcalde de Medi Ambient i 
Sanitat, com a suplent. 

 
Desè.- Designar com a representants d’aquest municipi a la Xarxa local de prevenció 
de drogodependències de la Diputació de Barcelona, la regidora delegada de 
Festes i Joventut, com a titular, i el tinent d’alcalde de Medi Ambient i Sanitat, com a 
suplent. 

 
Onzè.- Designar com a representants d’aquest municipi a la Xarxa Local de Consum, 
la regidora delegada de Turisme i Promoció Econòmica, com a titular, i la tinenta 
d’alcalde de Sostenibilitat, Mobilitat, Noves Tecnologies i Administració Digital, com a 
suplent. 

 
Dotzè.- Designar com a representants d’aquest municipi a l’Associació de municipis 
catalans per a la recollida selectiva porta a porta, el tinent d’alcalde de Medi 
Ambient i Sanitat, com a titular, i la tinenta d’alcalde de Serveis a les Persones, 
Igualtat, Participació i Educació, com a suplent. 

 
Tretzè.- Designar com a representants d’aquest municipi a l’Agrupació de municipis 
titulars de servei de transport urbà regió metropolitana de Barcelona - AMTU, la 
tinenta d’alcalde de Sostenibilitat, Mobilitat, Noves Tecnologies i Administració Digital, 
com a titular, i el tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges, Obres i Serveis, com a suplent. 

 
Catorzè.- Designar com a representants d’aquest municipi a l’Associació Catalana 
de Municipis, l’alcaldessa, com a titular, i el tinent d’alcalde de Cultura, Acció Social, 
Règim Intern i Promoció Econòmica, com a suplent. 

 
Quinzè.-  Designar  com  a  representants  d’aquest  municipi  a  l’Associació  de 
Municipis per a la Independència, l’alcaldessa, com a titular, i el tinent d’alcalde de 
Medi Ambient i Sanitat, com a suplent. 

 
Setzè.- Designar com a representants d’aquest municipi a l’International Council of 
Museums, el tinent d’alcalde de Cultura, Acció Social, Règim Intern i Promoció 
Econòmica, com a titular, i la tinenta d’alcalde de Serveis a les Persones, Igualtat, 
Participació i Educació, com a suplent. 
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Dissetè.- Designar com a representants d’aquest municipi al Comitè Local de la Creu 
Roja al Maresme Centre, la regidora delegada de Règim Intern i Acció Social, com a 
titular, i la tinenta d’alcalde de Serveis a les Persones, Igualtat, Participació i Educació, 
com a suplent. 

 
Divuitè.- Designar com a representants del consistori al Patronat del Santuari de la 
Mare de Déu de la Misericòrdia, el tinent d’alcalde de Cultura, Acció Social, Règim 
Intern i Promoció, com a titular, i el regidor delegat de Platges i Brigada, Obres i 
Serveis, com a suplent. 

 
Dinovè.- Designar com a representants d’aquest municipi a la Comissió de 
delimitació del terme municipal de Canet de Mar: 

 
- Alcaldessa o regidor en qui delegui 
- Tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis 
- Tinent d’alcalde de Cultura, Acció Social, Règim Intern i Promoció 
- Secretària de la Corporació 
- Arquitecta Municipal 
- Regidor substitut, regidor delegat de Platges, Obres i Serveis i Esports 

 
Vintè.- Facultar l’alcaldessa presidenta per poder delegar puntualment en qualsevol 
regidor/a les anteriors representacions, en cas d’absència del titular i del suplent i 
comunicar els anteriors acords als regidors afectats, als consorcis corresponents i al 
Consell Comarcal del Maresme, per al seu coneixement i efecte. 

 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, pregunta si la 
representació  de  l’Ajuntament  en  tots  aquests  organismes  és  només  per  a  una 
persona. Tot i així, no sap si és que hi ha hagut una confusió, però també s’han 
nomenat els representants municipals al Comitè Local de la Creu Roja i al Patronat del 
Santuari de la Misericòrdia i això no considera que siguin òrgans supramunicipals. 

 
La senyora secretària explica que hi ha hagut una errada administrativa. El títol que 
constava a l’ordre del dia no coincidia amb el títol de la proposta i del que s’hi 
aprovava. Tant la Creu Roja com el Patronat del Santuari no consten en el punt 
següent,  que  és  on  haurien  d’aprovar-se,  sinó  que,  com  s’ha  pogut  comprovar, 
consten en aquest. 

 
El  senyor  Jiménez  accepta  l’explicació  de  la  senyora  secretària,  però  manifesta, 
doncs, que mentre que en els òrgans supramunicipals i els consorcis, la representació 
municipal ha de ser legalment constituïda per un membre de l’equip de govern, en 
aquests dos organismes creuen que l’oposició sí que hi hauria de tenir lloc. Per aquest 
motiu, el vot del seu grup municipal haurà de ser contrari en els dos casos, si no 
s’aclareix aquest aspecte. 

 
La senyora alcaldessa comenta que ho estudiaran. 

 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de 
Mar, explica que respecte als òrgans supramunicipals on participaran els regidors de 
l’equip  de  govern,  demanen  un  compromís  per  part  del  grup  municipal  majoritari 
perquè se’ls enviï una informació periòdica de totes les actes que es duguin a terme en 
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les reunions d’aquests òrgans, ja que per ells és molt important poder fer un seguiment 
d’aquelles reunions a les quals assisteixin per saber-ne el contingut. Si s’hi 
comprometen, hi votaran favorablement. 

 
La senyora alcaldessa explica que no sap si podran fer un enviament de les actes, per 
un tema de protecció de dades, però sí que assumeixen el compromís que els 
informaran de tot el que sigui legalment possible. 

 
1.2.10. DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DELS GRUPS MUNICIPALS A LA 
FUNDACIÓ ELS GARROFERS 

 
Constituïda la nova corporació el 15 de juny de 2019, cal nomenar els representants 
dels grups municipals al Patronat de la Fundació Els Garrofers, tal i com estableix 
l’article 8 dels estatuts de la Fundació. 

 
Atès que aquest article dels estatuts estableix que l’alcalde de l’Ajuntament de Canet 
de Mar serà el president del patronat, en el qual s’hi integraran un mínim de tres i un 
màxim d’onze patrons. 

 
Atès que els diferents grups municipals han comunicat a la Secretaria d’aquest 
Ajuntament les persones representants en aquest Patronat, el Ple municipal acorda 
per unanimitat dels disset membres presents dels disset que n’integren el nombre de 
dret: 

 
Primer.- Designar la senyora Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, presidenta del patronat de la Fundació Els Garrofers, tal com disposa 
l’article 8 dels estatuts d’aquesta Fundació. 

 
Segon.- Designar com a representants dels diferents grups municipals que integren el 
Ple de la corporació com a membres del Patronat de la Fundació Els Garrofers, en 
qualitat de patrons municipals: 

 
- Senyora  Roser  Utzet  Renau,  com  a  titular,  i  senyora  Anna  Hernández 

Sugrañes, com a suplent, del grup municipal d’ERC 
- Senyora M. Àngels Isart Falceto, com a titular i senyora Dolores Barros Castilla, 

com a suplent, del grup municipal de Canetencs Independents 
- Senyora Marián Gómez Téllez, del grup municipal del PSC-UNITS-Candidatura 

de Progrés (CP), com a titular, i el senyor Miquel Borrego González, com a 
suplent. 

- Senyor Ricard Molins Buixados, com a titular, i el senyor Sergi Bonamusa 
Turón, com a suplent, del grup municipal de Som Canet 

- Senyora  Esther  Agulló  Renau,  com  a  titular,  i  el  senyor  Laureà  Gregori 
Fraxedas com a suplent, del grup municipal de Junts per Canet 

- Senyor Jordi Castellà Andrés, com a titular, i el senyor Joan Maria Verdura 
Pujolràs, com a suplent, del grup municipal de Primàries Canet de Mar 

- Senyor Yasmina Garcia Beti, del grup municipal de CUP-AMUNT, com a titular, 
i la senyora Rosa Verdura Comas, com a suplent. 

- Senyora Gemma Bosch Alsina, com a titular, i el senyor Jaume Turbau i Fora, 
com a suplent, del grup municipal de Canet i Tu 
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Tercer.- Comunicar aquest acord als diferents representants nomenats que no siguin 
presents a la Sala de Sessions en l’aprovació d’aquest acord i a la Fundació Els 
Garrofers. 

 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que 
ahir ja ho va manifestar que es nomenava el representant del seu grup municipal en 
aquest  Patronat  com  a  secretari  i  això  no  era  correcte.  Demana  si  això  ja  s’ha 
esmenat. 

 
La senyora secretària manifesta que ja no ha llegit aquesta errada, producte d’agafar 
com a model per fer aquest acord el que es va fer per nomenar el secretari del 
Patronat. Fa quatre anys aquest nomenament es va fer per decret, l’únic que va 
acordar el Ple va ser la creació d’aquest Patronat. Quan el nomenament es va dur a 
terme, el Patronat ja s’havia reunit i havia nomenat el secretari. Explica que tant el 
secretari  com  el  tresorer  són  designats  directament  pel  Patronat.  D’aquí  que  es 
produís aquesta errada. 

 
El senyor Jiménez, doncs, aclareix que en aquest punt no es vota el secretariat del 
Patronat. També manifesta que el nom de la representant titular del seu grup municipal 
està mal escrit. 

 
Es fan les correccions necessàries a l’acta. 

 
1.2.11.  RATIFICACIÓ ACORD  DE  LA  JUNTA  DE  GOVERN  LOCAL  DE  DATA 
26.06.2019, DE PERIODICITAT DE LES SEVES SESSIONS ORDINÀRIES 

Fets: 

Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 26 de juny de 2019, de periodicitat de 
les seves sessions ordinàries, que es transcriu a continuació, es proposa al Ple 
Municipal la seva ratificació: 

 
1.1.2. FIXACIÓ PERIODICITAT SESSIONS ORDINÀRIES DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 

 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2019/1041, de 18 de juny, l’alcaldessa 
ha designat els membres que formaran part de la Junta de Govern Local i ha delegat 
tota una sèrie de funcions en la Junta de Govern Local. 

 
Atès que l’art. 6.2 del ROM, és la pròpia Junta de Govern la que fixarà la periodicitat 
de les seves sessions ordinàries, la qual haurà de ser ratificada pel Ple de la 
Corporació, es proposa a la Junta de Govern Local que prengui els acords següents: 

 
Primer.- La Junta de Govern Local celebrarà les seves sessions ordinàries amb 
periodicitat setmanal, els dimecres no festius, a les 17.00 hores, a les dependències 
d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria a l’efecte realitzada per l’Alcaldia. 

 
Segon.- Facultar a la senyora alcaldessa per a suspendre o modificar la data de la 
celebració de les sessions de la Junta de Govern Local, com a conseqüència dels 
períodes vacacionals, quan això no entorpeixi la gestió dels assumptes municipals, així 
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com per posposar o avançar la celebració de la sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local, dins de la mateixa setmana, quan el dia fixat sigui festiu. 

 
Tercer.- Que el present acord sigui ratificat pel ple de la Corporació en la primera 
sessió que celebri. 

 
El Ple municipal acorda per catorze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, 
Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid 
Cámara, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, 
Josep Tenas Soler, Anna M. Casas Donadeu, Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo 
Mata, Miguel Borrego González i Jordi Castellà Andrés, un vot en contra del regidor 
Josep Antoni Massagué Muntada i dues abstencions dels regidors Marc Jiménez 
Torres i Gemma Bosch Alsina: 

 
Únic.- Ratificar l’acord pres per la Junta de Govern Local en sessió extraordinària de 
data 26 de juny d’enguany pel que es fixa la periodicitat de les sessions ordinàries 
d’aquest òrgan colꞏlegiat. 

 
1.2.12. NOMENAMENT REPRESENTANTS EN DIFERENTS CONSELLS 
MUNICIPALS 

 
Constituïda la nova corporació el passat 15.06.19, resulta necessari nomenar els 
representants dels grups polítics municipals en els plenaris dels diferents consells 
municipals que té constituïts l’Ajuntament, com a òrgans sectorials de participació de 
caràcter permanent, amb competències de caràcter informatiu però no resolutiu, com a 
instrument  de  participació  ciutadana  en  aquelles  qüestions  relacionades  en  els 
diferents àmbits per als quals han estat creats. 

 
Atès  que  l’Ajuntament  de  Canet  de  Mar  té  actualment  els  consells  municipals 
següents: 

 
- Consell Municipal de Medi Ambient 
- Consell Municipal de Cultura 
- Consell Municipal de Promoció Econòmica 
- Consell Municipal d’Esports 
- Consell Municipal Escolar 
- Consell Municipal de Cooperació 

 
Atès que per cadascuna de les formacions polítiques que conformen el plenari 
municipal han estat designats els alꞏludits representants, el Ple municipal acorda per 
unanimitat dels disset membres presents dels disset que n’integren el nombre de dret: 

 
Primer.- Determinar que, d’acord amb els estatuts del consells esmentats, la 
Presidència de cadascun d’ells, recaurà en el regidor titular de cada Àrea d’actuació, 
això és: 

 
- Consell Municipal de Medi Ambient: Josep M. Masvidal Serra 
- Consell Municipal de Cultura: Pere Xirau Espàrrech 
- Consell Municipal de Promoció Econòmica: Anna M. Casas Donadeu 
- Consell Municipal d’Esports: Pep Tenas Soler 
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- Consell Municipal Escolar: Rosabel Madrid Cámara 
- Consell Municipal de Cooperació: M. Àngels Isart Falceto 

 
Segon.- Nomenar com a representants al Consell Municipal de Medi Ambient, els 
següents: 

 
Grup Municipal ERC 
Titular: JUAN CALVERA VEHI 
Suplent: MIREIA CORTÉS SÁNCHEZ 

 
Grup Municipal CANETENCS INDEPENDENTS 
Titular: JOAN MAJÓ GURI 
Suplent: ANNA M CASAS DONADEU 

 
Grup Municipal: PSC-UNITS – CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP) 
Titular: SÍLVIA TAMAYO MATA 
Suplent: TONI PATERNOSTRE MAGALLANES 

 
Grup Municipal SOM CANET 
Titular: HORTENSIA SOLÀ PEGUERO 
Suplent: KHATARINA AGNES JANSEN 

 
Grup Municipal JUNTS PER CANET Titular: 
SUSANNA BERNABÉ MUÑOZ Suplent: 
MIREIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

 
Grup Municipal PRIMÀRIES CANET DE MAR 
Titular: JORDI CASTELLÀ ANDRÉS 
Suplent: MERITXELL OLIVELLA SIMÓ 

 
Grup Municipal CUP-AMUNT: 
Titular: MERCÈ GERONA RIBAS 
Suplent: DAVID ESTRADA LUTTIKHUIZEN 

 
Grup Municipal CANET I TU Titular: 
GEMMA BOSCH ALSINA Suplent: 
PERE SERRA COLOMER 

Tercer.- Nomenar com a representants al Consell Municipal de Cultura, els següents: 

Grup Municipal ERC 
Titular: QUIRZE PLANET ROVIRA 
Suplent: ALFRED OMS GRAU 

 
Grup Municipal CANETENCS INDEPENDENTS 
Titular: MONTSERRAT GRAU VALLS 
Suplent: DOLI BELTRAN FONT 

 
Grup Municipal: PSC-UNITS – CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP) 
Titular: JOSEP ISERN TRIEDU 
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Suplent: CARMEN PÉREZ MERINO 

 
Grup Municipal SOM CANET 
Titular: M. CARMEN SÁNCHEZ MARCOS 
Suplent: ALBERT GARCIA VILLOLDO 

 
Grup Municipal JUNTS PER CANET 
Titular: MIREIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
Suplent: ÀNGEL LÓPEZ SOLÀ 

 
Grup Municipal PRIMÀRIES CANET DE MAR 
Titular: JORDI CASTELLÀ ANDRÉS 
Suplent: FRANCESC RODRÍGUEZ SANTOS 

 
Grup Municipal CUP-AMUNT: 
Titular: DAVID ESTRADA LUTTIKHUIZEN 
Suplent: YASMINA GARCIA BETI 

 
Grup Municipal CANET I TU Titular: 
GEMMA BOSCH ALSINA Suplent: 
ISABEL PETRI CAÑADAS 

 
Quart.- Nomenar com a representants al Consell Municipal de Promoció Econòmica, 
els següents: 

 
Grup Municipal ERC 
Titular: MIREIA CORTÉS SÁNCHEZ 
Suplent: FRANÇOISE SOLEY 

 
Grup Municipal CANETENCS INDEPENDENTS 
Titular: ROSA PEREA TARENSI 
Suplent: DANIEL ARANDA SANCHEZ 

 
Grup Municipal: PSC-UNITS – CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP) 
Titular: MIQUEL BORREGO GONZÁLEZ 
Suplent: ANTONIO HERNÁNDEZ LUNA 

 
Grup Municipal SOM CANET 
Titular: SERGI BONAMUSA TURÓN 
Suplent: EDUARD CANET MARTÍNEZ 

 
Grup Municipal JUNTS PER CANET 
Titular: LAUREÀ GREGORI FRAXEDAS 
Suplent: MOISÈS PÉREZ MERINO 

 
Grup Municipal PRIMÀRIES CANET DE MAR 
Titular: JORDI CASTELLÀ ANDRÉS 
Suplent: ARIADNA OLIVELLA SIMÓ 

Grup Municipal CUP-AMUNT: 
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Titular: ÒSCAR ARENAS LARIOS 
Suplent: DAVID FILGAIRA GALLARDO 

 
Grup Municipal CANET I TU 
Titular: GEMMA BOSCH ALSINA 
Suplent: SERENA CANTIERI BARIO-CANAL 

Cinquè.- Nomenar com a representants al Consell Municipal d’Esports, els següents: 

Grup Municipal ERC 
Titular: JORDI ESTRADA 
Suplent: ANNA M PERA SOLÀ 

 
Grup Municipal CANETENCS INDEPENDENTS 
Titular: ANTONI ISARN FLORES 
Suplent: JOSEP BLEY CARRILLO 

 
Grup Municipal: PSC-UNITS – CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP) 
Titular: ADRIÀ DONADEU MARTÍNEZ 
Suplent: ANTONIO HERNÁNDEZ LUNA 

 
Grup Municipal SOM CANET 
Titular: ÒSCAR GUTIÉRREZ VILLARROYA 
Suplent: INDI MEZA RODRÍGUEZ 

 
Grup Municipal JUNTS PER CANET 
Titular: ÀNGEL LÓPEZ SOLÀ 
Suplent: ANGI PEDREÑO SALINAS 

 
Grup Municipal PRIMÀRIES CANET DE MAR 
Titular: JORDI CASTELLÀ ANDRÉS 
Suplent: XAVIER BRUCET JAÑEZ 

 
Grup Municipal CUP-AMUNT: 
Titular: ANDREU GRAUPERA JIMÉNEZ 
Suplent: DÍDAC SERRAT AGBOTON 

 
Grup Municipal CANET I TU 
Titular: GEMMA BOSCH ALSINA 
Suplent: JORDI XANDRI XAPELLÍ 

Sisè.- Nomenar com a representants al Consell Municipal Escolar, els següents: 

Grup Municipal ERC 
Titular: LLUIS LLOVET BAYER 
Suplent: ANNA CANET DOMÍNGUEZ 

 
Grup Municipal CANETENCS INDEPENDENTS 
Titular: M ÀNGELS ISART FALCETO 
Suplent: PERE XIRAU I ESPÀRRECH 
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Grup Municipal: PSC-UNITS – CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP) 
Titular: MARIÁN GÓMEZ TÉLLEZ 
Suplent: MIQUEL BORREGO GONZÁLEZ 

 
Grup Municipal SOM CANET 
Titular: FERRAN CASANOVAS SEUMA 
Suplent: SANTI FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 

 
Grup Municipal JUNTS PER CANET Titular: 
SUSANNA BERNABÉ MUÑOZ Suplent: 
MIREIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

 
Grup Municipal PRIMÀRIES CANET DE MAR 
Titular: JORDI CASTELLÀ ANDRÉS 
Suplent: JOAN BOSCH GARCIA 

 
Grup Municipal CUP-AMUNT: 
Titular: DAVID FILGAIRA GALLARDO 
Suplent: DÍDAC SERRAT AGBOTON 

 
Grup Municipal CANET I TU Titular: 
GEMMA BOSCH ALSINA Suplent: 
M JOSE COPONS GALLO 

 
Setè.-  Nomenar  com  a  representants  al  Consell  Municipal  de  Cooperació,  els 
següents: 

 
Grup Municipal ERC 
Titular: ANNA CANET DOMINGUEZ 
Suplent: JUAN CALVERA VEHÍ 

 
Grup Municipal CANETENCS INDEPENDENTS 
Titular: FERRAN RODRIGUEZ ABELLÁN 
Suplent: ELISENDA RIERA CAZORLA 

 
Grup Municipal: PSC-UNITS – CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP) 
Titular: ALICIA HERRERO ROCANDIO 
Suplent: REBECA PERELLÓN MEDINA 

 
Grup Municipal SOM CANET 
Titular: M. EUGENIA MANTILLA GUTIÉRREZ 
Suplent: FRANCESC MARTÍN CASARES 

 
Grup Municipal JUNTS PER CANET 
Titular: ESTHER AGULLÓ RENAU 
Suplent: SUSANNA BERNABÉ MUÑOZ 

 
Grup Municipal PRIMÀRIES CANET DE MAR 
Titular: JORDI CASTELLÀ ANDRÉS 
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Suplent: ROSER ORRIOLS GUILEMAS 

 
Grup Municipal CUP-AMUNT: Titular: 
YASMINA GARCIA BETI Suplent: 
DÍDAC SERRAT AGBOTON 

 
Grup Municipal CANET I TU 
Titular: GEMMA BOSCH ALSINA 
Suplent: MARC TENAS ROMERO 

 
Vuitè.- Comunicar  aquest  acord  a  tots  els  membres  designats  que  no  es  trobin 
presents en la sessió plenària en què s’adopti aquest acord, donant-se els altres per 
notificats amb la mera assistència, i comunicar-lo, també, al Consell escolar municipal. 

 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal Canet i Tu, explica que 
troben a faltar un consell municipal dedicat a la ràdio. Com que amb anterioritat, els 
grups polítics han pogut votar sobre aspectes que afecten la ràdio, entenen que ara 
mateix aquest organisme està funcionant com un ens fantasma, si se li permet 
l’expressió i consideren que hauria de ser un ens amb uns estatuts que el regulessin i 
que aixequés actes en les seves reunions de funcionament. 

 
La senyora   alcaldessa   explica   que   estan   completament   d’acord   amb   les 
manifestacions de la senyora Bosch. Explica que ara mateix estan en un impàs amb la 
ràdio. Ja els van comunicar que els reunirien per poder discutir quina seria la millor 
manera de gestionar aquest organisme. És un assumpte que el volen discutir tots 
junts, govern i oposició. Recullen la petició de la senyora Bosch i ben aviat posaran fil 
a l’agulla. 

 
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, manifesta 
que consta ella mateixa com a titular de tots els consells i justament no és titular de 
cap. Creu que ha estat un error a l’hora de transcriure els noms dels titulars i demana 
que s’esmeni. 

 
Es fan les correccions necessàries a l’acta. 

 
1.2.13. ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS MEMBRES POLÍTICS 
DE LA CORPORACIÓ, I DEL SEU RÈGIM DE RETRIBUCIONS I 
INDEMNITZACIONS. 

 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 209/2019, 
d'1 d'abril, el passat dia 26 de maig, constituït el nou Ajuntament, i a la vista de les 
delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant RES2019/1059, de data 19 de juny, 
es fa necessari procedir a l'establiment del règim de dedicació dels membres polítics 
d'aquesta Corporació, i del seu règim de retribucions i indemnitzacions. 

 
Atès que de conformitat amb el que disposa l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva nova redacció donada per les 
Lleis 11/1999, de 21 d’abril i 14/2000, de 29 de desembre, en concordança amb 
l'article 166 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, els membres de les Corporacions 



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

46 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

 

 
Locals tenen dret a percebre retribucions per l'exercici dels seus càrrecs, quan els 
desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o parcial, així com a percebre 
indemnitzacions, en la quantia i condicions que estableixi el Ple de la Corporació, en 
concepte d'assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans 
colꞏlegiats dels quals formen part, així com a ser indemnitzats per les despeses 
realitzades en l’exercici del càrrec. 

 
Vist l’article 39.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu Comú 
de les administracions públiques, segons el qual, excepcionalment pot atorgar-se 
eficàcia retroactiva als actes quan produeixin efectes favorables al interessats, sempre 
que els supòsits de fet necessaris existissin ja a la data en què es retrotregui l’eficàcia 
de l’acta i aquesta no lesioni drets o interessos legítims altres persones. 

 
Vistos els decrets de l'Alcaldia RES2019/1041, de 18 de juny, pel que es nomenen els 
regidors que formaran part de la Junta de Govern Local així com la determinació de les 
competències que li són delegades i RES2019/1059, de 19 de juny, pel que es 
designen els tinents d'alcalde i es delegen atribucions als regidors de l'equip de govern 
per a la gestió dels assumptes de llurs respectives àrees d'actuació, el virtut dels quals 
els membres de l’equip de govern han exercit les seves funcions com a regidors 
delegats. 

 
Per tot això, el Ple municipal acorda per deu vots a favor dels regidors Blanca Arbell 
Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra, 
Rosabel Madrid Cámara, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. 
Àngels Isart Falceto, Josep Tenas Soler i Anna M. Casas Donadeu, dos vots en contra 
dels regidors Josep Antoni Massagué Muntada i Jordi Castellà Andrés i cinc 
abstencions dels regidors Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata, Miguel Borrego 
González, Marc Jiménez Torres i Gemma Bosch Alsina: 

 
Primer.- Establir que, amb efectes del dia 15 de juny de 2019, els membres de la 
Corporació que a continuació es relacionen, exerciran els seus càrrecs en règim de 
dedicació parcial, amb els percentatges que s’indiquen i seran donats d’alta al règim 
corresponent de la Seguretat Social.: 

 
- Senyora Blanca Arbell Brugarola, amb una dedicació del 88 % que correspon a 

un mínim de 33 hores setmanals de treball efectiu. 
- Senyora Ana Casas Donadeu, amb una dedicació del 50 % que correspon a un 

mínim de 18,75 hores setmanals de treball efectiu. 
- Senyora Àngels Isart Falceto, amb una dedicació del 50 % que correspon a un 

mínim de 18,75 hores setmanals de treball efectiu. 
- Senyora Rosabel Madrid Cámara, amb una dedicació del 65 % que correspon 

a un mínim de 24,37 hores setmanals de treball efectiu. 
- Senyora M. Assumpta Revoltós i Vaquer, amb una dedicació del 65 % que 

correspon a un mínim de 24,37 hores setmanals de treball efectiu. 
- Senyor Josep Tenas Soler, amb una dedicació del 60 % que correspon a un 

mínim de 22,50 hores setmanals de treball efectiu. 
- Sr. Pere Xirau Espàrrech, amb una dedicació del 80 %, que correspon a un 

mínim de 30,00 hores setmanals de treball efectiu 
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Segon.- Establir a favor dels membres de la corporació que desenvolupin les seves 
funcions en règim de dedicació parcial, en funció de les atribucions delegades i 
assumides, les retribucions anyals que a continuació es relacionen, les quals es 
percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l'any i les 
dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre; que es meritaran 
des de l’1 de desembre de l’any anterior fins al 31 de maig de l’any en curs, la de juny i 
des de l’1 de juny fins al 30 de novembre de l'any en curs, la de desembre. 

 
1. ALCALDESSA 

 
- Senyora Blanca Arbell i Brugarola                                    37.285,09 euros/any 

 
2.- TINENTS D'ALCALDE 

 
- Senyor Pere Xirau Esparrech 
Regidor de Cultura i Hisenda                                              29.630,29 euros/any 

 
- Senyora Rosabel Madrid Camara 
Regidora d'Educació, Igualtat i Participació                        24.074,61 euros/any 

 
3.- REGIDORS 

 
- Senyora Ana Casas Donadeu 
Regidora de Turisme i Promoció Econòmica                      18.518,93 euros/any 

 
- Senyora Àngels Isart Falceto 
Regidora de RRHH i Acció Social                                       18.518,93 euros/any 

 
- Senyora Assumpta Revoltós Vaquer 
Regidora de Fetes i Joventut                                              24.074,61 euros/any 

 
- Senyor Josep Tenas Soler 
Regidor de Platges, Brigada d'Obres i Serveis i Esports    22.222,72 euros/any 

 
La percepció d’aquestes retribucions, quan es tracti de regidors o regidores en règim 
de dedicació exclusiva, serà incompatible amb la de qualsevol altra retribució amb 
càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques i dels Ens, Organismes i 
Empreses d’elles dependents, sense perjudici de les dietes o indemnitzacions que les 
pugui correspondre per la seva assistència als Consells d’Administració o òrgans de 
govern d’entitats o empreses públiques o privades, fins a un màxim de dos; i també 
serà incompatible amb les indemnitzacions que s’estableixen en l’apartat següent i 
amb el desenvolupament d’altres activitats, en els termes previstos per la Llei 53/1984, 
de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 
Públiques. 

 
Pel contrari, en els supòsits de dedicació parcial, la percepció d’aquestes retribucions 
estarà sotmesa al règim establert a l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva nova redacció donada per la Llei 
14/2000, de 29 de desembre. 
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Tercer.- Establir que per aquells regidors que exerceixin els seus càrrecs en règim de 
dedicació exclusiva o parcial, en cas de trobar-se en situació d’incapacitat temporal, 
per qualsevol contingència, percebran les prestacions establertes a la Llei General de 
la Seguretat Social. 

 
Quart.- Establir, amb efectes del dia 15 de juny de 2019, data de constitució d'aquest 
Ajuntament, a favor dels membres de la corporació que no exerceixin els seus càrrecs 
en règim de dedicació exclusiva o parcial, el règim d'indemnitzacions següent: 

 
a) Per assistència a les sessions de Ple                                        184,42 euros 
b) Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local      368,33 euros 
c) Per assistència a la Comissió Assessora                                    50,00 euros 
d) Per assistència a la Comissió Especial de Comptes                    50,00 euros 

 
Que es faran efectives a mesos vençuts i es computaran des del dia 15 del mes 
anterior fins al dia 14 del mes en què es faci el pagament. 

 
Cinquè.- Establir, amb efectes del dia 15 de juny de 2019, a favor dels membres de la 
corporació, una indemnització de 0,19 €/km, pels desplaçaments efectuats amb el 
vehicle privat per atendre qüestions relacionades amb l’Alcaldia i les regidories 
delegades 

 
Sisè.- Notificar aquests acords als portaveus dels diferents grups polítics municipals, i 
als regidors i regidores afectats, fent constar a aquells que han sigut designats per a 
desenvolupar el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial, que s'entendrà 
acceptat aquest règim per l'afectat de no manifestar res al respecte dins del termini de 
les 24 hores següents a la seva notificació. 

 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de 
Mar, explica que el seu grup municipal no pot estar d’acord amb aquest punt. En 
primer lloc, perquè les retribucions que reben els membres del govern són força 
generoses, tenint en compte que la majoria de serveis estan externalitzats. Si es fa un 
càlcul total de la despesa que li suposa a l’erari públic, són 174.000 euros, si es parla 
dels regidors amb dedicació parcial, i la despesa dels que no tenen retribució parcial 
és de 54.444 euros. En total, suma 228.769,18 euros, tot i tenir la pràctica totalitat dels 
serveis externalitzats. Considera que és desmesurat i que es podrien dedicar aquests 
diners a subvencions a les entitats que bé que les necessiten. 

 
Per tant, si l’Ajuntament realment vol gestionar i fer una remunicipalització d’aquests 
serveis, cosa que faria que es reduís el 30% del benefici industrial que està pagant el 
ciutadà, entenen aquesta despesa, però si no tenen intenció de recuperar la gestió 
d’aquests serveis, cosa que és legítim com a opció de govern, els demanaria que no 
s’apugessin els sous o, com a mínim, no tinguin aquests sous tan elevats. 

 
D’altra banda, també vol protestar per l’assignació que es fa per assistència a òrgans 
colꞏlegiats que s’atorga a l’oposició. Per assistència al Ple hi ha una assignació de 
184,42 euros, mentre que per l’assistència a la Junta de Govern Local és de 368,33 
euros i pregunta quin òrgan és més important, si una junta de govern o un ple. El 
senyor Castellà considera que el ple és més important, ja que és l’òrgan on es 
decideixen  els  assumptes  que  tenen  més  volum  contractual  i  és  on  es  troba  la 
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sobirania popular, ja que hi ha totes les forces que van votar els ciutadans 
representades. A la Junta de Govern no hi ha la representació de l’oposició, per tant, 
no pot ser ni igual ni més important la Junta de Govern que el Ple. El govern discrimina 
el Ple, en perjudici dels grups de l’oposició amb la intenció que els grups de l’oposició 
no tinguin més recursos i això atempta contra el principi d’igualtat i de participació 
política. Per tant, no poden estar a favor d’aquest punt. 

 
A més a més, continua el senyor Castellà, segons té entès, la retribució no s’actualitza 
des de fa vuit anys, ni tan sols per l’IPC, cosa que fa que aquestes retribucions 
estiguin molt desfasades. I si es compara amb poblacions similars a Canet de Mar de 
la comarca, fan riure. 

 
També demanen que s’igualin les retribucions per assistència de la Junta amb el Ple, 
pel que ja ha comentat anteriorment, perquè la responsabilitat del Ple és molt major 
que la de la Junta de Govern. Demana que, com a mínim, s’igualin les retribucions. 

 
Respecte a l’atribució de la Comissió Informativa General, consideren que també s’ha 
d’actualitzar. La retribució de 50 euros per assistir a un òrgan colꞏlegiat on es debatrà 
l’ordre del dia del Ple és irrisòria. 

 
El senyor Castellà també comenta que el seu grup municipal entén que totes aquelles 
comissions d’obligada assistència per als regidors han de ser retribuïdes i, per tant, 
troben a faltar altres retribucions específiques en aquest concepte. 

 
Per acabar, vol recordar que hi ha la possibilitat per part de l’oposició de participar a la 
Junta de Govern, amb veu però sense vot i ho volen reclamar, perquè consideren que 
és necessari poder assistir a aquestes reunions. Potser no a totes, però almenys una 
al mes, per estar informats de primera mà d’aquelles coses que es vagin debatent. 

 
Per   tant,   si   la   proposta   que   el   govern   vol   tirar   endavant   no   es   modifica 
substancialment, el seu grup municipal hi votarà en contra. 

 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, comenta que justificarà el vot en contra del punt 1.2.11, en el qual no ha 
intervingut. Saben que tenen majoria absoluta i hi ha dues maneres de gestionar una 
majoria absoluta, amb prepotència o des del bon lideratge. De moment, no han tingut 
la cortesia de comunicar als grups de l’oposició l’organització del govern abans de 
publicar-ho al web municipal. Tampoc han tingut cap interès per escoltar els 
suggeriments i les idees de l’oposició ni, evidentment, han volgut negociar cap de les 
propostes que se’ls han fet. D’entrada, la seva opinió sobre l‘organització del govern 
és poc coherent i confusa. Fa la impressió que han fet un repartiment de cromos. El 
primer que haurien hagut de fer és organitzar les àrees de govern en funció dels 
àmbits d’actuació i després assignar responsabilitats i delegar funcions. Si haguessin 
volgut escoltar la proposta del seu grup municipal, creu que era bastant acurada. 
Certament, la Llei estableix que es poden nomenar tants tinents d’alcalde com un terç 
del nombre de regidors, però no diu que hagin de ser cinc, sinó que cinc són el màxim. 

 
No poden compartir la idea del govern municipal, pel que fa als serveis a les persones. 
El govern situa cultura i acció social a la primera Tinència d’Alcaldia, mentre que a la 
quarta que, per cert, anomenen com a servei a les persones, hi situen educació i 



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

50 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

 

 
esports. A Urbanisme, si s’entén com a la planificació urbana amb l’objectiu de 
desenvolupar i organitzar l’espai urbà, no en depenen ni Habitatge, ni Via Pública. 
Consideren que no hi ha transparència ni bon govern, ja que haurien d’estar recollint 
les aportacions de tots els grups municipals i treballar plegats per aconseguir una 
millor organització. 

 
Pel que fa a aquest assumpte que els ocupa, veuen que s’ha fet una distribució que 
els fa la sensació que s’ha fet depenent de la necessitat de les persones i no pas 
segons les responsabilitats de cadascú. D’entrada, la senyora alcaldessa passa d’un 
70% a un 88% i creuen que té les mateixes funcions que ja tenia. La Regidoria de 
Festes i Joventut té una dedicació del 65% i en el mandat anterior era del 60%, quan 
la Regidoria de Serveis a les Persones, Educació, Participació i Igualtat només té el 
50% de dedicació i la Regidoria d’Esports i Obres té un 60% de dedicació. Repeteix 
que no es veu una coherència amb aquestes dedicacions. 

 
Pel que fa a la compensació als regidors que no tenen una dedicació, ja tenen les 
assignacions a l’assistència a les juntes de govern de 368,33 euros cadascuna, tinguin 
la durada que tinguin, cosa que creu que ja va ser motiu de discussió a l’anterior 
mandat, i amb una periodicitat setmanal. Això suposa fer unes 50 juntes de govern a 
l’any, i si es multiplica per tres regidors, fa un total de 55.249,50 euros, la qual cosa vol 
dir que cada regidor cobra unes retribucions de 18.416,50 euros. No troben cap lògica 
la periodicitat setmanal de les juntes de govern, mentre que la periodicitat del Ple és 
d’un cada dos mesos, és a dir, vuit juntes de govern per cada ple. El sentit del seu vot 
serà en contra. 

 
La senyora alcaldessa explica que vol fer uns aclariments al senyor Massagué, ja que 
no ha estat mai regidor abans, ni ha format part d’un govern. Explica que s’han 
d’establir unes dedicacions, però en realitat, si només s’hi dediquessin les hores que 
s’estableixen amb aquestes dedicacions, l’Ajuntament no tiraria endavant. Tots els 
regidors hi aboquen el màxim. Ella mateixa, per exemple, té una dedicació de 33 
hores, i comenta que tan de bo pogués fer 33 hores i això ho pot dir de tots els 
regidors. Amb això vol dir que estan obligats a posar una dedicació sobre el paper, 
però la realitat és que tots s’hi deixen la pell 24 hores al dia, els 365 dies de l’any. 

 
Pel que fa a l’organització del govern, la senyora alcaldessa reconeix que potser sí que 
els l’haurien hagut de fer saber abans als membres de l’oposició. Hi ha coses de 
protocol a les quals no hi està massa avesada i de vegades comet errors com aquest. 
No va pensar que el primer que havia de fer era avisar-los. 

 
Pel que fa a les propostes de l’oposició, evidentment són benvingudes, però és l’equip 
de govern el que ha de treballar i organitzar-se i aquesta és la millor manera que ha 
trobat de fer-ho, per fer la feina millor. Agraeix la seva intervenció i la seva opinió i per 
això li ha volgut explicar com funciona aquesta organització. 

 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, explica que, 
com bé ha dit la senyora alcaldessa, és potestat del govern organitzar-se de la millor 
manera, però dit això, també és veritat que seria un detall tenir en compte l’oposició, 
no per fer aquesta organització, sinó per introduir alguns dels canvis que s’han fet. 
Considera que tothom estarà d’acord en el fet que l’organització ha d’anar en la línia 
del pla d’actuació municipal i, per tant, també els hauria agradat veure’l i comprovar 
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que aquesta organització s’ha fet pensant en aquest pla. Dit això, comenta que ja 
estan acostumats que les coses es facin a l’inrevés i aquesta vegada no és cap 
excepció. 

 
Pel que fa a les dedicacions, la senyora Tamayo comenta que van en la mateixa línia 
que la legislatura passada. Per tant, no veuen un gran increment dels sous. Sí que és 
veritat que hi ha un increment per part de la dedicació de l’Alcaldia i, per tant, un 
increment econòmic i des del seu grup municipal consideren que encara hauria de ser 
més alt, ja que  creuen  que hauria de tenir el 100% de dedicació. La legislatura 
passada no va ser així, perquè la senyora alcaldessa dedicava una part de la seva 
jornada a la Diputació de Barcelona i li pregunta si aquesta diferència entre el 88% i el 
100% de dedicació és perquè té previst formar part d’una altra administració 
supramunicipal. 

 
La senyora Tamayo explica que des del seu grup municipal donaran un vot de 
confiança al govern i s’abstindran, com un gest d’estendre la mà perquè els tinguin en 
compte. Van fer una reunió i van oferir una sèrie de propostes i han vist que no se n’ha 
introduït cap. Una era posar al dia l’assignació d’assistència al Ple i a les comissions 
informatives que, com bé ha comentat el senyor Castellà, estan completament 
desfasades si es comparen amb altres ajuntaments de les mateixes característiques 
que Canet de Mar, cosa que ja van comentar en la legislatura passada. L’explicació va 
ser que era un assumpte de pressupost i, per tant, entenen que no es farà cap 
modificació de crèdit per augmentar la partida destinada als càrrecs electes i, per tant, 
interpreta que l’augment de sou de l’Alcaldia no farà augmentar aquesta partida. Si no 
fos així i s’hagués de fer aquesta modificació de la partida, deixaria de ser una 
justificació vàlida la resposta de la senyora alcaldessa que és una qüestió de 
pressupost el fet de no actualitzar les indemnitzacions per assistències al Ple i a les 
comissions informatives. 

 
Acaba la seva intervenció manifestant que aquesta és la raó per la qual s’abstindran, 
preveient que si es fa una modificació de la partida, es farà tenint en compte tots 
aquests suggeriments. 

 
La senyora alcaldessa explica que el fet que ara la seva dedicació hagi augmentat no 
influeix en la partida, globalment. És un acte de generositat de la resta de companys 
del govern, perquè, com la senyora Tamayo, pensen que l’Alcaldia hauria de cobrar 
una mica més, ja que el seu sou, fins ara era de 1.500 euros. És un sou molt digne, 
però per la responsabilitat que té el seu càrrec hauria de ser molt més alt. 

 
Comenta que el senyor Castellà ha fet molta demagògia en la seva intervenció. Si es 
vol una persona professional al capdavant de l’Ajuntament ha de poder mantenir-se 
amb el sou que cobri. Li sap molt de greu que un regidor parli d’aquesta manera, quan 
el que s’hauria d’aconseguir és professionalitzar més la política perquè les persones 
vàlides que es troben a l’empresa privada, perquè no es pot competir amb els sous 
que cobren i encara menys amb els sous que pot oferir un ajuntament de 15.000 
habitants, poguessin prendre la decisió d’involucrar-s’hi. 

 
El senyor Castellà explica que el seu grup municipal no menysté les capacitats dels 
regidors. L’únic que vol el seu grup és que gestionin i, per tant, es queixen, com a 
ciutadans i com a grup municipal, que hi hagi una externalització gairebé total dels 
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serveis públics. Tant és així que les dues coses que no tenen externalitzades, El 
Palauet i el pàrquing, és perquè les empreses concessionàries han fet fallida. El seu 
grup també li diu que volen que cobri més com a alcaldessa, i també tots els regidors 
del govern, perquè el que volen és que gestionin tots els serveis públics de Canet i no 
que els externalitzin, perquè el ciutadà acaba pagant un 30% d’increment, cosa que 
consideren que no ha de passar. 

 
El seu grup municipal confia en el personal del sector públic, no tenen l’opinió que té la 
senyora alcaldessa que les empreses privades funcionen millor que l’àmbit públic. 
Creuen que el personal públic, sigui funcionari, laboral o interí, està a l’alçada del 
personal que treballa en el sector privat i el que cal és tenir bons gestors. 

 
La senyora alcaldessa explica que està totalment d’acord amb el senyor Castellà i que 
els agradaria poder municipalitzar tots els serveis, però a mesura que vagi passant el 
temps d’aquest mandat, comprovarà que el personal de l’Ajuntament és el que és i no 
es poden fer miracles. Si s’han pogut municipalitzar tant el pàrquing com l’escola 
bressol, ha estat gràcies a un sobreesforç importantíssim d’aquest personal. El senyor 
Castellà entendrà que no és tan fàcil municipalitzar els serveis, ja els agradaria poder- 
ho fer i, de fet, és la seva intenció, però primer s’ha d’arreglar la llei. 

 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs 
Independents, explica que vol començar la seva intervenció per les paraules de la 
senyora Tamayo. Vol agrair, més que l’abstenció del grup municipal del PSC, el to 
amb què ha explicat el sentit del seu vot, com ho ha dit i el fons de què ha dit. Suposa 
que  aquestes  paraules  són  donades  per  l’experiència  que  ha  anat  acumulant  la 
senyora Tamayo durant tots aquests anys i, per tant, excusa les intervencions del 
senyor Massagué i el senyor Castellà, ja que manifestar que els sous són generosos i 
que se l’han apujat, quan la senyora alcaldessa cobra una dedicació del 88%, quan 
hauria de cobrar-la del 100%, i tot seguit demanar que s’equiparin les assignacions 
dels plens a les de la junta i pagar de manera més generosa les comissions 
informatives, no lliga. 

 
El govern està d’acord en el fet que les assignacions als regidors de l’oposició s’han 
d’actualitzar o normalitzar, però també considera, com ha dit la senyora alcaldessa, 
que s’haurien d’actualitzar o normalitzar els sous dels regidors del govern a la 
responsabilitat que exerceixen. Considera que si els regidors de l’oposició no estan 
prou ben reconeguts, potser els del govern encara ho estan menys. 

 
L’explicació de tot plegat és que no volen modificar el pressupost d’aquest any en el 
capítol 1. Aclareix que no és que no es pugui modificar, sinó que no volen modificar-lo i 
menys per aquest concepte. A partir d’aquí hi ha hagut un treball molt intens per poder 
ajustar la despesa a la partida. No ha estat un intercanvi de cromos, ha estat un treball 
molt dur per aconseguir que no s’hagués de modificar aquesta partida. Dit això, en el 
pressupost per a l’any 2020 es podrà regular en funció de les necessitats i el que es 
consideri que es pot fer i sigui just. Es podrà regularitzar les retribucions dels regidors 
de l’oposició i les dels regidors del govern de manera justa i equilibrada en funció de 
les responsabilitats de cadascú, tal i com han manifestat de manera molt encertada 
tant la senyora alcaldessa com la senyora Tamayo, els regidors de l’oposició de 
seguiment i de control, els regidors del govern, de gestió i de decisió. 
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En definitiva, s’han ajustat perquè la partida no s’augmentés i no es pogués dir que el 
primer que han fet ha estat apujar-se el sou i resulta que és el primer que s’han sentit 
a dir. Li ha sembla excessiva aquesta manifestació i els emplaça a la discussió dels 
pressupostos per a l’any vinent, perquè, en la mesura del possible aquestes 
assignacions es puguin equilibrar, però s’ha de tenir present que hi haurà d’haver 
contenció per part de tothom perquè la despesa no es dispari. 

 
El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que s’han fet 
molts escarafalls de què cobren els membres del govern, quan la despesa total és la 
mateixa que hi havia fins ara. El treball que s’ha fet ha estat no tocar la partida dels 
sous dels membres del govern. Recomana als membres de l’oposició que facin un cop 
d’ull als sous dels regidors i s’adonaran que són mileuristes. També vol manifestar que 
la senyora alcaldessa cobra menys que sis treballadors de l’Ajuntament, és a dir, cobra 
molt menys que uns quants tècnics municipals. Per tant, no es pot dir que l’Alcaldia, la 
màxima representació d’un poble, cobra un sou astronòmic. Recorda que concedir un 
sou als polítics municipals es va aconseguir des de les esquerres al segle XIX per 
intentar que no només fossin els rendistes els que es poguessin permetre governar un 
ajuntament. Es va aconseguir dignificar la política local amb aquests sous, perquè 
realment tothom pogués tenir dret a exercir la política. Potser el que s’ha de preguntar 
és per què es comença a dubtar d’aquest progrés. 

 
El senyor Llovet continua la seva intervenció dient que no és pas veritat que no es 
gestioni cap servei des de l’Ajuntament. Per exemple, el servei de cementiri no està 
externalitzat. Ni les obres a la via pública, les obres majors o la gestió del benestar no 
estan delegades i, com molt bé ha dit el senyor Castellà, s’ha recuperat la gestió de 
l’escola bressol i del pàrquing i esperen recuperar-ne alguna altra i comenta que 
l’Ajuntament és molt més que unes quantes gestions municipals. 

 
També comenta que no troba coherent, d’una banda fer escarafalls de què cobren els 
regidors del govern i, d’una altra, presentar propostes de quadruplicar o quintuplicar el 
que cobra l’oposició. Fins ara, i ho diu ell que ha estat quatre anys a l’oposició, com 
altres regidors que hi ha aquí, no hi havia hagut aquestes propostes. Personalment, 
creu que l’oposició ha de cobrar més dignament, però s’ha d’estudiar com es pot fer i 
també creu que el sou dels polítics s’ha de dignificar. Ara el que toca és estudiar com 
es pot dur a terme aquesta dignificació general de la feina dels regidors de cara a l’any 
2020. 

 
Per últim, vol recordar que no va ser fins a la legislatura passada que es va començar 
a fer un pagament, minso si es vol, als grups polítics, com a grups municipals, ja que 
quan el seu grup municipal estava a l’oposició no cobrava res. Sembla que es va fer 
un pas endavant i ara toca fer-ne un altre, però de cara al pressupost de l’any que ve. 

 
El senyor Massagué es refereix a la intervenció del senyor Xirau, el qual ha excusat la 
ignorància del senyor Massagué, deguda a la seva inexperiència en la política. Vol 
aclarir que en cap moment ha parlat d’augment de sous, sinó del repartiment que hi ha 
hagut d’aquests recursos. Ha parlat de lògica, ja que hi ha àrees que tenen més feina 
que d’altres, però en cap moment s’ha posat en si cobren molt o poc. 

 
El senyor Castellà comenta que si es fa un càlcul molt senzill es veu que la retribució 
anual que rebrien els regidors de l’oposició per sis plens és de 484 euros. 
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El senyor Llovet interromp el senyor Castellà per corregir-lo i dir-li que sis plens 
equivalen a 1.106,52 euros i el senyor Castellà ha de tenir present que sempre hi ha 
algun ple extraordinari, la qual cosa incrementa aquests mil euros. Això és el que van 
estar cobrant la senyora alcaldessa i ell mateix durant quatre anys seguits quan 
formaven part de l’oposició. 

 
El senyor Castellà reprèn la seva intervenció i es dirigeix al senyor Llovet per dir-li que 
ell millor que ningú entendrà que la feina de l’oposició és molt important i sembla que 
no li vulguin donar la visibilitat que se li hauria de donar i pels números que presenten 
en aquest cartipàs sembla que volen que cada vegada tingui menys rellevància. 

 
Per acabar, comenta que esperen que les paraules del senyor Xirau siguin certes i 
s’estudiaran el pressupost per al 2020 amb tota la intenció de participar-hi i que tots els 
membres que conformen l’Ajuntament cobrin el que sigui digne per les seves 
responsabilitats. 

 
El senyor Llovet vol indicar al senyor Castellà que l’assignació destinada als plens no 
només la cobren els regidors de l’oposició, ja que ell mateix, com que no té cap 
dedicació, ni total ni parcial, cobra en funció de la seva assistència als òrgans 
colꞏlegiats, igual que el senyor Josep M. Masvidal o la senyora Raquel Serra. Cal tenir 
present que aquestes assignacions també són cobrades per regidors del govern. 

 
1.2.14. PROPOSTA RELATIVA A LA DETERMINACIÓ DE LES ASSIGNACIONS 
ALS GRUPS MUNICIPALS 

 
L'apartat segon de l'art. 73.3 de Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local, modificat parcialment per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures 
per la modernització del govern local, diu el següent: "El Pleno de la corporación, con 
cargo a los Presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los grupos políticos 
una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para 
todos los grupos y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de 
ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en las 
Leyes de Presupuestos Generales del Estado y sin que puedan destinarse al pago de 
remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la 
adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonal ". 

 
Tanmateix, l'article 73.3 esmentat, estableix igualment l'obligatorietat que els grups 
polítics portin una comptabilitat específica de la dotació econòmica que s'acordi, 
comptabilitat que haurà d'estar a disposició del Ple de la corporació sempre que 
aquest la demani. 

 
El Ple municipal acorda per onze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, 
Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid 
Cámara, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, 
Josep Tenas Soler, Anna M. Casas Donadeu i Marc Jiménez Torres i sis abstencions 
dels regidors Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata, Miguel Borrego González, 
Josep Antoni Massagué Muntada, Jordi Castellà Andrés i Gemma Bosch Alsina: 
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Primer.- Establir assignacions als grups polítics en base al que disposa l’article 73.3 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, de manera que 
cada grup amb representació a l’Ajuntament rebrà una assignació fixa de 200 euros 
anuals i una assignació de 100,00 € anuals, per cada regidor que hi pertanyi, sense 
que es pugui destinar al pagament de retribucions del personal de qualsevol tipus al 
servei de la corporació o a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de 
caràcter patrimonial. Tanmateix, tampoc es podran destinar a sufragar despeses de 
campanyes electorals. 

 
Els grups municipals hauran de dur una comptabilitat específica d’aquesta dotació 
econòmica, que posaran a disposició del Ple sempre que aquest ho demani. 

 
Segon.- El pagament d’aquestes assignacions es farà de forma anual dins del primer 
trimestre de cada any. En cas que durant l’any es produïssin modificacions en la 
composició del grup polític es faran els corresponents reintegraments. Tanmateix, 
quan es dissolgui la corporació l’assignació s’abonarà de forma proporcional. 

 
Independentment d’això, els grups municipals hauran de presentar anualment la 
justificació de les aportacions rebudes, referida a l’exercici anterior, mitjançant la 
presentació d’un compte justificatiu, acompanyat de l’original de les factures i l’extracte 
del compte bancari referit a 31 de desembre. Aquest compte inclourà una declaració 
responsable del portaveu del grup en la qual es faci constar que en les despeses 
efectuades no s’ha incorregut en els supòsits de prohibició de l’article 73.3 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

 
Aquesta documentació justificativa es trametrà a l’Ajuntament abans del dia 30 de 
març de cada exercici, als efectes de donar compte al Ple. El saldo no justificat al final 
de l’exercici s’incorporarà a l’exercici següent com a saldo inicial. El saldo pendent 
d’utilitzar al final de cada mandat corporatiu s’haurà de reintegrar a la Tresoreria de 
l’Ajuntament en el termini dels quinze dies anteriors a la constitució de la nova 
corporació. 

 
Tercer.-  Notificar   aquests  acords  als  portaveus  dels  diferents  Grups  Polítics 
Municipals. 

 
El senyor Miguel Borrego González, regidor del grup municipal del PSC, explica que 
per mantenir la coherència amb el punt de l’ordre del dia anterior, també demanen una 
actualització d’aquesta assignació als grups municipals, ja que són molt baixes si es 
comparen amb les d’altres ajuntaments de la comarca del Maresme. 

 
La senyora alcaldessa comenta que estan d’acord amb l’opinió del senyor Borrego, 
però la raó per la qual no s’han apujat aquestes assignacions és la mateixa que han 
donat en el punt anterior. S’intentarà, tant com es pugui, actualitzar aquestes 
assignacions en el pressupost de l’any que ve. Comenta que no deixa de ser graciós 
que els primers que van començar a donar una assignació als grups municipals fos el 
grup municipal d’ERC quan va arribar a govern i ara, grups que eren a govern 
anteriorment al d’ERC, exigeixin una actualització d’aquesta assignació. Si més no és 
una mica contradictori. Ho han dit activament i passiva, es troben a l’inici del mandat. 
Volen que l’oposició estigui informada, volen dignificar els sous de tothom, però ara 
mateix hi ha un pressupost tancat. Cal esperar negociar-ho per al pressupost de l’any 
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que ve. Els prega que els donin un marge de confiança per veure com actuen. Els sap 
greu no haver-los comunicat el decret de delegacions, però intentaran que això no 
torni a passar i intentaran fer-los partícips de tot allò que puguin. Demana colꞏlaboració 
per part de tothom. 

 
El senyor Borrego insisteix en la conveniència de les comissions informatives generals 
com a estructura fixa i, sobretot, un cop que saben l’organització de l’Ajuntament, 
entenen que és més que justificat que hi hagi una comissió informativa general, on 
colꞏlabori tothom, d’una àrea tan important com la que ha d’estudiar i portar a terme la 
planificació general d’aquest Ajuntament en els pròxims anys, ja que les decisions que 
ha prendre aquesta comissió d’organització han de ser fixes. D’alguna manera s’hi 
haurien d’integrar tots els regidors i que tots hi poguessin participar. 

 
La senyora alcaldessa explica que recullen aquesta proposta i faran el possible per 
dur-la a terme. 

 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que amb tots els requisits que després han de presentar els grups 
municipals per justificar per què han utilitzat aquests diners, troba que són pocs diners. 
Si aquesta feina es porta a una gestoria, aquests 300 euros que cobraran es quedaran 
en no res. 

 
La senyora alcaldessa li dona la raó, però també expressa que per alguna cosa s’ha 
de començar. 

 
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 certifico. 


