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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 
26 DE SETEMBRE DE 2019 

 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 19:30 
Hora que acaba: 21:49 
Lloc: Sala de Sessions 
 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa 

 
ASSISTENTS 

 
 BLANCA ARBELL BRUGAROLA 
 PERE XIRAU ESPARRECH 
 LLUIS LLOVET BAYER 
 JOSEP M. MASVIDAL SERRA 
 ROSA ISABEL MADRID CAMARA 
 RAQUEL SERRA LERGA 
 M. ASSUMPTA REVOLTÓS VAQUER 
 M. ÀNGELS ISART FALCETO 
 JOSEP TENAS SOLER 
 ANA MARIA CASAS DONADEU 
 MARIAN GOMEZ TELLEZ 
 SILVIA TAMAYO MATA 
 MIGUEL BORREGO GONZÁLEZ 
 JOSEP ANTONI MASSAGUE MUNTADA 
 JORDI CASTELLÀ ANDRÉS 
 MARC JIMENEZ TORRES 
 GEMMA BOSCH ALSINA 

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

 
Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental. També hi assisteix Joan Méndez 
Martínez, interventor municipal. 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Actes pendents d’aprovar 
 
1.1. PLE2019/6 extraordinari 15/06/2019 
 
1.2. PLE2019/7 extraordinari 04/07/2019 
 
1.3. PLE2019/8 extraordinari 01/08/2019 
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2. Propostes 
 
2.1. Intervenció 
 
2.1.1. Donar compte al ple de la informació pressupostària i de tresoreria del 2n trimestre 
del 2019 
 
2.2. Tresoreria 
 
2.2.1. Proposta de Ple de modificació de l'Annex de subvencions de les Bases 
d'execució del Pressupost  
 
2.2.2. Proposta de Ple de modificació de crèdit número 28/2019 de suplement de crèdit 
 
2.3. Recursos Humans i Organització 
 
2.3.1. Proposta de modificació de la Plantilla de personal i de la Relació de Llocs de 
Treball de l'Ajuntament de Canet de Mar 
 
2.4. Secretaria 
 
2.4.1. Adhesió de l'Ajuntament de Canet de Mar a la Federació de Municipis de 
Catalunya 
 
2.4.2. Designació del jutge de pau titular de Canet de Mar  
 
2.4.3. Proposta de Ple devolució garantia definitiva per a la gestió del servei públic de 
recollida de residus i neteja de les vies públiques de Canet de Mar a CESPA, SA. 
 
2.4.4. Proposta Ple devolució fiança contracte per a la gestió del servei públic d'escola 
bressol municipal a Fundació Pía Institut Pere Tarrés d’educació en l'esplai. 
 
2.5. Alcaldia 
 
2.5.1. Moció del grup municipal de Primàries Canet de Mar per demanar l'alliberament 
dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la colꞏlocació de pancartes en favor dels 
presos polítics a la façana de l'Ajuntament i als edificis municipals representatius  del 
poble 
 
2.5.2. Moció del grup municipal de Primàries Canet de Mar de condemna contra la 
violència de gènere i masclista 
 
2.5.3. Moció del grup municipal de Primàries Canet de Mar per elaborar un pla de xoc 
per a Canet de Mar 
 
2.5.4. Moció del grup municipal de Primàries Canet de Mar per a la creació d'una 
comissió de patrimoni 
 
2.5.5. Moció de suport a la Llei 24/2015 i contra el tall de subministrament elèctric a les 
famílies amb deute, per part d'Endesa i altres companyies 
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2.5.6. Moció de suport per a l'anulꞏlació de l'ordre del president del Tribunals Superior 
de Justícia de Catalunya de protegir les seus judicials amb els Mossos d'Esquadra 
 
2.5.7. Moció del grup municipal de Som Canet en suport de l'emergència ambiental, 
climàtica i de residus i a la 3a vaga pel clima del 27S 
 
3. Precs i preguntes 
 

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. 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DEL 
PLE MUNICIPAL DE DATA 15/06/2019, 04/07/2019 I 01/08/2019 
 
La senyora alcaldessa demana si hi ha alguna observació a fer a aquestes actes. Cap 
regidor en fa i, per tant, queden aprovades per unanimitat dels disset membres presents 
dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Intervenció 
 
2.1.1. DONAR COMPTE AL PLE INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I DE 
TRESORERIA DEL SEGON TRIMESTRE 2019 
 
D’acord amb allò previst a l’article 207 del Text refós de la Llei reguladora d’Hisendes 
Locals (TRLHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Vist l'informe de l'interventor, que es transcriu a continuació: 
 
“D’acord amb l’article 207 del Text refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals 
(TRLHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el funcionari 
sotasignat, Interventor d’aquest Ajuntament, emet el següent: 
  

INFORME NÚM. 2/2019 
 
I.-RELACIÓ DE FETS 
 
En data 31 de juliol de 2019 la Intervenció ha tramés al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, a través de la plataforma telemàtica habilitada a aquest 
efecte, la informació prevista a l’article 16 de l’Ordre 2105/2012, d’1 d’octubre, 
corresponent al segon trimestre de l’exercici 2019. 
 
Addicionalment, s’ha elaborat la informació sobre execució pressupostària i estat i 
moviments de tresoreria corresponent al segon trimestre de l’exercici 2019, que s’ha 
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d’elevar al Ple, d’acord amb l’article 207 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, i 
l’article 40 de les Bases d’execució del pressupost. 
 
II.-NORMATIVA APLICABLE 
 

- Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, a provat pel RDLeg. 2/2004, de 5 e març, 
article 207. 

- Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del 
model normal de comptabilitat local, regla 52. 

- Bases d’execució del pressupost per l’exercici 2019, article 40. 
 
III.-CONSIDERACIONS 
 
Primer.- L’article 207 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la Intervenció de l’entitat local 
remetrà al Ple de l’entitat, per conducte de la presidència, informació de l’execució dels 
pressupostos i del moviment de la tresoreria per operacions pressupostàries 
independents i auxiliars del pressupost i de la seva situació, en els terminis i amb la 
periodicitat que el Ple estableixi. 
 
Per la seva banda, l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la 
Instrucció del model normal de comptabilitat local, desenvolupa l'anterior precepte en la 
regla 52, detallant el contingut mínim d’aquesta informació. 
 
la informació periòdica al Ple haurà de contenir, com a mínim, la següent informació en 
tres blocs: 

- Execució del pressupost corrent de despeses 
- Execució del pressupost corrent d’ingressos 
- Moviments i la situació de la tresoreria  

 
Per la seva banda, l’article 40, apartat 1r, de les Bases d’execució del pressupost per 
l’exercici 2019 estableix que la periodicitat de la tramesa de la informació prevista a la 
regla 52 ICAL 2013 serà trimestral, i que s’acompanyarà de l’acta d’arqueig, els 
justificants de saldos bancaris i els estats conciliatoris que corresponguin referits a la 
data de tancament del trimestre. 
Addicionalment, segons apartat 3r del mateix article, la Intervenció donarà compte al 
Ple, per conducte de la Presidència, del compliment de les obligacions d’informació 
previstes en l’OHAP 2105/2012, de 1 d’octubre, en la primera sessió que es celebri amb 
posterioritat a la finalització del termini de remissió, així com dels informes de morositat 
previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de mesures de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials. 
 
Segon.- En virtut de tot l’exposat s’inclou en el present expedient la informació extreta 
del programari SICALWIN sobre execució pressupostària i moviments i situació de 
tresoreria en els termes de la ICAL 2013 corresponents al període de referència. 
 
L’ANNEX 1 mostra el resum per capítols de la classificació econòmica de l’execució del 
pressupost de l’exercici corrent i dels exercicis tancats al final del període. 
 
L’ANNEX 2 mostra la situació dels ordinals de Tresoreria al final del període. 
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L’ANNEX 3 mostra el resum de l’avaluació del compliment dels objectius de la Llei 
orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponent a 
l’informe del període de referència. 
 
Fer constar que la informació d’execució que es tramet al MINHAP té caràcter 
provisional i pot diferir de la que posteriorment s’elabora per a la seva remissió al Ple.  
La informació sobre morositat i període mig de pagaments corresponent al període de 
referència es tramet en expedients separats. 
 
IV.- CONCLUSIONS 
 
Es tramet a l'Alcaldia la informació periòdica d'execució pressupostària i de moviments 
de tresoreria per la seva elevació al Ple. 
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ANNEX 1 2N TRIMESTRE – AJUNTAMENT –EXERCICI CORRENT 
PRESSUPOST 
D'INGRESSOS    

  Capítols 
Previsions 
inicials 

Modificacions
Previsions 
definitives 

Drets rec. nets
% 
execució 

Recaptació 
líquida 

Pendent de 
cobrament 

% 
recaptació 

    a b c=a+b d e= d/c f g=d-f h=f/d 

1 
IMPOSTOS 
DIRECTES.

6.529.000,00   6.529.000,00 6.886.080,12 105,5% 2.464.241,14 4.421.838,98 35,8% 

2 
IMPOSTOS 
INDIRECTES. 

200.000,00   200.000,00 66.085,06 33,0% 66.085,06 0,00 100,0% 

3 
TAXES, PREUS 
PÚBLICS I ALTRES 

2.908.500,00 0,00 2.908.500,00 2.313.470,83 79,5% 709.252,95 1.604.217,88 30,7% 

4 
TRANSFERÈNCIA 
CORRENTS. 

3.445.470,00 319.804,87 3.765.274,87 2.101.278,36 55,8% 1.931.239,52 170.038,84 91,9% 

5 
INGRESSOS 
PATRIMONIALS. 

209.430,00   209.430,00 94.439,67 45,1% 91.541,97 2.897,70 96,9% 

6 
ALIENACIÓ 
D'INVERSIONS 

    0,00       0,00   

7 
TRANSFERÈNCIES 
DE CAPITAL. 

119.486,24 786.929,10 906.415,34 12.858,03 1,4% 12.858,03 0,00 100,0% 

8 ACTIUS FINANCERS. 36.911,00 4.802.846,77 4.839.757,77   0,0%   0,00   

9 PASSISU FINANCERS 1.995.000,00 175.000,00 2.170.000,00 175.000,00 8,1%   0,00 0,0% 

  TOTAL INGRESSOS 15.443.797,24 6.084.580,74 21.528.377,98 11.649.212,07 54,1% 5.275.218,67 6.198.993,40 45,3% 

 
PRESSUPOST DE 
DESPESES    

  Capítols 
Crèdits 
inicials 

Modificacions Crèdits totals 
Obligacions 
reconegudes 
netes 

% 
execució 

Pagaments 
líquids 

Pendent de 
pagament 

% 
pagaments 



 

 
7 

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 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

    a b c=a+b d e= d/c f g=d-f h=f/d 

1 
DESPESES DE 
PERSONAL.

5.980.363,57 537.219,13 6.517.582,70 3.181.785,11 48,8% 3.173.280,05 8.505,06 99,7% 

2 
BÉNS CORRENTS I 
SERVEIS.

3.884.401,21 654.026,13 4.538.427,34 1.599.181,58 35,2% 1.563.813,24 35.368,34 97,8% 

3 
DESPESES 
FINANCERES. 

66.000,00 0,00 66.000,00 19.768,94 30,0% 19.768,94 0,00 100,0% 

4 
TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS. 

1.848.272,62 280.360,99 2.128.633,61 489.559,99 23,0% 438.327,25 51.232,74 89,5% 

5 
FONS DE 
CONTINGÈNCIA 

150.000,00 -120.963,51 29.036,49   0,0%   0,00   

6 INVERSIONS REALS. 2.705.196,43 4.727.342,22 7.432.538,65 415.749,53 5,6% 415.749,53 0,00 100,0% 

7 
TRANSFERÈNCIES 
DE CAPITAL 

104.563,41 6.595,78 111.159,19 9.893,67 8,9% 9.893,67 0,00 100,0% 

8 ACTIUS FINANCERS             0,00   

9 PASSIUS FINANCERS. 705.000,00   705.000,00 252.783,72 35,9% 252.783,72 0,00 100,0% 

  TOTAL DESPESES 15.443.797,24 6.084.580,74 21.528.377,98 5.968.722,54 27,7% 5.873.616,40 95.106,14 98,4% 

 
2N TRIMESTRE – AJUNTAMENT –EXERCICIS TANCATS 
PRESSUPOST 
D'INGRESSOS    

  Capítols 
Pendent de 
cobrament a 
1/1/t

Modificacions Anulꞏlacions Cancelꞏlacions   
Recaptació 
líquida 

Pendent de 
cobrament 

  

    a b c d   e f=a+b-c-d-e   

1 
IMPOSTOS 
DIRECTES.

1.254.453,12 6.450,86 14.057,53 54.668,52   237.807,86 954.370,07   

2 
IMPOSTOS 
INDIRECTES. 

10.824,71           10.824,71   
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3 
TAXES, PREUS 
PÚBLICS I ALTRES 

1.882.858,29 38.302,83 134.959,64 14.317,99   230.967,12 1.540.916,37   

4 
TRANSFERÈNCIA 
CORRENTS. 

417.791,04           417.791,04   

5 
INGRESSOS 
PATRIMONIALS. 

2.782,70 271,82 120,57     2.596,98 336,97   

7 
TRANSFERÈNCIES 
DE CAPITAL. 

47.232,46           47.232,46   

8 ACTIUS FINANCERS.             0,00   
9 PASSISU FINANCERS             0,00   

  TOTAL INGRESSOS 3.615.942,32 45.025,51 149.137,74 68.986,51 0,00 471.371,96 2.971.471,62   
 
PRESSUPOST DE 
DESPESES    

  Capítols 

Obligacions 
pendents  
pagam. a 
1/1/t

Modificacions   Prescripcions   
Pagaments 
líquids 

Pendent de 
pagament 

  

    a b   d   e f=a+b-d-e   

1 
DESPESES DE 
PERSONAL.

12.681,22         12.547,82 133,40   

2 
BÉNS CORRENTS I 
SERVEIS.

152.477,55         126.750,43 25.727,12   

3 
DESPESES 
FINANCERES. 

5.998,02         5.888,27 109,75   

4 
TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS. 

75.528,89         56.297,33 19.231,56   

5 
FONS DE 
CONTINGÈNCIA 

            0,00   

6 INVERSIONS REALS. 1.817,13         1.817,13 0,00   
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7 
TRANSFERÈNCIES 
DE CAPITAL 

            0,00   

8 ACTIUS FINANCERS             0,00   
9 PASSIUS FINANCERS. 114.440,89         114.440,89 0,00   

  TOTAL DESPESES 362.943,70 0,00 0,00 0,00 0,00 317.741,87 45.201,83   
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ANNEX 3.- SITUACIÓ ORDINALS DE TRESORERIA 

 



 

 
11 

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 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 



 

 
12 

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 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 



 

 
13 

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 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 



 

 
14 

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 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 



 

 
15 

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 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 



 

 
16 

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 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ANNEX 3.-AVALUACIÓ COMPLIMENT OBJECTIUS LOEPSF A 31/12/2019 
 

F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública y valoración 
del cumplimiento de la regla del gasto  

 
 

(En el caso de que la Entidad este sometida a Contabilidad Empresarial el Ingreso y Gasto no Financiero ya es 
directamente el computable a efectos del Sistema Europeo de Cuentas) - no aplican ajustes  

Entidad 
Ingreso 

no financiero
Gasto 

no financiero
Ajustes 

propia Entidad 
Ajustes por 

operaciones internas 
Capac./Nec. 

Financ. Entidad 
09-00-052-HH-000 F. Els Garrofers 2.135.219,75 2.061.699,96 0,00 0,00 73.519,79

09-08-040-AA-000 Canet de Mar 13.921.080,00 14.183.230,00 201.345,84 0,00 -60.804,16

 
Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local 12.715,63

LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA   

CUMPLIMIENTO /INCUMPLIMIENTO de acuerdo con LO 2/2012 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 apartado 4 de la Orden HAP 2105/2012, de 1 de octubre, por la 

que se desarrollan las obligaciones de suministro de la información previstas en la LO 2/2012 ¿VALORA QUE LA 
CORPORACIÓN CUMPLIRÁ LA REGLA DEL GASTO AL CIERRE DEL EJERCICIO CORRIENTE? (Marque lo 

que corresponda) 

SI

NO
 

F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del período actualizado  
 

Entidad
Deuda 
a corto 
plazo 

Deuda viva PDE al final del período 

Emisione
s de 

deuda 

Operacion
es con 

Entidades 
de 

crédito 

Factorin
g sin 

recurso

Arrendamien
to 

financiero 

Asociacion
es 

publico 
privadas 

Pagos 
aplazados

por 
operacion

es 

Otras 
operacion

es 
de crédito

Con 
Administracion

es 
Públicas solo

FFEELL (1) 

Total 
Deuda 
viva 

PDE al
final del 
período
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con 
terceros 

09-00-052-
HH-000 F. 
Els 
Garrofers 

300.000,0
0 

0,00 1.532.688,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.189,95
1.961.878,

67

09-08-040-
AA-000 
Canet de 
Mar 

0,00 0,00 2.354.180,81 0,00 0,00 0,00 0,00 421.433,94 0,00
2.775.614,

75

Total 
Corporació
n Local  

300.000,0
0 

0,00 3.886.869,53 0,00 0,00 0,00 0,00 421.433,94 129.189,95
4.737.493,

42

 
Total Deuda viva PDE 4.737.493,42
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D'acord amb l'article 217 del TRLHL i les regles 52 i 53 de la Instrucció de Comptabilitat 
de l'Administració Local, el Ple municipal es dona per assabentat: 
 
ÚNIC.- RESTAR ASSABENTAT de la informació periòdica d'execució pressupostària i 
moviments de tresoreria corresponents al 2n trimestre de l'exercici 2019, de l'Ajuntament 
de Canet de Mar, de la qual s’adjunta resum en l’Annex a la proposta. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura, Acció Social, Règim Intern 
i Promoció, explica que en aquest punt de l’ordre del dia es dona compte de la informació 
pressupostària del segon trimestre. Tot i que és d’hora per a la previsió de tancament, 
sí que no hi ha res que faci pensar que aquesta previsió es podrà complir a finals d’any. 
La informació s’ha lliurat dins la data al Ministeri, a 31 de juliol. Cal subratllar que es 
compleixen els objectius d’estabilitat pressupostària. 
 
2.2. Tresoreria 

 
2.2.1. MODIFICACIÓ ANNEX SUBVENCIONS BASES D'EXECUCIÓ DEL 
PRESSUPOST 
 
Atès allò que disposen els articles 165 i següents del Text refós de la Llei d’Hisendes 
Locals (TRLHL), aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 de març, l’article 9 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè, de la Llei 
d’Hisendes Locals.  
 
Vist l’informe emès pel cap de la Policia Local que consta e l’expedient. 
 
Vist que l’Annex 1 de les Bases d’execució del pressupost referent a les subvencions 
nominatives incorpora una subvenció a nom de Protecció Civil de Canet de Mar quan 
aquesta hauria d’haver estat a nom de l’Agrupació de Defensa Forestal Vallalta.  
  
Vist l’informe emès per l’Interventor i que consta a l’expedient. 
 
En virtut de les competències atribuïdes per l’article 21.1.s de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
de bases reguladores de règim local, s’acorda per unanimitat dels disset membres 
presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Annex 1 Subvencions 
nominatives de les Bases d’execució del Pressupost municipal, referit a les Subvencions 
nominatives, que queda redactat de la següent manera: 
 

ANNEX 1. SUBVENCIONS NOMINATIVES 
 

Aplicació pressupostària Tercer CIF 

Import 
màxim 
(euros) 

22 17230 48300  ADF VALLALTA G64198245 1.000,00

22 17230 48301 FEDERACIÓ ADF MARESME G61995684 750,00

25 31100 48300 SUBVENCIÓ NOMINATIVA ASS DE GATS G64865637 2.000,00

32 33800 48300 COLLA DE DIABLES DE CANET DE MAR J64244502 15.000,00
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31 33400 48300 FUNDACIÓ PALAU I FABRE G62923032 5.000,00

30 43100 48300  ASSOCIACIÓ COMERCIANTS CANET CENTRE G66986027 2.000,00

30 43120 48300  ASSOC.VENEDORS PLAÇA MERCAT G64121379 1.000,00

31 33400 48300  CENTRE PARROQUIAL DE CANET DE MAR G66410853 6.250,00

31 33400 48300  ASSOCIACIÓ COLLA DE GEGANTERS DE CANET DE MAR G66410853 1.300,00

32 33800 48301  ASSOCIACIO COLLA DE REIS  G66064767 11.000,00

32 33800 48302 SUBVENCIÓ NOMINATIVA MOIXONS LLEPAFILS G62866330 6.400,00

40 23100 48300 SUBVENCIÓ NOMINATIVA CANET ALIMENTS Q2866001G 3.000,00

40 23100 48300  CARITAS PARROQUIAL DE CANET DE MAR R1700016G 3.000,00

40 23100 48300  CREU ROJA LOCAL Q2866001G 3.000,00

40 23100 48300  SALVIA ASSOC.DE DONES DE CANET DE MAR G62791066 2.000,00

40 23100 49000 GEA XXII G62970686 4.500,00

43 13500 48300  AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL VALLALTA G64198245 2.500,00

51 32000 48301 SUBVENCIÓ NOMINATIVA TURÓ DEL DRAC TROBADA GEGANTS G64580731 3.000,00

51 32610 48300  UNED CONSORCI DEL CENTRE ASSOCIAT DE TERRASSA P5827908D 18.000,00

51 32620 48300  ESCOLA DE MUSICA DE CANET - CANET PROMÚSICA G58881327 25.000,00

 
SEGON.- Exposar al públic l’acord precedent pel termini reglamentari de 15 dies hàbils, 
en el tauler d’edictes de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, durant el qual 
els interessats podran examinar-lo i presentar les reclamacions davant el Ple de la 
corporació.  
 
TERCER.- L’expedient es considerarà definitivament aprovat, si durant el termini 
d’exposició al pública, no s’haguessin presentat reclamacions, de conformitat amb el 
que disposa l’article 169.1 del TRLRHL.  
 
QUART.- Trametre una còpia de l’expedient definitivament aprovat a l’Ilꞏlm. Sr. Delegat 
d’Hisenda d’aquesta província, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, de conformitat amb allò que disposa l’article 169.4 del TRLRHL. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura, Acció Social, Règim Intern 
i Promoció, explica que aquesta modificació és una modificació de destinatari. Després 
d’un informe emès per la Policia Local i perquè l’agrupació de protecció civil ja no és 
efectiva es fa un canvi de destinatari i es passa la subvenció nominativa que tenia 
aquesta agrupació a la de defensa forestal de la Vallalta. La partida és la mateixa i 
l’import no varia. 
 
2.2.2. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 28/2019 DE SUPLEMENT DE CRÈDIT 
 
FETS: 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 177.2 del RDLeg. 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i els articles 
10, 11 i 12 de les Bases d’execució del pressupost vigent en aquest exercici, 
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Vist l’expedient núm. 28/2019, de modificació de crèdits en la modalitat de suplements 
de crèdit finançat amb baixes. 
 
Vista la memòria justificativa del departament de Recursos Humans de data 16 de 
setembre de 2019 relativa a la necessitat de tramitar la modificació de crèdits i que 
consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor, que consta a l’expedient. 
 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, s’acorda per unanimitat 
dels disset membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit, en la modalitat de 
suplements de crèdit, núm. 28/2019, amb el següent detall: 
 

PRESSUPOST DE DESPESES  

ALTES      

Aplicació  Descripció Import  
14  92000  13000  RETRIBUCIONS BÀSIQUES - INFORMÀ-

TICA  
736,54 

14  92000  16001  QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX - 
INFORMÀTICA 

202,02 

30  43000  13000  RETRIBUCIONS BÀSIQUES – PROMOCIÓ 
ECONÒMICA 

427,28 

30  43000  16001  QUOTES SOCIALS – PERSONAL LABORAL 
– PROMOCIÓ ECONÒMICA 

117,20 

30  43200  13100  RETRIBUCIONS BÀSIQUES – LABORAL 
TEMPORAL - TURISME 

113,96

30  43200  16002  QUOTES SOCIALS – LABORAL TEMPORAL -  
TURISME 

31,26 

30  43300  13000  RETRIBUCIONS BÀSIQUES – 
DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 

113,96 

30  43300  16001  QUOTES SOCIALS – DESENVOLUPAMENT 
EMPRESARIAL 

31,26 

31  33000  13000  RETRIBUCIONS BÀSIQUES - CULTURA 427,28 

31  33000  16001  QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – CUL-
TURA  

117,20

31  33210  12101  COMPLEMENT ESPECÍFIC - BIBLIOTECA 184,80 

31  33210  13000  RETRIBUCIONS BÀSIQUES - BIBLIOTECA  1.096,48

  33210  16000  QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS - BI-
BLIOTECA 

50,69 

31  33210  16001  QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – BI-
BLIOTECA 

300,75 
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31  33220  13000  RETRIBUCIONS BÀSIQUES – ARXIU 1.375,78 

31  33220  16001  QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – ARXIU 377,36 

31  33300  13000  RETRIBUCIONS BÀSIQUES - MUSEU 1.069,04

31  33300  16001  QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – MU-
SEU  

293,22 

33  49100  12101  COMPLEMENT ESPECÍFIC - COMUNICACIÓ  560,28 

33  49100  16000  QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS - CO-
MUNICACIÓ 

153,68 

40  23100  13000  RETRIBUCIONS BÀSIQUES – BENESTAR 
SOCIAL 

1.262,66 

40  23100  13100  LABORAL TEMPORAL – BENESTAR SOCIAL  1.493,24 

  23100  16001  QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – 
BENESTAR SOCIAL 

346,33 

40  23100  16002  QUOTES SOCIALS – LABORAL TEMPORAL 
– BENESTAR SOCIAL 

409,57 

41  33700  13000  RETRIBUCIONS BÀSIQUES - JOVENTUT 505,40 

41  33700  16001  QUOTES SOCIALS  - LABORAL FIX – JO-
VENTUT 

138,62 

51  32000  13000  RETRIBUCIONS BÀSIQUES - EDUCACIÓ 420,00 

51  32000  16001  QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX - EDU-
CACIÓ  

115,20 

51  32610  13000  RETRIBUCIONS BÀSIQUES – EDUCACIÓ 
ADULTS 

1.482,32 

51  32610  16001  QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – EDU-
CACIÓ ADULTS 

406,58 

52  34000  13000  RETRIBUCIONS BÀSIQUES - ESPORTS 505,40

52  34000  16001  QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX- ES-
PORTS 

138,62 

      TOTAL 15.003,98 
 
 

Pressupost de despeses   
Baixes      
Aplicació  Descripció Import  
12  92900  50000  FONS DE CONTINGÈNCIA RC 90/2014 15.003,98 € 

Total    15.003,98 € 

 
SEGON.- Que el present expedient de modificació de crèdits que s’aprova 
provisionalment sigui exposat al públic per un termini de quinze dies hàbils, previ anunci 
en el Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, durant el qual 
els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple, en 
compliment del que disposa l’article 177.2 en relació amb l’article 169.1 del Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  
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TERCER.- En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord d’aprovació provisional 
s’entendrà elevat a definitiu; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, 
comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les. 
 
QUART.- Aquest expedient una vegada aprovat en ferm, s’haurà d’introduir en la 
comptabilitat de l’Ajuntament de Canet de Mar amb els ajustaments derivats de 
l’esmentat expedient, sense perjudici de les modificacions en les codificacions de les 
partides a conseqüència de coincidències amb partides existents i variacions de la 
codificació orgànica. 
 
CINQUÈ.- Una còpia d’aquest expedient haurà d’estar a disposició del públic, a efectes 
informatius, des de la seva aprovació definitiva fins a la finalització de l’exercici. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura, Acció Social, Règim Intern 
i Promoció, explica que es tracta d’una modificació de crèdit ordinària que posa 
disponibles aquests 15.003,98 euros que es trobaven al fons de contingència. 
L’explicació arribarà en el punt següent, per part de la regidora delegada de Recursos 
Humans i Acció Social. Aquest és un pas previ per poder fer hàbils aquests diners. 
 
2.3. Recursos Humans i Organització 

 
2.3.1. MODIFICACIÓ PLANTILLA DEL PERSONAL I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
Fets: 
 
Antecedents 
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 20 de desembre de 2018 va aprovar inicialment 
la plantilla del personal al servei de la corporació municipal, per a l’any 2019, la qual 
conté els llocs de treball reservat a funcionaris de carrera, al personal laboral així com 
la relació de llocs de treball, segons es determina a l’article 26 del Decret 214/1990, pel 
qual s’aprova el Reglament de personal dels ens locals de Catalunya, en concordança 
amb l’article 28 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa 
en un únic text determinats preceptes de la funció pública de Catalunya. 
 
S’ha detectat la necessitat d’incorporar un assessor a l’Alcaldia, en tasques 
d’assessorament en Comunicació , com a personal eventual. 
 
Atès que el personal eventual és aquell que en virtut de nomenament i amb caràcter no 
permanent, només realitza funcions expressament qualificades com de confiança o 
assessorament especial, essent retribuït amb càrrec als crèdits pressupostaris 
consignats amb aquest fi.  
 
Les característiques del personal eventual estan definides a l’article 12 del Reial decret 
legislatiu 5/2105, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut 
bàsic de l’empleat públic. 
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El nombre màxim s’establirà pels respectius òrgans de govern. Aquest nombre i les 
condicions retributives seran públiques. 
 
D’acord amb l’article 100 bis.1.c) de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local, a 
l’Ajuntament de Canet de Mar, el nombre de llocs de treball de personal eventual no pot 
excedir de 2. Actualment, no n’existeix cap. 
 
El nomenament i cessament seran lliures. El cessament tindrà lloc, en tot cas, quan es 
produeixi el de l’autoritat a la que presta la funció de confiança i assessorament.  
 
La condició de personal eventual no podrà constituir mèrit per a l’accés a la funció 
pública o per a al promoció interna. 
 
Al personal eventual li serà aplicable, en el que sigui adequat a la naturalesa de la seva 
condició el règim general dels funcionaris de carrera. 
 
Normativa 
 
L’article 9 del Decret 214/1990, del Reglament de personal al servei de les entitats locals 
(RPEL), estableix: 
 
9.2 El nombre, les característiques bàsiques i les retribucions del personal eventual els 
han de determinar el Ple de la Corporació en començar el mandat, dins dels crèdits 
pressupostaris consignats o que s’habilitin a aquest efecte. Dins de les característiques 
hi ha de figurar la dedicació. 
 
9.3 Les determinacions expressades al punt anterior només es poden modificar amb 
motiu de l’aprovació del pressupost anual i la ulterior modificació de la relació de llocs 
de treball-tipus 
 
9.4 No obstant el que disposa el punt anterior, el Ple de la Corporació pot introduir, a 
proposta d’Alcaldia, modificacions en les determinacions expressades en el punt 2 
d’aquest article, mentre aquestes modificacions no comportin una superació dels crèdits 
pressupostaris consignats a aquest efecte. 
 
9.5 Els llocs de treballs reservats a personal eventual han de figurar a la Relació de 
Llocs de Treball de l’entitat local. 
 
La modificació de la relació de llocs de treball està regulada als articles 29 a 32 del 
RPEL, establint que: 
 
La relació de llocs de treball, com a expressió ordenada del conjunt de llocs de treball 
que pertanyen a una entitat local, inclou la totalitat dels existents a l’organització i 
correspon tant a funcionaris com el personal eventual i al laboral. 
 
El lloc de treball constitueix la unitat mínima operativa que s’identifica en una estructura 
administrativa. Per cada lloc s’ha d’especificar: 
- Denominació 
- Enquadrament orgànic. 
- Característiques essencials i/o funcions específiques 
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- Requisits per ocupar el lloc 
- Nivell i complement de destí i específic 
- Forma de provisió del lloc. 
 
Vist l’informe tècnic emès en data 16 de setembre de 2019 que es transcriu a 
continuació: 
 
Montserrat Carbonell Vila, tècnica de Recursos Humans de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, en relació amb la modificació de la Relació de Llocs de Treball, emet el següent: 

 
I N F O R M E 

 
Primer.-  En data 27 de desembre de 2018, es va publicar el Reial Decret llei 24/2018, 
de 21 de desembre, pel que s’aprovaven mesures urgents en matèria de retribucions en 
l’àmbit del sector públic. 
 
En el capítol 2, es regulen les despeses de personal al servei del sector públic. 
Concretament l’article 3.1.dos estableix que les retribucions del personal al servei del 
sector públic no podrà experimentar un increment global superior al 2,25 per cent 
respecte a les vigents a 31 de desembre de 2018, en termes d’homogeneïtat per als dos 
període de comparació, tant pel que respecta a efectius de personal com a l‘antiguitat 
del mateix., així com un 0,25% addicional a partir del mes de juliol, increments que ja 
s’han fet efectius. 
 
Així mateix, l’article 3.Dos de la mateixa norma, preveu que en administracions en 
situació de superàvit pressupostari en l’exercici 2018, hi podria haver un increment 
addicional del 0,3 % de la massa salarial, per a la implantació de plans o projectes de 
millora de la productivitat o de l’eficiència, la revisió de complement específics entre llocs 
amb funcions equiparables, l’homologació de complements de destinació  o l’aportació 
a plans de pensions. 
 
Segon.- L’Ajuntament de Canet de Mar, en el mes d’abril va fer efectiu l’increment del 
2,25% i pel mes d’octubre està previst l’aplicació del 0,25% addicional, a partir del mes 
de juliol, per la qual cosa correspon modificar l’import dels complements específics de 
tots els llocs de treball, per adequar-los a la normativa vigent. 
 
Tercer.- El 0,3% de la massa salarial de l’Ajuntament de Canet de Mar, suposa 
16.678,43 €. 
 
Quart.- En reunió del Comitè d’Empresa de data 15 d’abril de 2019, es va acordar que 
l’Ajuntament de Canet de Mar, davant les grans diferències de complements específics 
entre llocs de treball similars, es va quedar que es destinarien 10.000,00  € a personal 
de Brigada i 15.000,00 € a personal d’oficines per igualar els complements específics 
de llocs de treball similars. 
 
Cinquè.- El Comitè d’Empresa ha presentat una proposta consensuada entre els seus 
membres que suposa un increment de 15.003,98 €, (quota patronal inclosa) destinat a 
personal tècnic i d’oficines i de 9.971,96 € , (quota patronal inclosa) destinat a personal 
de la Brigada d’Obres i Serveis. 
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Sisè.- Cal tenir present que l'establiment de les retribucions dels llocs de treball, s'ha de 
fer en el marc d'una valoració d’aquest lloc i posterior dins l’estudi retributiu dels llocs de 
treball de l’Ajuntament. 
 
Actualment s'està en procés d'efectuar aquesta valoració, s’hauran de tenir en compte 
els criteris previstos a l’article 169 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova 
el reglament del personal al servei de les entitats locals,   i que són l’especial dificultat 
tècnica, el grau de dedicació, la responsabilitat, la incompatibilitat, la perillositat o la 
penositat, per establir la retribució dels llocs de treball, en base a criteris objectius i 
ajustats a la legalitat. 
 
Setè.- És voluntat de l’equip de govern crear un lloc de treball de tècnic auxiliar de 
comunicació, com a personal eventual, la qual cosa implica modificació de la Relació de 
Llocs de Treball, per incloure-hi aquest nou lloc creat. 
 
Conclusions 
 
Primer.- S’informa favorablement la tramitació de l’expedient de modificació de la 
Relació de Llocs de Treball, pel que fa en els apartats de: 
 

a) Incrementar el complement específic de tots els llocs de treball, per adequar-lo 
al Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aprovaven mesures 
urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic. 

b) Incrementar el complement específic de determinats llocs de treball del personal  
tècnic i administratiu, en virtut del 0,3% addicional aprovat per la norma abans 
esmentada. 

c) Crear el lloc de treball de tècnic auxiliar de Comunicació, com a personal 
eventual. 

 
Segon.- S’informa desfavorablement l’increment addicional del complement específic 
de determinats llocs de la Brigada d’obres i Serveis, fins a un total de 9.971,96, € per no 
comptar amb cobertura legal. 
 
Aquest és el meu informe que emeto a Canet de Mar, a la data de la signatura 
electrònica. 
 
Atès que a les partides 33 49100 11000 i 13 49100 16002 del vigent pressupost ordinari, 
hi ha consignació suficient per assumir la despesa de 4.214,56 € en concepte de salari 
i de 1.077,84 € en concepte de cotització social, a càrrec de l’empresa, derivades 
d’aquesta modificació de plantilla.  
 
En data 27 de desembre de 2018, es va publicar el Reial Decret llei 24/2018, de 21 de 
desembre, pel que s’aprovaven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit 
del sector públic.  
 
En el capítol 2, es regulen les despeses de personal al servei del sector públic. 
Concretament l’article 3.1.dos estableix que les retribucions del personal al servei del 
sector públic no podrà experimentar un increment global superior al 2,25 per cent 
respecte a les vigents a 31 de desembre de 2018, en termes d’homogeneïtat per als dos 
període de comparació, tant pel que respecta a efectius de personal com a l‘antiguitat 
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del mateix., així com un 0,25% addicional a partir del mes de juliol, increments que ja 
s’han fet efectius. 
 
Així mateix, l’article 3.Dos de la mateixa norma, preveu que en administracions en 
situació de superàvit pressupostari en l’exercici 2018, hi podria haver un increment 
addicional del 0,3 % de la massa salarial, per a la implantació de plans o projectes de 
millora de la productivitat o de l’eficiència, la revisió de complement específics entre llocs 
amb funcions equiparables, l’homologació de complements de destinació o l’aportació a 
plans de pensions.  
 
És per aquest motiu que cal aprovar l’adequació dels complements específics de tots 
els llocs de treball als increments previstos en el Reial decret llei 24/2018, de 21 de 
desembre.  
 
Vist l’article 32 RPEL, segons el qual l’òrgan competent per aprovar les modificacions 
que es produeixin a la RLT és el Ple Municipal.  
 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, s’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 abstencions 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 plaça de tècnic auxiliar de Comunicació, com a personal eventual, 
equivalent al grup de titulació de C1, assignant-li una retribució bruta anual de 25.287,36 
€ 
 
SEGON.- Aprovar, així mateix, el text refós de la plantilla que s’incorpora com annex 
número 1 dels presents acords.  
 
TERCER.- Inserir al tauler d’anuncis de la corporació, al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona i, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la modificació efectuada 
de la plantilla del personal de la corporació.  
 
QUART.- Trametre còpies certificades de la plantilla a l’administració de l’Estat i al 
Departament de Governació de la Generalitat, en el termini de trenta dies des de la seva 
aprovació. 
 
CINQUÈ.- Modificar la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Canet de Mar, per a 
l’any 2019, amb la creació d’un lloc de tècnic auxiliar de Comunicació, sota la figura de 
personal eventual que du a terme funcions qualificades com de confiança o 
assessorament (article 12 RD Leg. 5/2015, TRLEBEP), amb les característiques 
següents: 
 
Número:   1 
Denominació:   Tècnic auxiliar de Comunicació 
Dedicació:  100% (35 hores setmanals) 
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Jornada:   Flexible 
Funcions:  Assessorament en la comunicació institucional i les xarxes socials 
 
SISÈ.- La retribució bruta anual d’aquest lloc de treball es fixa en 25.287,36 € que 
s’abonarà en catorze pagues, durant tot el mandat.  
 
SETÈ.- Modificar la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Canet de Mar, per a 
l’any 2019, amb l’adequació dels complement específics dels llocs de treball que 
s’indiquen a continuació, segons l’aplicació del 0,3% d’increment previst al Reial Decret 
llei 24/2018, de 21 de desembre: 
 
- Tècnic/a mitjà/na d’informàtica 
- Coordinador/a cultura-Tècnic/a cultura 
- Tècnic/a Promoció econòmica 
- Treballador/a social 
- Educador/a social 
- Tècnic/a de comunicació 
- Tècnic/a de joventut 
- Tècnic/a d'educació 
- Tècnic/a d'Esports 
- Arxiver/a 
- Mestre/a escola d'adults 
- Informador/a turístic 
- Tècnic d'autoempresa 
- Tècnic/a auxiliar biblioteca 
- Auxiliar Tècnic/a Casa museu 
- Auxiliar de biblioteca 
 
VUITÈ.- Modificar la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Canet de Mar, per a 
l’any 2019, amb l’adequació dels complement específics dels llocs de treball que 
s’indiquen a continuació, segons acord amb el Comitè d’Empresa, de data 15 d’abril de 
2019: 
 
- Encarregat/da d'Enllumenat 
- Encarregat/da de Jardineria 
- Oficial 1a. Especialista 
- Oficial 1a. manteniment d'obres 
- Oficial 2a. Manteniment elèctric 
- Operari/ària de brigada d'obres 
- Operari/ària de Cementiri 
- Operari de jardineria 
- Operari/Vigilant d’instalꞏlacions (torns rotatius) 
 
NOVÈ.- Publicar la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, aprovada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la seva 
efectivitat. 
 
 
PLANTILLA ANUAL DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
EXERCICI 2019  
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 Subgrup Places Vacants
I.-FUNCIONARIS    
I.1 Escala de funcionaris d’habilitació nacional  
- Secretari/ària A1 1 - 
- Interventor/a A1 1  
- Tresorer/a A1 1  
  
I.2 Escala d'Administració General  
  
I.2.1 Subescala tècnica superior (TAG)  
- Cap del Servei de Secretaria A1 1 - 
- Cap del Servei de Llicències A1 1 -   
I. 2.2 Subescala Administrativa  
I.2.2.1 - Caps d’Àrea: C1 3 - 
- Secretari/ària – Alcaldia  
- Registre i notificacions   
- Servei d’aigües  
I.2.2.2 -Administratius  C1 8 2   
I.2.3 Subescala auxiliar  
- Auxiliar administratiu C2 2 1   
  
I.3 Escala Administració Especial  
  
I.3.1 Subescala tècnica  
I.3.1.1 Tècnics superiors  
- Arquitecte/a A1 1 1 
- Enginyer/a A1 1 - 
- Cap del servei de RRHH A1 1 - 
- Tècnic de comunicació A1 1 - 
- Tècnic de medi ambient A1 1 1 
I.3.1.2 Tècnics mitjos  
- Arquitecte/a tècnic/a A2 1 - 
I.3.1.3 Tècnics auxiliars  
- Auxiliar tècnic de Biblioteca C1 2 - 
- Cap d'Inspecció i disciplina urbanística C1 1 - 
- Administratiu servei normalització lingüística C1 1 -   
I.3.2 Subescala Serveis Especials  
C.2.1.-Classe: Policia local  
- Inspector A2 1 1 
- Sergent C1 2 1 
- Caporal C2 7 1 
- Agent C2 22 4 
C.2.2.-Classe: Personal d’oficis  
- Conserge CEIP F 2 -   
SUBTOTAL I 62 12   
II.-LABORALS D’ACTIVITAT CONTINUA  
  
II.1 Tècnics superiors   
- Tècnic/a de Promoció econòmica A1 1 - 
- Coordinador de l'àrea de Cultura A1 1 - 
- Arxiver/a A1 1 - 
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II.2 Tècnics mitjans  
- Coordinador/a de serveis socials A2 1 - 
- Treballador/a social A2 3 2 
- Educador/a social A2 1 - 
- Mestre/a d'adults A2 2 - 
- Informador/a turístic/a A2 1 1 
- Tècnic/a d'educació A2 1 - 
- Tècnic/a d'esports A2 1 - 
- Tècnic/a de Joventut A2 1 - 
- Tècnic/a d'Informàtica A2 1 - 
- Tècnic d'autoempresa i ocupació A2 1 - 
- Tècnic assistent d'Alcaldia A2 1 1   
II.3 Tècnics auxiliars  
- Administratiu/va C1 3 1 
- Delineant C1 1 1 
- Tècnic Auxiliar de Promoció Econòmica C1 1 - 
- Tècnic Auxiliar de Via Pública C1 1 - 
- Coordinador de Ràdio C1 1 1 
- Tècnic Auxiliar de Participació ciutadana C1 1  
  
II.4 Auxiliars administratius C2 10 1   
II. 5 Auxiliars Tècnics  
- Auxiliar tècnic de Via Pública C2 1 - 
- Redactor de Ràdio C2 1  
- Tècnic de so C2 1 -  
II.5 Personal d’oficis   
- Cap de la Brigada A2 1 - 
- Oficial primera electricista C2 2 - 
- Oficial primera construcció C2 5 - 
- Oficial primera forja C2 1 - 
- Oficial primera pintor C2 1 - 
- Oficial primera vitrall C2 1 - 
- Oficial primera fusteria C2 1 - 
- Oficial primera jardineria C2 2 1 
- Conductors C2 2 - 
- Treballadors familiars C2 2 1 
- Informador ambiental C2 1 - 
- Oficial segona electricista F 2 - 
- Oficial segona forja F 1 1 
- Oficial segona Brigada F 1 1 
- Oficial segona construcció F 1 - 
- Vigilant instalꞏlacions esportives F 6 2 
- Vigilant plaça mercat F 1 - 
- Operari del servei de cementiri F 1 - 
- Peó fusteria F 1 - 
- Conserges F 4 2 
- Notificador F 1 - 
- Operaris de Brigada d'Obres i Serveis F 7 1 
- Peons jardineria F 5  
  
SUBTOTAL II 88 17 
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III.-LABORALS D’ACTIVITAT TEMPORAL  
  
III.1 Personal d’oficis no qualificat  
- Operaris de neteja (durant 4 mesos) F 3 3   

SUBTOTAL III 3 3   
IV. PERSONAL SUBROGAT  
  
IV.1. Personal d'oficis no qualificat  
- Agents d'aparcament F 3 3   
SUBTOTAL IV 3 3 
  
V. PERSONAL EVENTUAL  
  
V. Personal eventual  
- Tècnic auxiliar de Comunicació 1 1 
  
SUBTOTAL V 1 1 
  
TOTAL 157 36 
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 RELACIÓ DE 
LLOCS DE 
TREBALL       
        
Descripció del 
lloc de treball Grup Règim Escala/ Funcions Nivell Forma Nivell Complem. Comple. Tipus

  d'accés 
Jurí-
dic 

subesca-
la

(núm. 
Fitxa) Català

pro-
visió C.Destí Específic

Específic
perllongac. Jornada

ÀREA DE 
SERVEIS 
INTERNS       
Secretari/ària A1 F HE SG 1 C COHE 30 39.114,37 N
TAG/Cap unitat 
administrativa A1 F AG SG 3 C COP 22 12.940,11 N
Responsable de 
RH A1 F AE SG 6 C COP 22 12.940,11 N
Tècnic/a mitjà/na 
informàtica A2 L - SG 8 C COP 20 7.288,46 N
Administratiu/va 
de SG C1 F AG SG 4 C COP 18 8.681,32 N
Auxiliar 
administratiu/va de 
RH C2 L - SG7 C COP 12 10.252,93 N
Recepcionista de 
SG AP F AG SG 10 A COP 14 6.103,14 N
Conserge SG AP L - SG 9 A COP 12 5.927,84 N
Cap OAC C1 F AG SG 11 C COP 18 11.380,02 T
Agent OAC C1 F AG SG 12 C COP 18 8.681,32 T
Administratiu de 
Processos C1 F AG SG 13 C COP 18 8.681,32 T
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ÀREA DE 
SERVEIS 
ECONÒMICS       
Interventor/a A1 F HE HIS 1 C COHE 30 39.114,37 N
Tresorer/a 
(accidental)

A1 F HE HIS 3 C COHE 30 25.845,50 N

Administratiu/va 
d'Hisenda C1 F AG HIS 4 C COP 18 8.681,32 N
Auxiliar Adm. 
d'Hisenda C2 L - HIS 5 C COP 14 9.586,37 N
Auxiliar Adm. de 
tresoreria C2 F AG HIS 6 C COP 14 9586,37 N

        
GABINET 
D'ALCALDIA       
Administratiu/va 
d'Alcaldia C1 F AG ALC 1 C COP 18 8.681,32 N
Responsable de 
Ràdio C1 L - ALC 2 C COP 20 7.438,04 N
Locutor/a de ràdio C2 L - ALC 3 C COP 14 8.093,40 I
Auxiliar tècnic/a de 
ràdio C2  L - ALC 4 C COP 12 9.268,95 I
Assistent 
d’Alcaldia A2 L - ALC 5 C COP 18 7.322,37 N

        
ÀREA DE 
SEGURETAT 
CIUTADANA       
Inspector/Cap 
policia local A2 F AE SEG 01 C COP 26 31.390,87 N
Sergent C1 F AE SEG 02 C COP 18 29.266,25 N
Caporal C2 F AE SEG 03 B COP 14 18.127,92 2.268,00 T
Agent C2 F AE SEG 04 B COP 12 11.905,33 2.268,00 T
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Administratiu/va 
de policia C1 L - SEG 05 C COP 14 8.681,32 N
Auxiliar Adm. de 
policia C2 L - SEG 06 C COP 12 9.577,01 N
Auxiliar Adm. de 
policia C2 L - SEG 07 C COP 12 9.577,01 TARDA
Agent en segona 
activitat C2 F AE SEG 08 B COP 12 11.905,33 M
Caporal en segona 
activitat- 
senyalització C2 F AE SEG 09 B COP 14 18.127,92 M
Caporal en segona 
activitat- OAC 
Policia C2 F AE SEG 10 B COP 14 18.127,92 T

        
ÀREA DE 
SERVEIS 
TERRITORIALS       
Cap d'àrea ST i 
sostenibilitat-
Arquitecte/a A1 F AE ST 1 C COP 26 20.789,85 N
TAG de ST A1 F AG ST 2 C COP 22 12.935,66 N
Enginyer/a de 
serveis de T.i S. A1 F AE ST 14 C COP 22 16.638,39 N
Tècnic/a de medi 
ambient A1 F AE ST 12 C COP 26 10.722,49 N
Arquitecte/a tèc. 
Oficina habitat.i 
accesibilitat A2 F AE ST 8 C COP 20 13.148,04 N
Arquitecte/a tèc . 
cap de la BOiS A2 L ST 16 C COP 20 20.306,54 N
Delineant C1 L - ST 11 C COP 18 7.919,19 N
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Inspector/a de via 
pública C1 F AE ST 3 C COP 18 9.586,23 N
Tècnic/a auxiliar 
de via pública C1 L - ST 33 C COP 18 7.919,19 N
Cap unitat adm. 
ST C1 F AG ST 5 C COP 18 11.631,68 N
Administ. de 
territori i sosten. C1 F AG ST 6 C COP 18 8.681,32 N
Aux. Adm. de 
territori i sost. C2 L - ST 7 C COP 12 10.253,03 N
Aux. Adm. d’obres 
i via pública C2 L - ST 17 C COP 12 6.121,28 N
Auxiliar 
d'informació 
ambiental C2 L - ST 13 C COP 12 7.183,61 N
Encarregat/da 
d'Enllumenat C2 L - ST 20 C COP 14 13.093,30 N
Encarregat/da de 
Jardineria C2 L - C COP 14 13.093,30 N
Oficial 1a. 
Especialista C2 L - ST 21 B COP 14 11.187,90 N
Oficial 1a. 
manteniment 
d'obres/ C2 L - ST 18 B COP 14 11.260,14 N
Oficial 1a. 
Deixalleria C2 L - ST 26 B COP 14 11.779,14 P
Oficial 1a. 
Jardineria C2 L - ST 32 B COP 14 10.486,55 N
Oficial 2a. 
Manteniment 
elèctric AP L ST 22 B COP 12 8.714,31 N
Oficial 2a. 
Especialista AP L - ST 29 B COP 12 9.054,85 N
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Oficial 2a. 
Polivalent AP L - ST 12 B COP 12 9.055,28 N
Vigilant de mercat AP L - ST 25 B COP 12 6.995,05 N
Operari/ària de 
brigada d'obres AP L - ST 24 A COP 12 6.900,38 N
Operari/ària de 
Cementiri AP L - ST 23 A COP 12 6.942,75 T
Operari de 
jardineria AP L - ST 31 A COP 12 6.855,10 N
Operari/Vigilant 
d'instal.acions AP L - ST 28 A COP 12 6.874,94 N
Operari/Vigilant 
d'instal.acions 
(torns rotatius) AP L - ST 27 A COP 12 6.943,28 T

        
ÀREA DE 
SERVEIS 
PERSONALS       
Cap d’àrea de 
Serveis Socials A2 F AE SP1 C COP 22 25.590,67 N
Coordinador/a 
Benestar social-
Treballador/a 
social A2 L - SP 2 C COP 18 8.086,80 N
Coordinador/a 
cultura-Tècnic/a 
cultura A1 L - SP 12 C COP 22 7.514,03 N
Tècnic/a Promoció 
econòmica A1 L - SP 24 C COP 22 7.513,88 N
Treballador/a 
social A2 L - SP 3 C COP 18 7.201,18 N
Educador/a social A2 L - SP 4 C COP 18 5.827,39 N
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Tècnic/a de 
comunicació A1 F AE SP 29 C COP 22 7.490,76 N
Tècnic/a de 
joventut A2 L - SP 7 C COP 20 7.343,61 N
Tècnic/a 
d'educació A2 L - SP 9 C COP 20 7.363,68 N
Tècnic/a d'Esports A2 L - SP 21 C COP 20 7.343,61 N
Arxiver/a A1 L - SP 13 C COP 22 7.288,41 N
Mestre/a escola 
d'adults A2 L - SP 10 C COP 18 7.286,91 N
Informador/a 
turístic A2 L - SP 22 C COP 18 7.436,33 N
Tècnic 
d'autoempresa A2 L - SP31 C COP 18 7.436,33 N
Director/a Escola 
Taller C2 L - SP 26 C COP 14 14.971,79 N
Tècnic/a auxiliar 
biblioteca C1 F AE SP 14 C COP 18 7.929,49 N
Tècnic/a Auxiliar 
de Festes C1 L - SP 19 C COP 18 8.923,55 N
Tècnic/a auxiliar 
de promoció 
econòmica C1 L - SP 25 C COP 11 8.723,65 N
Tècnic/a auxiliar 
de Turisme C1 L - C COP 18 8.723,65 N
Tècnic/a auxiliar 
de Participació 
ciutadana C1 L - SP 33 C CO 20 7.438,14 N
Administratiu/va 
SP/Cultura C1 F AG SP 18 C COP 18 8.280,20 N
Administratiu de 
Promoció 
Econòmica C1 L - SP32 C COP 18 8.681,18 N
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Treballador/a 
familiar C2 L - SP 5 B COP 12 8.303,05 N
Auxiliar punt 
d'informació C2 L - SP 8 C COP 12 10.252,93 N
Auxiliar adm de 
Benestar Social C2 L - SP 6 C COP 14 10.252,93 N
Auxiliar 
administrat. de 
Comunicació C2 L - SP 30 C COP 12 10.252,93 N
Auxiliar Tècnic/a 
Casa museu C2 L - SP 16 C COP 12 7.586,67 N
Auxiliar de 
biblioteca C2 L - SP 15 C COP 12 6.282,43 N
Conserge Escola 
pública AP F AE SP 11 A COP 12 6.097,75 N
Concerge Serveis 
a la persones AP L - SP 17 A COP 12 6.661,70 N

Règim Jurídic:
Forma de
Provisió: 

F: Funcionari COHE: Concurs oposició d'habilitats estatals
L: Laboral COP: Concurs oposició
Escala: Tipus de jornada:
HE: Habilitat estatalN: Norma P: jornada partida
AG: Administració 
General 

I: Inferior a
'habitual Tarda:horari de tarda

AE: Administració 
Especial T: Treball a torns
 

PERSONAL EVENTUAL 
Lloc de treball Grup Àrea Retribució anual Jornada

Tècnic auxiliar de Comunicació C1 Alcaldia 25.287,36 € Flexible
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La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Recursos Humans i Acció 
Social, explica que en aquest punt, en primer lloc es crea un lloc de treball de tècnic 
auxiliar de Comunicació, com a personal eventual i assessor d’Alcaldia. Tindrà tasques 
d’assessorament especial i de confiança. 
 
En segon lloc, s’aprova una regulació en diferents complements de diferents llocs de 
treball de condicions similars, arran del Reial decret llei 24/2018, pel qual es van aprovar 
mesures urgents en matèria de retribucions del sector públic, el qual especifica que cada 
administració pot destinar el 0,3% de la massa salarial a la implantació de millores a la 
productivitat, al complement específic i al de destinació, sempre que es compleixin els 
requisits, com és el cas d’aquest Ajuntament. Es va negociar amb el comitè i s’han reduït 
les diferències entre els complements específics de llocs de treball similars. S’han 
destinat 10.000 euros a brigada i 15.000 a personal d’oficina. 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, explica 
que des del seu grup defensen que tot el personal amb categories similars i mateixes 
responsabilitats han de tenir el mateix sou i els mateixos complements. Ara bé, com bé 
ha explicat la senyora Isart, en aquest punt s’estan votant conjuntament dos assumptes 
molt diferents. Un és la creació d’un càrrec de confiança i l’altre l’equiparació de salaris 
de la plantilla. Pel que fa al segon punt hi estan d’acord, però en el cas de la creació del 
càrrec de confiança, com bé sap la senyora alcaldessa, el seu grup considera que la 
comunicació institucional és molt important i consideren que hauria hagut de passar per 
un procés ordinari per crear la figura d’un tècnic. És per aquest motiu que s’abstindran 
en aquest punt. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que creu recordar que a la legislatura passada, primer de mans de la 
senyora Coia Tenas Martínez i després per part de la senyora Isart, s’estava duent a 
terme un informe sobre la relació de llocs de treball del personal de l’Ajuntament i 
demana en quin punt es troba aquest informe i si hi ha alguna data definitiva per tenir 
aquest informe acabat. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, explica que, com 
ja ha dit la senyora Bosch, en aquest punt es barregen dos assumptes i possiblement el 
vot del seu grup municipal seria diferent en cadascun d’ells. Pel que fa a l’assumpte de 
l’increment de diferents complements de diferents llocs de treball, demana si els serveis 
jurídics poden explicar per què informen desfavorablement l’increment de determinats 
llocs de treball de la brigada. 
 
Pel que fa al càrrec de confiança, vol començar amb una pregunta i ja que l’exposició 
l’ha feta la senyora Isart, li farà a ella mateixa. Comenta que la descripció d’aquest lloc 
de treball és el d’un càrrec de confiança i pregunta si també és un càrrec de confiança 
de la senyora Isart, del seu grup polític, de tot el govern o només d’una part d’aquest 
govern. Considera que és important que sigui un càrrec de tot el govern. La comunicació 
és molt important i en coneixen les mancances, per falta d’efectius. Ella mateixa ha estat 
regidora adjunta a Comunicació i sap de què parla. Sempre ha pensat que era necessari 
un càrrec eventual o de confiança com a cap de gabinet amb una relació molt estreta 
amb el govern. És a dir, fins aquí hi estaria d’acord. Ara bé, la figura que plantegen és 
la d’un tècnic intermedi i no sap veure si estarà per sobre de la tècnica de Comunicació 



 

 
40 

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 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

o per sota. I això topa també amb un altre assumpte que s’arrossega des de fa temps i 
és si es té clar quina ha de ser l’organització de l’OAC. Considera que estaria bé que en 
el moment en què s’introdueix una nova persona això es tingués clar. 
 
La senyora Tamayo pregunta si les fitxes dels llocs de treball es tenen clares i si el cap 
de l’OAC al final ha de ser un C1, ja que sembla que aquesta és una modificació que 
s’ha introduït i, per tant, si ara el perfil d’aquest lloc de treball ha de ser més administratiu, 
potser la tècnica de Comunicació tornarà a fer les tasques de tècnica de Comunicació. 
Considera que hi ha moltes incerteses i per aquest motiu el seu vot serà d’abstenció. 
Creuen que l’Àrea de Comunicació s’ha de reforçar, perquè és molt important que el 
govern expliqui a la població la seva acció de govern, però no veuen clara l’organització 
d’aquest Departament. 
 
La senyora Tamayo pregunta quin perfil té aquesta persona que ocuparà aquest càrrec 
de confiança. També demana si ja saben qui ocuparà aquest càrrec i si es pot saber el 
seu nom, tot i que ja sap que per protecció de dades és complicat donar noms al Ple. 
Demana que de seguida que sàpiguen qui és, es comuniqui als membres de l’oposició. 
 
La senyora Isart explica que la relació de llocs de treball s’ha tornat a reprendre ara al 
setembre i compten que a finals de setembre estarà a punt per aprovar, juntament amb 
els organigrames de l’organització municipal. Pel que fa al lloc de confiança, aclareix 
que és de tot el govern. 
 
La senyora alcaldessa es dirigeix a la senyora Bosch i explica que té raó en el fet que 
durant aquests últims quatre anys han tingut una mancança molt important a l’hora de 
comunicar l’acció de govern, ja que s’ha dedicat a fer, fer i fer. Hi ha una gran mancança 
estructural a l’Ajuntament en els seus llocs de treball i afegeix que la tècnica municipal 
de Comunicació, bàsicament s’ha dedicat a fer la informació interna de l’Ajuntament, 
cosa que també estan intentant millorar, per exemple quan els membres de l’oposició 
entren instàncies. Per aquest motius, Comunicació ha quedat coixa i ja es crearà, un 
cop l’organigrama de l’Ajuntament estigui a punt, una estructura ferma amb personal fix 
en aquesta Àrea. Mentrestant no ho puguin fer, queda clar que no es pot estar quatre 
anys més amb aquestes mancances. Hi ha l’esperança d’aprovar les fitxes de treball 
abans d’acabar aquest any i un cop estigui aprovat, s’anirà implementant mica en mica, 
conjuntament amb el pressupost. 
 
La senyora alcaldessa també explica que amb aquest càrrec de confiança s’ha buscat 
una persona que pugui ajudar a Comunicació. Quan la senyora Tamayo era regidora 
adjunta a Comunicació vivia en primera persona que no es podia publicar el Viure Canet, 
que era molt complicat donar abast. Així, doncs, han optar per tenir una persona que 
complementi la tasca d’informació externa de l’Ajuntament. La manera més ràpida per 
fer-ho és amb un càrrec de confiança i no s’ha de criminalitzar, ja que a tots els 
ajuntaments hi ha una figura com aquesta, i amb el volum d’habitants que té Canet, no 
només es necessita un càrrec de confiança, sinó que també es necessita un gerent, 
amb un procés de selecció com cal i que sigui aquí hi hagi qui hi hagi a govern. Ara bé, 
hi ha un problema econòmic que fa que tot això no sigui tan senzill de poder-ho tirar 
endavant. Pas a pas, doncs, s’encaminen a solucionar la situació. Primer, s’aprovaran 
les fitxes i després s’aniran dotant les noves places creades al pressupost per poder 
configurar aquest organigrama de l’Ajuntament. 
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La senyora Tamayo explica que en cap moment de la seva intervenció ha criminalitzat 
la decisió de crear un càrrec de confiança. El que ha dit és que, possiblement, segons 
el seu parer, i això també s’havia parlat en el passat, potser la figura era més aquesta 
que ha dit ara la senyora alcaldessa, la d’un gerent la funció del qual fos organitzar d’una 
manera més global, que no pas aquest perfil per sobre del tècnic de Comunicació. 
Potser no s’ha expressat bé a l’hora de referir-se a això i reformula la pregunta: aquest 
càrrec coordinarà o executarà, ja que si al final coordina, però la feina no s’acaba fent, 
no s’avançarà pas gaire. Per això preguntava quines tasques tindria aquest càrrec, ja 
que el que calen són mans que facin la feina i no pas una altra persona que en doni més 
a les que ja hi ha. 
 
La senyora alcaldessa confirma que es tracta d’una mà per fer feina. Quan ha comentat 
que no es criminalitzés aquesta figura era perquè en el passat potser s’havia fet un abús 
d’aquesta figura, posant persones no professionals en aquests càrrecs. Ara s’ha buscat 
un perfil adequat per aquest càrrec, una persona que és periodista, una persona que, al 
cap i a la fi, pogués ajudar amb mans, que és el que es necessita. 
 
La senyora Tamayo recorda que també ha preguntat per què l’informe dels serveis 
jurídics és desfavorable, pel que fa als complements d’alguns llocs de la brigada. 
 
La senyora alcaldessa li contesta que rebrà la resposta per escrit. 
 
2.4. Secretaria 
 
2.4.1. ADHESIÓ  DE L'AJUNTAMENT DE CANET DE MAR A LA FEDERACIÓ DE 
MUNICIPIS DE CATALUNYA 
 
Fets: 
 
La Federació de Municipis de Catalunya (FMC) va ser fundada l'any 1981 per 177 
ajuntaments. És una associació plural formada per municipis i altres ens locals de 
Catalunya, constituïda per a la defensa i la promoció de l'autonomia local. 
 
La FMC, amb l’autonomia que es deriva dels seus estatuts, està integrada en la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP)  i participa, en el marc de l’acció 
municipalista internacional, en l’organització Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) que 
és l’entitat municipalista de caràcter internacional més representativa.  
 
La FMC té subscrits convenis de colꞏlaboració amb d’altres ens, colꞏlegis professionals 
i institucions de caràcter divers, com el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, 
la Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals, el Consorci Localret o la 
Creu Roja, entre d’altres. La FMC és membre del Patronat Catalunya Món. 
 
La FMC desplega una part important de la seva activitat en defensa del municipalisme 
en diferents òrgans de participació i comissions mixtes que articulen la seva relació amb 
el govern i l’administració de la Generalitat de Catalunya, entre les quals destaca la 
Comissió de Govern Local de Catalunya. 
 
La FMC està representada en el Consell de Governs Locals de Catalunya, creat a 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat el 2006. 
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El 2002 va rebre la Creu de Sant Jordi. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar considera convenient l’adhesió a aquest ens 
supramunicipal. 
 
Atès que els membres adherits han de pagar una quota anual de 0,165899 euros per 
habitant. 
 
Atès que Canet de Mar, a data 1 de gener de 2018, constava de manera oficial que tenia 
14.583 habitants, la qual cosa representa un total de 2.419,31 euros de quota anual per 
poder adherir-se a la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
Vist l’informe favorable de Secretaria que consta a l’expedient. 
 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, s’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 Josep Antoni 
Massagué Muntada, un vot en contra del regidor Jordi Castellà Andrés i dues 
abstencions dels regidors Marc Jiménez Torres i Gemma Bosch Alsina: 
 
PRIMER.- Solꞏlicitar a la Federació de Municipis de Catalunya l’adhesió com a membre 
de ple dret de l’Ajuntament de Canet de Mar, a tots els efectes legals que siguin 
d’aplicació, a partir de l’1 de gener de 2020. 
 
SEGON.- Aprovar l’abonament d’una quota anual, fixada en 2.419,31 euros, resultant 
d’aplicar 0,165899 euros per habitant (14.583 habitants, xifra oficial a data 1 de gener 
de 2018), per al pressupost de l’any 2020. 
 
TERCER.- L’Ajuntament consignarà en el pressupost de cada exercici econòmic el 
crèdit suficient per poder atendre el pagament de la quota d’adhesió a la Federació de 
Municipis de Catalunya, que per a l’any 2020 serà de 2.419,31 euros. 
 
QUART.- Facultar la senyora alcaldessa per signar tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la Federació de Municipis de Catalunya.  
 
SISÈ.- Comunicar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals.  
 
La senyora alcaldessa explica que es tracta d’un ajut més que l’Ajuntament necessita 
de les administracions supramunicipals. Adherir-se a aquesta Federació permet a 
l’Ajuntament fer més àgil la contractació de serveis o subministraments, per exemple, 
perquè ja han fet un concurs genèric abans, als quals els ajuntaments es poden 
adscriure. 
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El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, pregunta quina 
finalitat té aquesta adhesió, ja que l’Ajuntament està adherit a altres associacions 
similars, a part de la que acaba de comentar la senyora alcaldessa. 
 
La senyora alcaldessa explica que hi ha altres avantatges, com ara l’assessorament. 
Sempre els diuen que és millor associar-se a totes les agrupacions d’aquest estil, ja que 
s’hi poden trobar diferents avantatges a totes. Val la pena estar-hi associat, per 2.000 
euros anuals. Tot ajuda a agilitzar la feina del personal de l’Ajuntament, que ja està 
sobresaturat. 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
explica que hi votaran en contra. Primer perquè és una duplicitat, com acaba de dir el 
company del grup municipal de la CUP. Considera que si ja estan adherits a l’Associació 
Catalana de Municipis que, a més a més, té un caire nacionalista, duplicar això amb la 
Federació Catalana de Municipis que té un caire no nacionalista, no ho consideren la 
millor solució, encara que donin servei. No s’ha d’oblidar que ara es pagarà doble. Per 
altra banda, vol destacar que els quadres orgànics d’aquesta federació estan 
majoritàriament a mans del PSC i, fins i tot, el seu alcalde, que és el de Pineda de Mar, 
el 2013 va manifestar que l’independentisme era tan feixista com el centralisme. 
Considera que un alcalde que és antiindependentista no creu que sigui el millor exemple 
per un govern independentista. Des de Primàries no hi poden votar a favor, encara que 
tingui avantatges. És incompatible amb la seva ideologia i la seva manera de pensar. 
 
La senyora alcaldessa comenta que per canviar les coses primer s’hi ha de ser. Com 
més independentistes hi hagi a llocs que no estan governats per independentistes, més 
facilitat hi haurà per aconseguir-ho. De tota manera, prefereix estar a totes dues perquè 
el poble pugui gaudir de tots els serveis, ja que la finalitat de tot plegat és el poble. 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que vol 
contestar les declaracions del senyor Castellà. Considera que el senyor Amor, a banda 
de ser l’alcalde de Pineda i ser socialista té moltes altres virtuts, però al senyor Castellà 
els núvols no li deixen veure les estrelles. Explica que aquesta és la quarta legislatura 
del senyor Amor i molts amics independentistes que té de Pineda, voten el senyor Xavier 
Amor, encara que el senyor Castellà digui que és un feixista. 
 
En aquest moment, es produeix un petit aldarull per aclarir que les paraules del senyor 
Castellà no han estat aquestes. 
 
La senyora Gómez continua la seva intervenció i manifesta l’alegria del seu grup per 
aquesta adhesió, ja que en el seu moment l’Ajuntament de Canet ja en formava part, 
fins que a la legislatura en què era alcalde el senyor Jesús Marín i Hernàndez es va 
decidir prescindir d’aquests serveis i li agradaria saber què van votar ells en aquell 
moment, només per curiositat. El que és important és que es prioritzi, i aquí ve la raó de 
la seva intervenció, els avantatges cap al poble, vinguin d’on vinguin. 
 
El senyor Castellà, per alꞏlusions, demana poder intervenir. Aclareix que en la seva 
intervenció anterior ha dit que el senyor Amor, com a alcalde de Pineda, va dir en el seu 
blog personal, el 16 de juliol de 2013, que l’independentisme era tan feixista com el 
centralisme. Amb això volia fer veure que ha estat un destacat antiindependentista i per 
això creuen que una persona que té aquesta opinió dels independentistes no és la 
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persona més adequada per liderar la Federació de Municipis de Catalunya o perquè 
l’Ajuntament de Canet s’adhereixi a aquesta associació. Com que el seu grup és 
independentista, consideren que no és adequat votar a favor d’aquesta adhesió. 
 
2.4.2. DESIGNACIÓ DEL JUTGE DE PAU TITULAR DE CANET DE MAR 
 
Fets: 
 
Atès que l’actual jutge de pau titular fou nomenat per acord de la Sala de Govern del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 15 de setembre de 2015, per la qual 
cosa, el seu mandat, que dura quatre anys, s’ha acabat. 
 
Atès que en data 11 de juny de 2019, la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya va comunicar a l’Ajuntament de Canet de Mar que iniciés els tràmits que 
estableixen els articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de 
pau. 
 
Atès que en el BOP de data 19 de juliol de 2019, es va publicar l’anunci amb el qual es 
feia referència que per acabament del mandat de quatre anys, s’ha de nomenar la 
persona que ostentarà el càrrec de jutge de pau titular de Canet de Mar. 
 
Atès que el termini per presentar les solꞏlicituds per prendre part en la selecció de jutge 
de pau substitut es va acabar el dia 2 d’agost de 2019. 
 
Atès que durant aquest termini s’han presentat cinc solꞏlicituds de les persones 
següents, acompanyades dels seus currículums, el DNI i la declaració jurada 
corresponent per poder prendre part de la selecció: 
 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
 
Atès que tots cinc solꞏlicitants reuneixen les condicions legalment establertes per poder 
ser escollits jutge de pau titular, això és ser espanyol, ser major d’edat i no incórrer en 
cap dels supòsits d’incapacitat que regula l’article 303 de la Llei orgànica del poder 
judicial. 
 
Atès que per la seva experiència i formació, es considera que el candidat més adient 
per ocupar aquest càrrec és el senyor xxx. 
 
En virtut de les atribucions que l’article 22.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, s’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 Jordi Castellà Andrés i sis abstencions dels regidors Marián Gómez Téllez, Sílvia 
Tamayo Mata, Miguel Borrego González, Josep Antoni Massagué Muntada, Marc 
Jiménez Torres i Gemma Bosch Alsina: 
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PRIMER.- Designar per ocupar el càrrec de jutge de pau titular el senyor xxx per un 
període de quatre anys. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord al jutjat degà de 1a instància d’Arenys de Mar, perquè 
aquest trameti la documentació a la Sala de Govern del Tribunal superior de Justícia de 
Catalunya, òrgan competent per nomenar els jutges de pau a Catalunya. 
 
La senyora alcaldessa explica que s’havia acabat el termini de mandat del jutge de pau 
de Canet de Mar i ara es designa novament el senyor xxx. 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal Canet i Tu, explica que 
el seu grup s’abstindrà perquè consideren que la proposta és directament votar el 
candidat i en aquest sentit volen demanar que es modifiqués la normativa perquè no 
només es pogués votar el candidat. Els sembla bé que el jutge de pau torni a ser el 
senyor xxx, ja que és una persona que ho ha fet molt bé, que la gent el coneix i li fa 
confiança, però també creuen que valdria la pena estudiar les altres candidatures més 
enllà de l’experiència del senyor xxx i poder votar entre totes les candidatures i no només 
el jutge que es proposa des del govern. 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que la 
seva intenció de vot serà en la mateixa línia que els companys de Canet i Tu i per les 
mateixes raons. 
 
El senyor Miguel Borrego González, regidor del grup municipal del PSC, explica que 
consideren aquest nomenament molt important, ja que forma part de l’estructura judicial 
a nivell local, amb moltes funcions i ha estat un procés en el qual no han tingut cap 
participació. Creuen que manca concreció a l’hora d’avaluar els mèrits, ja que només es 
parla molt genèricament que és la persona amb més experiència  i formació de les que 
s’han presentat, cosa que no posen pas en dubte, però creuen que amb aquesta 
informació no es pot valorar prou bé si la resta d’aspirants tenien una formació més 
adequada o no per ocupar aquest lloc. Pensa que és un assumpte de transparència, a 
l’hora de decidir la persona més adequada per aquest càrrec i considera que ha estat 
un procés molt ràpid. Creu que s’hauria hagut de comptar més amb els regidors que 
formen part de l’oposició, perquè llavors tindrien un millor criteri per poder votar aquest 
punt. Per aquest motiu, el grup municipal del PSC s’abstindrà. 
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2.4.3. DEVOLUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE PER A LA GESTIÓ 
DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA DE LES VIES 
PÚBLIQUES DE CANET DE MAR A CESPA, SA 
 
Fets: 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 20 de desembre de 2012, va 
acordar adjudicar, el contracte per a la gestió del servei públic de recollida de residus i 
neteja de les vies públiques de Canet de Mar, a l’empresa Cespa Compañía Española 
de Servicios Públicos y Auxiliares, SA, pel preu de 3.969.596,75 €, IVA exclòs, el qual 
puja un import de 396.959,67 €, amb subjecció al plec de clàusules administratives i 
tècniques particulars, així com a les millores proposades en l’oferta presentada pel propi 
licitador i que hagin estat acceptades per l’Ajuntament.  
 
Atès que en data 19 de desembre de 2012, l’adjudicatària Cespa, SA va dipositar 
mitjançant aval núm. 0030-1518-04-0152915-211 del Banco Español de Crédito, SA 
garantia definitiva per a l’execució del contracte, la qual pujava un import de 198.479,84 
€, equivalent al 5 % de l’import d’adjudicació exclòs IVA.  
 
Atès que segons disposa la clàusula trenta-desena del contracte formalitzat en data 21 
de desembre de 2012, el termini de garantia del present contracte és de tres mesos a 
comptar de la data de conformitat, transcorregut el qual sense objeccions per part de 
l’Ajuntament, quedarà extingida la responsabilitat del contractista.  
 
Atès que mitjançant solꞏlicitud de la Sra. Sònia Solé Sabaté, en representació de 
l’empresa Cespa, SA, en data 8 d’abril d’enguany, ha solꞏlicitat la devolució de 
l'esmentada garantia definitiva. 
 
Vista l’acta de conformitat formalitzada en data 31 de maig de 2018. 
 
Vist l’informe emès en data 17 de maig d’enguany per Tècnica de Medi Ambient, Helena 
Estevan de Hériz, relatiu a la bona execució, que consta a l’expedient.  
 
Vist l’informe núm. 016/2019 emès en data 21 de maig de 2019 pel tresorer de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, relatiu a la inexistència de notificacions d’embargament, 
que consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe núm. 35/2019 emès en data 31 de juliol, per la secretària acctal. de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, que consta a l’expedient. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, setze 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, Jordi Castellà Andrés i 
Gemma Bosch Alsina i una abstenció del regidor Marc Jiménez Torres: 
 
PRIMER.- Disposar el retorn de la garantia definitiva dipositada en aquesta corporació 
mitjançant aval núm. 0030-1518-04-0152915-211 del Banco Español de Crédito, SA en 
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data 19 de desembre de 2012, per l’empresa Cespa, SA amb CIF núm. A28000032, i 
que puja un import de 198.479,84 €. 
 
SEGON.- Comunicar a l’interessat que per tal es procedeixi al retorn de la garantia, 
haurà de personar-se a les oficines municipals. 
 
TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat. 
 
QUART.- Comunicar el present acord a l’Àrea de Serveis Econòmics municipal, per tal 
que procedeixi al retorn de l’esmentada garantia. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura, Acció Social, Règim Intern 
i Promoció, explica que amb aquesta intervenció també explicarà el punt següent, ja que 
es tracta de dues devolucions de dipòsits de dos contractes finits a dues empreses que 
han prestat els seus serveis a l’Ajuntament. Una és l’empresa CESPA i l’altra és la 
Fundació Pere Tarrés. Vistos els informes que s’han emès des de Medi Ambient i 
Educació, ara es passa a fer la devolució d’aquestes garanties, un cop els prestadors 
dels serveis han acabat la seva tasca. 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que el 
seu grup volia votar que no a les dues devolucions, ja que, com és sabut, el seu 
posicionament és la municipalització dels serveis i estan en contra de pagar a aquestes 
empreses, ja que creuen que han fet una mala gestió d’aquests serveis, però com que 
han vist que hi ha un informe favorable dels tècnics municipals, no hi votaran en contra, 
només s’abstindran. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, explica que 
en aquest punts no es paga res a les empreses, sinó que se’ls tornen uns diners que 
van dipositar per dur a terme els contractes el mateix dia que es van signar. Aprofita per 
recordar que un d’aquests dos serveis s’ha municipalitzat, que és l’escola bressol. 
 
El senyor Jiménez comenta que ja entenen de què es tracta, però també entenen que 
la gestió que han fet del servei aquestes empreses no ha estat correcte, però creuen 
que això ja és una diferència de criteris i, com ja ha dit abans, els tècnics municipals hi 
han donat el seu vistiplau. 
 
2.4.4. DEVOLUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE PER A LA GESTIÓ 
DEL SERVEI PÚBLIC D’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL A FUNDACIÓ PÍA 
INSTITUT PERE TARRÉS D’EDUCACIÓ EN L’ESPLAI. 
 
Fets: 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 30 de desembre de 2013, va acordar 
adjudicar el contracte per a la gestió del servei públic d’escola bressol municipal,  a la 
Fundació Pía Institut Pere Tarrés d’Educació en l’Esplai, pel preu de 2.341.723,73 €, 
exempt d’IVA, amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques particulars, 
així com a les millores proposades en l’oferta presentada pel propi licitador, les quals 
van ser acceptades per l’Ajuntament.  
 
Atès que en data 19 de desembre de 2013, l’adjudicatària Fundació Pía Institut Pere 
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Tarrés d’Educació en l’Esplai va dipositar mitjançant aval núm. 9340.03.1776779-29 de 
Caixabank, SA, garantia definitiva per a l’execució del contracte, la qual pujava un 
import de 117.086,19 €, equivalent al 5 % de l’import d’adjudicació exclòs IVA.  
 
Atès que segons disposa la clàusula dissetena del contracte formalitzat en data 13 de 
febrer de 2014, el termini de garantia del present contracte és de tres mesos a comptar 
de la data de conformitat, transcorregut el qual sense objeccions per part de 
l’Ajuntament, quedarà extingida la responsabilitat del contractista.  
 
Vista l’acta de conformitat formalitzada en data 25 d’abril de 2019. 
 
Vist l’informe emès en data 25 de juliol per la Tècnica d’Educació, Maria Artigas Gurri, 
relatiu a la bona execució, que consta a l’expedient.  
 
Vist l’informe núm. 018/2019 emès en data 8 d’agost d’enguany, per la tresorera acctal. 
de l’Ajuntament de Canet de Mar, relatiu a la inexistència de notificacions 
d’embargament, que consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe núm. 36/2019 emès en data 2 d’agost d’enguany, per la secretària acctal. 
de l’Ajuntament de Canet de Mar, que consta a l’expedient. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, s’acorda per setze 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, Jordi Castellà Andrés i 
Gemma Bosch Alsina, i una abstenció del regidor Marc Jiménez Torres: 
  
PRIMER.- Disposar el retorn de la garantia definitiva dipositada en aquesta corporació 
mitjançant aval núm. 9340.03.1776779-29 de Caixabank, SA  en data 19 de desembre 
de 2013, per la Fundació Pía Institut Pere Tarrés d’Educació en l’Esplai amb CIF núm. 
R5800395E, i que puja un import de 117.086,19 €. 
 
SEGON.- Comunicar a l’interessat que per tal es procedeixi al retorn de la garantia, 
haurà de personar-se a les oficines municipals. 
 
TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat. 
 
QUART.- Comunicar el present acord a l’Àrea de Serveis Econòmics municipal, per tal 
que procedeixi al retorn de l’esmentada garantia. 
 
Aquest assumpte s’ha debatut en el punt anterior, en tractar-se també de la devolució 
d’una garantia. 
 
2.5. Alcaldia 
 
La senyora alcaldessa explica que, a continuació passaran al bloc de les mocions i com 
que n’hi ha unes quantes se cenyiran a llegir només la part dispositiva de cada una. 
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2.5.1. MOCIÓ PER DEMANAR ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, RETORN 
EXILIATS I COLꞏLOCACIÓ PANCARTES EN FAVORS DEL PRESOS A LA FAÇANA 
AJUNTAMENT I EN ELS EDIFICIS MUNICIPALS REPRESENTATIUS DEL POBLE 
 
El grup municipal de Primàries Canet de Mar vol aprofitar la commemoració de la Diada 
Nacional de Catalunya el passat 11 de setembre per presentar al proper Ple ordinari de 
setembre una moció per demanar l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels 
exiliats i la fi de les represàlies judicials. 
 
Entenent que el dret a l’autodeterminació de Catalunya és un dret internacional 
reconegut per les Nacions Unides a tots els pobles de la humanitat en la Resolució 2200 
de 1966, per construir amb pau i germanor, amb els altres pobles del món, un futur 
millor. 
 
És per això que s’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, Josep Antoni Massagué Muntada, Jordi 
Castellà Andrés, Marc Jiménez Torres i Gemma Bosch Alsina, i tres vots en contra dels 
regidors Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata i Miguel Borrego González: 
 
ÚNIC.- Reclamar a l’actual consistori l’aprovació d’aquesta moció que reclama la 
colꞏlocació de pancartes en favor dels presos polítics, exiliats i represaliats a la façana 
de l’Ajuntament i en altres edificis singulars de Canet. 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar 
llegeix la moció. Abans, però, aclareix que les mocions necessiten un context per ser 
explicades i demana si la pot llegir tota. 
 
La senyora alcaldessa explica que aquesta moció és curta i, per tant, no passa res si es 
llegeix sencera, però n’hi ha alguna que és força llarga i per anar més de pressa, només 
es llegirà la part dispositiva. 
 
El senyor Castellà insisteix que per poder defensar una moció caldria llegir-la tota i 
demana que es pregunti a la secretària si és legal o no la decisió de no llegir tota la 
moció. 
 
La senyora alcaldessa explica que sí que és legal perquè és un acord al qual han arribat 
per no allargar excessivament les sessions dels plens. 
 
Després d’aquest diàleg, el senyor Castellà passa a llegir la moció. 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que el 
seu grup municipal votarà en contra d’aquesta moció. Els sobren eines per explicar el 
seu vot, però tampoc cal fer més llarga del que és aquesta sessió del Ple. El seu grup 
ha presentat una moció i, a més a més, van parlar el dia de la Comissió Informativa amb 
la senyora alcaldessa i el senyor Llovet que es troben en període electoral i no es poden 
posar pancartes d’aquesta mena. Imagina que si aquesta moció s’accepta, que està 
segura que així serà pel caire independentista de la resta de partits del consistori, es 
durà a terme a partir del 10 de novembre. També li agradaria remarcar que qualsevol 
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persona a nivell individual és lliure de posar qualsevol cosa, però entén que les 
institucions municipals o els edificis municipals es deuen a totes les persones del poble 
i les ideologies personals s’han de manifestar en l’àmbit personal de cadascú. 
 
El senyor Castellà explica que evidentment la seva opinió és completament contrària a 
la del grup municipal del PSC, i s’assembla més a l’opinió del mateix PSC dels anys 
setanta quan defensava el dret a l’autodeterminació, com també ho feia el PSOE. De 
fet, el PSOE no només defensava el dret a l’autodeterminació, sinó que també 
defensava la república federal de las nacionalidades. Això es va donar al Congrés de 
Suresnes de 1974. Considera que és una mica surrealista que abans del pacte 
constitucional volguessin una Espanya federal i amb dret a l’autodeterminació i després 
de pactar amb els franquistes, s’oblidessin de la república, de l’estat federal i del dret a 
l’autodeterminació. És un problema que han de resoldre, de coherència i de principis. El 
seu grup i la majoria de catalans tenen molt clar que no hi ha pobles de primera i de 
segona i la llibertat d’expressió és un dret universal inalienable i, per tant, defensen 
aquesta moció. A més a més, consideren que encara no ha començat la campanya 
electoral, ja que encara no s’han presentat ni les llistes i, per tant, és absolutament lícit 
penjar aquestes pancartes en els edificis singulars de Canet. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que el seu grup 
hi votarà a favor, ja que de fet l’estan duent a terme. Hi ha diferents edificis singulars del 
poble en els quals ja hi ha pancartes a favor dels presos polítics i a favor de la república 
i de la democràcia. Consideren que és el que s’ha de fer. 
 
El senyor Llovet es dirigeix a la senyora Gómez i li comenta que el seu grup també està 
a favor de retirar com més aviat millor aquestes pancartes, però hi estan a favor perquè 
el que volen és que com més aviat millor tornin els presos polítics i els exiliats a casa 
seva. Serà llavors quan retirin les pancartes, ja que serà aleshores que toqui fer-ho no 
perquè els ho digui un jutge o un guàrdia civil. Tots estarien molt contents de retirar-les 
perquè això voldria dir que els presos i els exiliats són a casa. 
 
La senyora Gómez explica que li sembla molt correcte el posicionament que té cadascú 
en l’àmbit personal. Ella no s’ha manifestat personalment ni a favor ni en contra ni de 
les pancartes ni de l’independentisme, simplement s’ha limitat a dir que considera que 
els espais o els edificis municipals han de restar fora de qualsevol partidisme. Aquests 
edificis no estan al servei de cap partit polític ni de la política, sinó de les persones, de 
tot un poble que està format per gent que pensa diferent. Repeteix que no s’ha 
manifestat, ni personalment ni com a PSC, ni a favor ni en contra de l’independentisme. 
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2.5.2. MOCIÓ PLENÀRIA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I CREACIÓ D'UNA 
COMISSIÓ MUNICIPAL DE LA DONA. 
 
El Grup municipal de Primàries Canet de Mar presentem aquesta moció de condemna 
contra la violència de gènere i masclista viscuda en la passada festa major amb una 
presumpta agressió sexual contra una dona canetenca a la platja de Canet, així com 
contra qualsevol altra dona al nostre municipi o arreu.  
 
També volem aprofitar la moció per solidaritzar-nos amb totes les dones que han patit 
agressions sexuals a Canet i reclamar de l'assistència social la màxima diligència, esforç 
i acompanyament de les víctimes i protecció contra els agressors. No val a badar, és 
vital conscienciar la població d'aquesta xacra i fer una pedagogia continua a les escoles, 
instituts, associacions juvenils o centres de menors tutelats, respecte aquesta 
problemàtica que cada any causa 31.250 agressions i un centenar de víctimes a tot 
l'estat espanyol. 
 
De fet a Catalunya l'últim any 2018 va créixer un 14,1% el nombre de denúncies per 
violència masclista segons l'Institut nacional d'estadística (INE). I a la Rioja van tenir un 
augment desproporcionat del 47%. Fets que ens han de mobilitzar i conscienciar per 
aturar aquesta violència masclista cultural i sistèmica contra les dones, posant en valor 
l'aportació absolutament imprescindible de les dones al llarg de la història per fer 
avançar i progressar la humanitat. 
 
Canet és una bona mostra de tot això, sempre pionera en la defensa de les dones va 
promoure una consulta popular el 16 d'abril de 1933 on van poder votar per primera 
vegada a Catalunya i l'Estat totes les dones de Canet en una consulta popular per 
demanar un préstec per construir el Mercat municipal de Canet. Demostrant així 
l'important paper de la dona en aquella societat noucentista. 
 
El Ple municipal no acorda aquesta moció per deu vots en contra 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, tres vots a favor dels 
regidors Jordi Castellà Andrés, Marc Jiménez Torres i Gemma Bosch Alsina i quatre 
abstencions dels regidors Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata, Miguel Borrego 
González i Josep Antoni Massagué Muntada: 
 
PRIMER.- Convidar l'Ajuntament de Canet de Mar per tal d'organitzar a les escoles, els 
instituts i els centres de tutela de menors, xerrades sobre violència masclista i sobre 
l'aportació de la dona en la nostra societat, per valorar-la i dignificar-la. 
 
SEGON.- Demanar la creació d'una Comissió Municipal de la Dona, que promogui la 
seva valoració social promovent entre d'altres un Museu de la Dona a l'antiga fàbrica de 
Can Jover, que cal municipalitzar, salvant així aquest patrimoni arquitectònic, que és 
una joia del Modernisme i posant en valor també l'aportació de les dones que durant 
molts i molts anys van treballar a la fàbrica Jover. 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
llegeix la moció. 
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La senyora alcaldessa recorda al senyor Castellà que a la Comissió Informativa General 
van arribar a l’acord que només llegirien la part dispositiva de les mocions. 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, explica 
que el seu grup votarà a favor d’aquesta moció, perquè és una moció en contra de la 
violència de gènere, sigui quina sigui la víctima i sigui quin sigui el perpetrador. Pel que 
fa a les mesures, els agrada la creació del museu de la dona, però creuen que és molt 
més efectiu invertir més diners en polítiques d’igualtat. Dit això, repeteix que hi votaran 
a favor. 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que 
troben que és una moció una mica pobra pel que fa al contingut, però, evidentment, com 
no pot ser d’una altra manera hi votaran a favor. Comenta que no acaben d’entendre la 
proposta de la creació d’un museu de la dona i consideren que potser el lloc de creació 
es podria discutir, però com ha dit, no es poden oposar a una moció d’aquest caràcter. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que el seu grup considera que una xacra com és la violència de gènere 
s’ha de tractar amb més seriositat i aquesta moció desvirtua la gravetat de l’assumpte. 
Creu que tots i totes estan a favor de la lluita contra la violència de gènere i tothom està 
disposat a treballar a favor de la igualtat efectiva entre homes i dones. Sense anar més 
lluny, alguns dels presents es concentraven el passat 20 de setembre a les portes de la 
biblioteca en el que es va anomenar la nit violeta, en pro d’una societat igualitària i en 
contra de la violència de gènere. Tanmateix, ha de dir que el consistori de Canet té 
aprovat des del mes de desembre passat el Pla d’Igualtat de Gènere per a la Ciutadania. 
Pla d’Acció 2018-2022, un instrument per lluitar contra la desigualtat i també contra la 
violència de gènere, un document que no sap si el redactor d’aquesta moció s’ha llegit i 
si no ho ha fet, li recomana que ho faci, ja que està penjat al web municipal. De la lectura 
d’aquest document s’extreuen moltes accions concretes a desenvolupar per lluitar 
contra la violència de gènere, algunes coincidents amb el que proposa l’acord primer 
d’aquesta moció. Així, doncs, proposa modificar aquest acord en el sentit següent: 
 
Primer.- Instar el govern municipal en el compliment de les mesures recollides en el pla 
d’acció 2018-2022 en l’àmbit de la violència de gènere amb especial atenció a aquells 
aspectes que al llarg de l’anàlisi realitzat s’han identificat com a punts dèbils o aspectes 
a millorar. 
 
Pel que fa al segon punt de la moció, el senyor Massagué comenta que s’ha de 
reformular. Considera que el que s’hauria de proposar és la creació del consell municipal 
de les dones, un òrgan de participació de l’Ajuntament previst en el ROM  i regulat per 
l’article 62 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, on es trobin 
els representants polítics i els representants de les entitats i els agents socials del 
municipi per compartir informació i organització. La proposta de comissió municipal de 
la dona sense cap més concreció, ni qui n’ha de formar part, ni quins objectius i tasques 
ha d’assolir, més enllà de la creació del museu, és una proposta poc seriosa i poc 
treballada. 
 
No es tracta de presentar mocions al Ple a pes, sinó que es tracta de proposar acords 
amb seriositat. Aquesta moció comença parlant de la violència de gènere i acaba parlant 
del museu de la dona. Per molt que un museu pot visualitzar el paper de la dona i podria 
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ser un instrument per lluitar contra la desigualtat, fer-ho en el mateix text que la violència 
de gènere és una cosa que no s’hauria de fer i encara més si la manera com es proposa 
no va més enllà de l’enunciat. 
 
També vol manifestar que abans de proposar la creació d’un museu cal presentar un 
estudi previ que determini objectius i planifiqui actuacions. Afegeix també, que Can Jover 
podria utilitzar-se per altres serveis, com per exemple la nova biblioteca municipal, tot i 
que s’ha de ser conscient que s’està parlant d’un edifici de titularitat privada i cal primer 
fer un treball de mediació amb la propietat, treball que depassa les possibilitats d’aquest 
consistori, un treball en què s’hauria de demanar l’ajuda del Departament de Patrimoni 
de la Generalitat, a través d’INCASÒL, si es vol avançar en aquest sentit. 
 
El seu grup sempre estarà obert a totes les iniciatives d’aquest caire sempre que siguin 
coherents, com per exemple un centre d’interpretació al mercat per mantenir viva la 
memòria de l’acte del 16 d’abril del 1933 i molt especialment del que va significar. 
 
Per acabar, el senyor Massagué demana si aquests dos punts es poden votar per 
separat. 
 
La senyora alcaldessa, després de recordar que els diferents grups municipals tenen 
tres minuts per fer les seves intervencions, contesta al senyor Massagué que no és 
possible i que s’han de votar conjuntament. 
 
El senyor Massagué explica, que si és així, el seu vot serà d’abstenció, ja que si 
s’hagués pogut votar separadament, haurien votar a favor del primer i en contra del 
segon. 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 
aquesta moció li sembla un cant de sirena, aprofitant el mal moment que estan passant 
les dones amb l’assetjament o amb la violència que estan patint. No creu que hagi tingut 
la intenció de presentar aquesta moció per fer un bé a les ja esmentades, perquè en cap 
moment ho ha consensuat ni amb el govern ni amb l’oposició i considera que una moció 
d’aquest caire és important consensuar-la amb tots els regidors, siguin del govern o 
siguin de l’oposició. 
 
D’altra banda, dona suport al que ha dit el company del grup municipal de Junts per 
Canet, en el sentit que sembla que el senyor Castellà s’ha informat poc del treball previ, 
que considera un treball important, que han fet les companyes de la Regidoria d’Igualtat. 
 
Comenta que potser abans de demanar un museu de la dona, seria interessant convocar 
una vacant que hi ha d’educador social, per exemple. Demanar un museu d’aquestes 
característiques està molt bé, però està molt bé quan la resta de demandes estan 
cobertes i aquest no és el cas de Canet de Mar. 
 
Li agradaria comentar al senyor Castellà que les dones que pateixen violència de gènere 
es veuen gairebé obligades a tenir una primera assistència a un servei que només el 
tenen els pobles de més de 20.000 habitants i molt pocs pobles de menys habitants 
disposen del protocol, com per exemple Dosrius o Calella. Li agradaria que tot el govern, 
i el tema és prou important com per no anar per separat, estigués a favor de retirar 
aquesta moció perquè es pogués treballar bé i conjuntament i que es treballessin punts 



 

 
54 

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 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

tan importants com, per exemple, crear una eina de treball que possibiliti la prevenció, 
la detecció i l’actuació davant de qualsevol cas, portar accions de sensibilització del 
conjunt de treballadors i treballadores, crear un circuit d’accés de comunicació i resolució 
àgil, definir persones responsables i funcions de protocol i, per últim, establir actuacions 
de sensibilització. Tot aquest seguit de mesures es poden portar a aprovació definitiva 
amb el consens de tothom com un protocol d’assetjament psicològic, moral, sexual per 
raó de sexe o orientació sexual. Aquest és un acord seriós que tenen pocs pobles del 
Maresme i no pas proposar un museu de la dona, que estaran d’acord a dur-lo endavant 
quan tota la resta estigui cobert. 
 
La senyora alcaldessa repeteix que cada grup municipal té tres minuts per a les seves 
intervencions. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde de Sostenibilitat, Mobilitat i 
Administració Digital, pren la paraula en nom del govern. Explica que a la Comissió 
Informativa General van instar al grup municipal de Primàries Canet de Mar perquè 
retirés aquesta moció, bàsicament perquè, tot i que sí que fa propostes realistes, n’hi 
moltes altres que ja s’han comentat avui aquí, que són més interessants de dur a terme, 
abans del que demana aquesta proposta que ara es debat. L’actual regidora d’Igualtat 
li ha fet alguns apunts sobre els reptes de futur, però també pot fer un resum de tot el 
que s’ha fet fins ara, com la creació del Pla d’igualtat on s’explica què i com es farà 
durant els propers anys, fins al 2022. S’han creat uns grups de treball i de seguiment 
d’aquest Pla, pel qual s’ha format una policia, una treballadora social i altre personal de 
la casa que hi colꞏlaborarà eventualment quan calgui; quan, per exemple, el problema 
tingui a veure amb l’Àrea d’Educació, el tècnic municipal s’hi implicarà. El pròxim pas 
era la creació de la comissió d’informació i cal decidir qui en formarà part. Evidentment, 
els grups de l’oposició hi seran convidats. 
 
El problema que hi ha amb aquesta moció és que està molt poc elaborada, tal i com han 
dit ja alguns companys. Sí que hi ha propostes realistes, com ja ha dit anteriorment, però 
d’altres, com és crear un museu de la dona en un emplaçament que no és ni de titularitat 
municipal, de realista no n’és gens. Hi ha moltes altres coses a fer abans de crear aquest 
museu. 
 
Així, doncs, en nom del govern, i tal com ja van fer a la Comissió Informativa General, 
proposen al grup municipal de Primàries Canet de Mar que retiri aquesta moció perquè 
els sabria molt greu haver de votar en contra de la seva aprovació, ja que el que és 
factible de fer, ja s’està portant a terme i no es poden comprometre a fer el que no és 
factible. Demana elaborar una proposta realista entre tots. 
 
El senyor Castellà demana la paraula per alꞏlusions i la senyora alcaldessa li recorda 
que el ROM marca que té un minut per fer la rèplica. 
 
El senyor Castellà explica que no es poden fer trampes al solitari, tots els grups 
municipals tenen la possibilitat de presentar totes les mocions que vulguin i que creguin 
més oportunes i si no han presentat una moció en defensa de les dones i contra les 
agressions sexuals és perquè no han cregut convenient fer-ho. Per tant, no culpin el 
grup municipal de Primàries per fer una moció per condemnar les agressions sexuals. 
Tots saben que hi va haver agressions sexuals durant la festa major de Canet i no han 
cregut convenient presentar una moció i és la seva responsabilitat. Ara veuen que 
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aquesta moció els esclata a la cara i manifesten que la farien diferent. Han tingut temps 
per fer-la i si creuen realment aquest és un problema que cal abordar i estan d’acord 
amb ell que cal fer actuacions, els demana que les proposin. Tenen tot el dret, igual que 
aquest grup, de presentar les mocions que creguin convenients. El que no s’hi val és dir 
que aquesta moció no és bona perquè no l’han presentada ells. 
 
La senyora alcaldessa li comenta al senyor Castellà que se li ha acabat el temps. 
 
El senyor Castellà acaba la seva intervenció comentant que el Pla d’igualtat no té 
pressupost i potser algun dia ho podran discutir. 
 
La senyora alcaldessa explica que aquesta agressió sexual de què parla el senyor 
Castellà no s’ha demostrat, ni s’ha denunciat. Explica que el senyor Castellà està fent 
demagògia, ja que el govern està treballant en aquest Pla d’igualtat i presentar mocions 
com aquesta només és fer que l’Ajuntament perdi el temps i més quan són mocions 
buides de contingut, com han expressat tots els altres grups municipals. 
 
La senyora Rosabel Madrid Cámara, tinenta d’alcalde de Serveis a les Persones, 
Igualtat, Participació i Educació, explica que des del govern no es fan mocions sinó que 
es treballa i s’està treballant en un Pla d’igualtat, tal i com ha explicat la senyora Serra. 
Està publicat al web per tothom qui el vulgui llegir i li’n dona un exemplar imprès al 
senyor Castellà per si se’l vol estudiar. 
 
La senyora Madrid explica que, a part del disseny i l’elaboració d’aquest Pla per part de 
la senyora Serra, amb el finançament de la Diputació de Barcelona, se’n va fer la 
presentació a la ciutadania el 8 de arç del 2019. S’ha elaborat un espai web, que la 
senyora Serra va fer amb uns objectius i un enfocament adjuntat al Pla d’igualtat. S’ha 
fet el disseny d’un logotip per aquest Pla. S’ha fet una formació de dotze hores al 
personal tècnic de l’Ajuntament. S’ha fet la primera memòria d’igualtat per a l’any 2018, 
la qual es publicarà al web en breu. S’ha constituït una comissió d’igualtat tècnica que 
es reuneix periòdicament, mensualment. Ara mateix no es fa perquè hi ha hagut canvi 
de legislatura, però es reprendran un cop s’hagin nomenat altre cop els membres 
d’aquesta comissió, per fer un seguiment de les accions d’aquest Pla d’igualtat. Fins 
avui, s’han fet cinc reunions de seguiment. S’ha solꞏlicitat i gestionat subvencions 
atorgades per la Diputació de Barcelona i l’Institut Català de la Dona. S’han promogut, 
conjuntament amb les quatre entitats de dones del municipi,  l’organització i la 
visibilització de les diades del 8 de març, 17 de maig, 28 de juny i 25 de novembre a 
través d’organitzacions d’actes i esdeveniments que emplacen la ciutadania a sortir al 
carrer. També s’han fet jornades de cultura per a la igualtat durant el 2019 i aprofita per 
convidar-los a la següent que se farà el 24 d’octubre. 
 
Pel que fa als reptes de futur per a l’any 2020, de moment volen crear, consensuar i 
visibilitzar el compromís polític per al foment de la igualtat de gènere al municipi del nou 
equip de govern, com també articular un departament d’igualtat de gènere amb recursos 
humans assignats directament, entre moltes altres coses de les quals ja els aniran 
informant perquè tenen molts projectes entre mans. 
 
2.5.3. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PRIMÀRIES CANET DE MAR PER A 
L’ELABORACIÓ D’UN PLA DE XOC PER MILLORAR CANET DE MAR 
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El grup municipal de Primàries Canet de Mar volem endegar un pla de xoc 
multidisciplinar per fer lluir Canet com mereix, ja que aquests últims anys s’ha copsat 
per part de tota la ciutadania de Canet un malestar molt gran per l’estat de degradació i 
abandonament absolutament inacceptable que viu Canet als seus carrers. 
 
La passada pavimentació d’alguns carrers principals de Canet abans de les eleccions, 
no ha solventat un problema estructural que va més enllà d’arranjar els carrers 
principals, el problema afecta a tots els carrers i places de Canet plens de forats, herbes 
o gastats pel pas dels anys, a les seves parets plenes de pintades incíviques, a 
l’ornamentació pública de parcs i jardins en estat d’abandonament, a l’estat de 
degradació dels monuments, la manca de llum dels carrers o la inseguretat pública en 
llocs crítics com la Renfe, el passeig de Mar o els seus accessos quan es fa fosc. 
 
Els canetencs mereixen un Canet millor. 
 
El Ple municipal no acorda per dotze vots en contra 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, Josep Antoni Massagué Muntada 
i Marc Jiménez Torres, quatre abstencions dels regidors Marián Gómez Téllez, Sílvia 
Tamayo Mata, Miguel Borrego González i Gemma Bosch Alsina i un vot a favor del 
regidor Jordi Castellà Andrés: 
 
ÚNIC.- Instar el consistori en l’elaboració d’un pla de xoc multidisciplinar per fer lluir 
Canet. Un pla que abordi la pavimentació integral del poble a mig i llarg termini, que 
netegi les pintades incíviques, millori i augmenti l’ornamentació de places i jardins, 
arrangi i colꞏloqui nous monuments, millori l’enllumenat i garanteixi la seguretat en els 
llocs crítics. 
 
La senyora alcaldessa recorda al senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup 
municipal de Primàries Canet de Mar, que es va acordar llegir només la part dispositiva 
de les mocions. 
 
El senyor Castellà considera que hauria de poder llegir tot el text, ja que és molt breu. 
Passa a llegir la moció. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que es tornen a trobar amb una moció sense contingut. Considera que 
primer cal esperar que el nou equip de govern presenti el seu pla d’actuació per aquesta 
legislatura, on es podrà veure què proposen i ho podran valorar. Com a regidor de 
l’oposició esperarà la presentació d’aquest pla d’acció i actuar en conseqüència. Hi 
votaran en contra. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, explica que el 
senyor Massagué ja ha dit el que volia manifestar en nom del seu grup. De fet, una de 
les preguntes que tenien preparades era saber si ja tenien a punt el pla d’actuació 
municipal per aquesta legislatura. El programa del PSC ja incloïa diferents plans de xoc 
per a zones de la població que estan molt degradades. Abans d’exigir aquestes coses 
però, esperen que el govern presenti el seu pla d’actuació. 
 



 

 
57 

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 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
explica que si només es llegeix el títol de la moció, es podria votar a favor amb els ulls 
tancats, però un cop s’aprofundeix en el text s’hi veu una barreja de conceptes que fa 
que sigui una moció poc entenedora. Els hauria agradat més que hagués presentat una 
proposta més tancada, amb un pla de xoc amb propostes concretes. Si no es fa així, 
s’està fent un brindis al sol. El seu grup no està gens avesat a treballar d’aquesta 
manera, tan descoordinadament i, de fet, fa cinc anys que estan treballant amb aquest 
pla de xoc. 
 
La moció parla de pavimentació del poble, però el seu grup municipal no són partidaris 
només de pavimentar, sinó també d’arreglar els carrers per sota. Fa entre trenta i 
quaranta anys que la xarxa de clavegueram no s’ha arreglat i, per tant, si només es 
pavimenta, el problema real no se soluciona. Sí que hi ha carrers que amb la 
pavimentació n’hi ha prou, però a la majoria cal una actuació integral. 
 
Aquesta moció també fa referència a carrers que tenen poca llum. Possiblement hi ha 
carrers amb poca llum, però li recorda al senyor Castellà que hi ha un pla sostenibilitat i 
tota una normativa energètica i d’afectació a tenir en compte. Li recorda que durant els 
anys 2017 i 2018 s’han invertit 200.000 euros en enllumenat i per a l’any 2019 hi ha 
previstos 200.000 euros més per invertir. Creu que no es pot dir que no s’hagi fet un pla 
de xoc. 
 
El senyor Castellà presenta una moció que no demana res en concret. També parla de 
pintades incíviques, i estan tots d’acord que s’han de netejar. Han obert una negociació 
amb l’empresa de neteja que gestiona el senyor Josep M. Masvidal, no només pel que 
fa a les pintades, sinó també amb les marquesines de l’autobús. Ara bé, moltes 
d’aquestes pintades es troben en façanes particulars i l’Ajuntament no hi pot intervenir. 
Explica que de cara al 2020, destinaran una part d’una subvenció que va destinada a 
edificis municipals, a les persones que pintin les seves façanes per netejar les pintades. 
És l’única manera amb la qual poden intervenir en aquest assumpte. 
 
En definitiva, moltes coses de les quals parla aquesta moció ja s’estan fent, amb una 
inversió de sis milions d’euros previstos al pressupost. 
 
El senyor Castellà insisteix que el seu grup ha demanat que es faci un pla de xoc, cosa 
que vol dir calendaritzar i avaluar els problemes que té Canet en aquest aspecte. 
Considera que, primer, el govern hauria de fer un informe on s’indiqui quines són les 
zones que més s’han de millorar i fer un pressupost per dur a terme les actuacions 
necessàries. El seu grup els està donant l’oportunitat que facin aquesta feina, que la 
presentin als regidors de l’oposició i que els expliquin com volen abordar aquesta 
problemàtica a mig i llarg termini. En canvi, el govern els contesta que ja els agradaria 
poder fer-ho, però no ho faran. 
 
Els insta a fer aquest pla de xoc i si no s’hi veuen amb cor, el seu grup ja els ajudarà. 
L’únic que han de fer és posar-se a treballar. Demana que facin la feina per la qual els 
paguen. 
 
El senyor Llovet es reservarà les paraules que li voldria dir, ja que només veient la 
pobresa de les mocions que el senyor Castellà presenta, que digui que els ensenyarà a 
redactar un pla de xoc és una mica incoherent. Amb això, el senyor Castellà ha 
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demostrat que no s’ha llegit ni una acta dels últims quatre anys, on hi ha tots els plans 
de xoc que s’han anat fet en pavimentació, enllumenat, neteja i serveis al poble, en 
general. 
 
Evidentment, en el Pla d’actuació municipal hi inclouran el nou pla de xoc, que no serà 
ni més ni menys que la continuació del que han estat duent a terme aquests darrers 
anys. I més que paraules, faran fets, com van fer amb el pla de millora de la riera Gavarra 
de fa quatre o cinc anys. Aquest pla ja hi era i el seu govern hi va posar els diners per 
poder desenvolupar-lo. 
 
D’altra banda, tenen el nou pla d’actuació molt avançat, però per un tema electoral els 
van avisar que no es podien fer presentacions d’aquesta mena. 
 
2.5.4. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PRIMÀRIES CANET DE MAR PER A LA 
REACCIÓ D'UNA COMISSIÓ MUNICIPAL DE PATRIMONI 
 
El grup municipal de Primàries Canet de Mar està absolutament compromès amb la 
defensa del patrimoni cultural i arquitectònic de Canet. 
 
El Ple municipal no acorda per quinze vots en contra 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, una abstenció de la regidora Gemma Bosch Alsina i un vot a favor del 
regidor Jordi Castellà Andrés: 
 
ÚNIC.- Instar l’Ajuntament per a la creació d’una comissió municipal de patrimoni on 
participin totes les forces polítiques i també aquelles entitats d’estudi, defensa i difusió 
de la història canetenca que així ho vulguin, amb l’objectiu de defensar el nostre 
patrimoni existent i la recuperació d’aquell patrimoni arquitectònic avui en risc, com la 
fàbrica de can Jover a la Pulligan, en estat d’abandonament. 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar 
llegeix la moció. 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal Canet i Tu, explica que 
al seu grup els agradaria defensar el patrimoni de Canet. De fet, és un dels pobles de 
Catalunya que té més edificis modernistes per quilòmetre quadrat, entre altres coses, 
però consideren que en aquesta moció hi ha una duplicitat, ja que aquesta comissió de 
patrimoni que es demana es podria englobar dins de la Comissió de Cultura si es 
convida el Centre d’Estudis Canetencs, per exemple, o altres entitats que fan una 
defensa aferrissada del patrimoni. De fet, aquestes entitats ja han denunciat en alguna 
ocasió, algun atemptat contra el patrimoni. Repeteix que la Comissió de Cultura podria 
fer aquesta funció si s’hi convida a les persones adequades. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que quan va rebre aquesta moció, la va ensenyar a una persona molt 
entesa en cultura i patrimoni i es va pensar que l’havia escrita ell i li agradaria llegir la 
resposta que li va fer: 
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“El que és i representa el patrimoni cultural de Canet es mereix un treball més seriós i 
això queda molt lluny d’aquesta moció. Totes les mocions han de tenir una part 
expositiva, la descripció, i una de dispositiva, els acords. En aquesta moció, la part 
descriptiva únicament fa referència com a fets a l’exposició de motius, la presentació del 
text en el registre d’entrada i com a descripció de la situació torna a repetir el títol de la 
moció acompanyat com a únic argument el compromís d’un grup municipal a la defensa 
del patrimoni cultural i arquitectònic de Canet. D’entrada, cal aclarir de què es parla quan 
es refereix al patrimoni cultural, si és patrimoni immoble, moble, documental, immaterial 
o natural del nostre municipi. En redactar la part expositiva de la moció, hauria de 
contenir una descripció sobre la situació del patrimoni cultural de Canet, els antecedents 
que ens porten a proposar els acords. Pel que fa als acords, en aquest cas, únic, no sé 
quina mena d’instrument proposes en redactar aquesta moció, una comissió informativa 
especial previst en l’article 7 del ROM, una comissió de treball dins del Consell Municipal 
de Cultura o una taula de treball, formada pels electes i la societat civil i membres del 
govern municipal, que actuï en defensa del patrimoni cultural a nivell municipal. Com et 
deia, si l’objectiu és preservar i defensar el patrimoni cultural de Canet, això es mereix 
un treball molt més seriós i lamento dir-te amb tota rotunditat que aquesta gens 
treballada moció, la meva proposta no pot ser una altra que la retiris, en primer lloc, per 
fer un nou redactat de la part expositiva per documentar-ho com cal i, en segon lloc, per 
una nova proposta d’acords formulats amb coherència [...] 
 
Comenta que aquesta persona li proposa una sèrie d’acords i acaba dient: 
 
“[...] Josep aquesta moció que m’has enviat és un clar exemple del que podríem 
anomenar fer política de titular enlloc de fer política correcta. Pots decidir què vols fer, 
si la primera o la segona. Jo et recomano que facis la segona. Gràcies”. 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que hi 
ha entitats i persones molt involucrades que fan tot el que els és possible per fer tot el 
que demana el senyor Castellà en la seva moció. Al cap i a la fi, tots tenen el temps que 
tenen, hi ha moltes coses a arreglar, a millorar, i seria interessant que se centressin en 
allò que es pot fer. Considera que el CEDIM està fent un treball extraordinari en aquest 
sentit. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura, Acció Social, Règim Intern 
i Promoció, creu que la moció és benintencionada i això sempre s’ha d’agrair. També li 
sembla entendre, perquè no li queda gaire clar, que la comissió que proposa és sobretot 
per a la vessant arquitectònica el patrimoni, la qual cosa el senyor Castellà confirma. El 
senyor Xirau explica que les àrees d’Urbanisme i Cultura, que són les principals garants 
d’aquest patrimoni, tenen com a assessor, com a entitat de consulta, des de fa molts 
anys, el Centre d’Estudis Canetencs. 
 
El senyor Xirau aclareix que aquestes comissions, com la que demana el senyor Xirau 
sempre tenen un caràcter tècnic i no pas polític. Els polítics només poden fer 
acompanyament a les propostes dels tècnics i aquesta moció, que potser és la més breu 
de totes les que s’han presentat, prova que els polítics hi entenen poc de cultura i 
patrimoni. 
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El senyor Castellà comenta que podria respondre moltes coses, però troba que el fet 
que hi hagi grups municipals que no plantegin cap moció i critiquin als que sí que en 
plantegen li sembla surrealista. Li agraeix al senyor Xirau que agraeixi les bones 
intencions del grup municipal de Primàries Canet de Mar, ja havien avisat que no havien 
vingut a contemplar els vitralls, sinó que havien vingut a treballar. Han fet aquesta 
proposta perquè consideren que aquesta comissió cal que existeixi perquè hi hagi 
alguna cosa que defensi el patrimoni arquitectònic de Canet. Si els regidors consideren 
que això és important, els demana que hi votin a favor. En canvi, si consideren que ja 
es fa prou bé, continuïn com fins ara, però hi ha patrimoni arquitectònic de Canet que 
anirà a terra si no es comença a treballar seriosament sobre aquest tema i si no es 
comencen a reunir políticament per trobar-hi solucions. Per exemple, a la fàbrica de Can 
Jover, ell mateix va veure desenes de turistes fent fotografies a aquesta fàbrica i és una 
pena que l’Ajuntament miri cap a una altra banda i no hi posi solucions. Ja sap que no 
és patrimoni públic, però s’ha de fer el possible perquè el propietari preservi aquest 
patrimoni de forma adequada i això sí que és responsabilitat de l’Ajuntament. 
 
El senyor Xirau repeteix que tenen el Centre d’Estudis Canetencs al costat que els 
assessora i que hi estan treballant contínuament. Recentment, han decidit fer una revisió 
i ampliació del Llibre de patrimoni arquitectònic, amb la incorporació de més elements 
singulars de forja, vitralls o ceràmica, entre altres. 
 
Així, doncs, no cal que es creï la comissió de patrimoni perquè ja gaudeixen d’aquest 
assessorament tant l’Àrea d’Urbanisme com la de Cultura. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
explica que vol fer un breu comentari sobre la fàbrica de Can Jover. Explica que és un 
edifici privat i en el POUM s’explicita que quan els propietaris vulguin desenvolupar 
urbanísticament la zona hauran de cedir precisament la catedral a l’Ajuntament. També 
comenta que l’Ajuntament ha fet més de vint requeriments els últims quatre anys a 
l’empresa i, fins i tot, a nivell judicial. La problemàtica amb aquesta empresa sobrepassa 
les competències de l’Ajuntament i per aquest motiu aquest assumpte s’allarga tant en 
el temps. 
 
2.5.5. MOCIÓ EN SUPORT A LA LLEI 24/2015 I CONTRA EL TALL DE 
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC A LES FAMÍLIES AMB DEUTE, PER PART 
D'ENDESA I ALTRES COMPANYIES 
 
Recentment Endesa i altres companyies elèctriques han enviat cartes a alguns 
ajuntaments catalans on amenacen amb la intenció d'incomplir amb la Llei 24/2015 i 
tallar el subministrament a les persones i famílies amb informes de vulnerabilitat que 
tinguin deutes de consum, si les administracions públiques no paguen el 50% del cost 
d’aquest deute abans de l’1 d’octubre. 
 
La Llei 24/2015, coneguda com a Llei de l’Habitatge, va ser fruit d’una iniciativa 
legislativa popular (ILP) impulsada per un grup promotor format per la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca (PAH), l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) i 
l’Observatori DESC. Va ser aprovada per unanimitat el 23 de juny de 2015. Gràcies a 
aquesta llei s’han impedit més de 63.000 talls elèctrics. 
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El gener de 2017 el Govern de la Generalitat de Catalunya va promoure un front 
institucional amb les associacions municipalistes, les diputacions i l’Ajuntament de 
Barcelona, situant un conveni marc a les companyies que aquestes no van voler signar.  
 
No tolerarem l'amenaça de privar d’un dret bàsic a les persones més vulnerables 
d’aquest país. Les empreses que es lucren amb serveis elementals com la llum, l’aigua 
o el gas han d’assumir el compliment de la legalitat vigent a Catalunya, que protegeix 
els drets energètics de les persones en situació de vulnerabilitat.  
 
I per garantir-ho, hem d’utilitzar totes les eines al nostre abast, al costat dels agents i 
moviments socials, el mon local i el Govern de la Generalitat per aconseguir que totes 
les persones, i especialment les més vulnerables, tinguin el subministrament energètic 
que garanteixi una vida digna. 
 
Davant aquesta amenaça, creiem necessari manifestar el compromís inequívoc amb la 
lluita per garantir drets bàsics per una vida digna, com els de l’energia i l’habitatge. 
 
Per tots aquests motius, s’acorda per unanimitat dels disset membres presents dels 
disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Instar el Govern de la Generalitat a prendre el lideratge polític en la defensa 
dels drets energètics, especialment dels i les ciutadanes més vulnerables, treballant de 
manera transversal per fer complir la llei.  
 
SEGON.- Defensar fermament la Llei 24/2015, una Llei fruit d’una Iniciativa Legislativa 
Popular que va ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya, i que és una de 
les més avançades del món. 
 
TERCER.- Exigir la condonació, per tart d’Endesa i les empreses subministradores, del 
deute acumulat per les famílies i persones protegides per la llei 24/2015, des de l'any 
2015.  
 
QUART.- Instar a totes les administracions competents a utilitzar les vies sancionadores 
de manera contundent, en cas que les subministradores elèctriques realitzin talls a llars 
o famílies, no permesos per la llei 24/2015. 
 
La senyora Àngels Isart Falceto, regidora del grup municipal de Canetencs 
Independents, llegeix la part dispositiva de la moció. 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal Canet i Tu, explica que 
hi votaran a favor i pregunta què passa en cas que aquestes companyies portin a terme 
les seves amenaces, si s’ha previst algun tipus de fons de contingència a través de 
Benestar Social per ajudar aquestes famílies si ve al cas. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, manifesta que hi votaran a favor i que es volien sumar a la moció. 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
explica que hi votaran a favor i esperen que l’Ajuntament en el proper pressupost tingui 
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un espai de diners, una reserva, destinada a aquelles famílies vulnerables que ho 
demanin, perquè si no és així, es fa un brindis al sol, com s’ha dit abans. 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Recursos Humans i Acció 
Social, explica que ja tenen uns ajuts puntuals destinats a aquesta problemàtica. Es 
disposa de 70.000 euros per fer-hi front. 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, demana a la 
senyora Isart i al senyor Xirau que expliquin de què es va parlar a la Diputació i, com no 
pot ser d’una altra manera, el seu vot serà favorable. El PSC està presentant mocions 
d’aquest caràcter a molts ajuntaments d’arreu de Catalunya i, per tant, no poden fer altra 
cosa que votar-hi a favor. No han presentat una moció en el mateix sentit per no duplicar 
la feina perquè consideren, igual que amb el tema de la violència de gènere, que no és 
qüestió de qui ho presenta, sinó que s’accepti i que la resposta sigui al més unitària 
possible. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura, Acció Social, Règim Intern 
i Promoció, explica que van assistir a una reunió a la Diputació de Barcelona on hi va 
assistir tothom, les altres diputacions, el tercer sector, la Generalitat de Catalunya i els 
ajuntaments, hi era tothom. En aquesta reunió va quedar molt clar que aquesta iniciativa 
duta a terme per Endesa és ilꞏlegal. Es va demanar que ningú fes cap actuació per 
separat, sinó que es fes una actuació conjunta i coordinada. I aquesta actuació que es 
fa avui va en aquesta línia. 
 
2.5.6. MOCIÓ DE SUPORT PER A L'ANULꞏLACIÓ DE L'ORDRE DEL PRESIDENT 
DEL TSJC DE PROTEGIR LES SEUS JUDICIALS AMB ELS MOSSOS D'ESQUADRA 
 
L’ordre de sobreprotegir les seus judicials ha afectat l’operativa dels recursos públics del 
cos de Mossos d’Esquadra.  
 
El passat mes de febrer, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va ordenar 
al cos de Mossos d’Esquadra la protecció presencial permanent de les seus judicials de 
Catalunya  arran de les protestes polítiques dels Comitès de Defensa de la República 
(CDR) davant les seus judicials de Catalunya amb motiu de l’inici del judici del procés.  
 
El dispositiu “Toga” obliga al Cos de Mossos d’Esquadra (CME) a una vigilància policial 
presencial i permanent de les seus judicials de les Audiències Provincials i dels 49 partits 
judicials de Catalunya. Una patrulla està destinada a vigilar el jutjat que se li ha adscrit, 
i només la poden abandonar si passa una cosa greu, i tot i així amb autorització expressa 
dels comandaments. 
 
L’ordre dictada pel TSJC és d’obligat compliment per part dels Mossos d’Esquadra, que 
han d’actuar com a policia judicial i no deixa marge d’actuació a la Conselleria d’Interior.  
 
Aquesta ordre suposa que més de mig miler d’efectius dels Mossos siguin obligats a 
protegir seus judicials i afecta de manera directa la disponibilitat dels efectius del Cos 
de Mossos d’Esquadra dificultant la prestació del servei públic que la Policia de la 
Generalitat-Mossos d’Esquadra ha de prestar a la ciutadania.  
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La seguretat és un dels pilars de la nostra societat, i el Departament d’Interior és el 
màxim responsable de la planificació i elaboració d’estratègies per mantenir la seguretat, 
més encara en períodes d’alta ocupació, en motiu del turisme i les vacances d’estiu. Així 
mateix, els alcaldes i alcaldesses d’aquest país, juntament amb l’equip de govern 
municipal, són autoritat en matèria de seguretat d’acord amb el que preveu la Llei 4/2003 
d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya. 
 
En aquest sentit, s’han hagut de tancar durant alguns moments les oficines d’atenció 
ciutadana (OAC) i prioritzar serveis perquè els escassos efectius han d’estar vigilant una 
seu judicial.  Malgrat que tenen l’obligatorietat de recollir denúncies de ciutadans a 
qualsevol comissaria, quan hi ha pocs efectius, i en el cas que la tipologia del fet a 
denunciar ho permeti, es convida el ciutadà a tornar-hi en un altre moment perquè no hi 
ha prou personal. 
 
Actualment ens trobem en un nivell d’alerta de 4 sobre 5 per l’amenaça terrorista. Aquest 
fet, juntament amb l’impacte que genera el dispositiu “Toga”,  i que no s’està podent 
realitzar una tasca, com seria desitjable, de prevenció i vigilància, té també una afectació 
en la percepció d’inseguretat per part de la ciutadania.  
 
Tal com han denunciat els Sindicats dels Mossos,  “l’Operació Toga” altera les tasques 
rutinàries dels Mossos d’Esquadra i en molts municipis no es poden cobrir els incidents 
del dia a dia ni donar una resposta ràpida i efectiva.  
 
Atès que considerem que aquesta mesura és conjuntural i que s’ha de retornar a la 
normalitat, ja que no s’ha produït cap incident després de les protestes pacífiques. Atès 
que tornar a aquesta situació de normalitat, no significa no voler protegir els edificis 
judicials.  
 
Atès aquesta realitat visible i la necessitat de disposar de tots els efectius per la 
seguretat i la prevenció de tots els pobles i ciutats de Catalunya.  
 
El Ple municipal acorda tretze 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, Josep Antoni Massagué Muntada, Jordi Castellà 
Andrés i Gemma Bosch Alsina, i quatre abstencions dels regidors Marián Gómez Téllez, 
Sílvia Tamayo Mata, Miguel Borrego González i Marc Jiménez Torres: 
 
PRIMER.- Instar al President del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que 
procedeixi a adoptar el corresponent acord per a revocar l’ordre de protecció permanent 
i presencial, per part del cos de Mossos d’Esquadra, de les seus judicials a Catalunya.  
 
SEGON.- Demanar al Tribunal Superior de Justícia que alliberi al Cos dels Mossos 
d’Esquadra d’aquesta protecció estàtica d’edificis per tal de poder-se dedicar a allò que 
és essencial del servei públic essencial: recuperar el seu normal funcionament, i dedicar-
se a les tasques de la prevenció i la seguretat ciutadana.  
 
TERCER.- Reconèixer l’esforç que està realitzant el cos de Mossos d’Esquadra en tot 
moment per a garantir la seguretat ciutadana, tot i haver de complir amb aquesta ordre 
judicial. 
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QUART.- Traslladar l’adopció d’aquests acords al Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, a les entitats 
municipalistes i als mitjans de comunicació locals. 
 
La senyora alcaldessa llegeix la part dispositiva de la moció. 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, pregunta si hi 
ha alguna possibilitat de treure el punt tercer d’aquesta moció, a la qual cosa la senyora 
alcaldessa li respon que no. 
 
El senyor Jiménez explica, doncs, que, tenint en compte que els mossos d’esquadra són 
els que es dediquen a desnonar les famílies, no hi poden votar a favor. 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que hi 
veuen molt bona intenció a aquesta moció però no entenen, des del concepte de 
municipalitat, què es pot aportar. El PSC vol donar suport a totes els mocions que ajudin 
a millorar la vida a totes les persones del poble i consideren que aquesta moció és un 
brindis al sol. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que cal 
recordar que aquesta moció té un quart punt que la senyora alcaldessa no ha llegit. A 
continuació, contesta que, pel que fa des de la municipalitat, considera que els afecta i 
força. Tenir uns mossos d’esquadra als jutjats d’Arenys, 365 dies a l’any, 24 hores al 
dia, representa que no poden venir a ajudar a fer intervencions a la Policia Local. Hi ha 
més de 400 mossos dedicats a estar parats, estàtics, davant de les portes dels jutjats 
de tot Catalunya. Ara s’ha aconseguit un primer pas i és que en horari de treball hi haurà 
el personal de seguretat dels mateixos jutjats i ara de 480 s’ha reduït a 420 mossos 
aturats davant dels jutjats. 
 
2.5.7. MOCIÓ EN SUPORT DE L’EMERGÈNCIA AMBIENTAL, CLIMÀTICA I DE 
RESIDUS, I  A LA 3a VAGA PEL CLIMA DEL 27S. 
 
PER UNA LLEI RESIDU ZERO DE PREVENCIÓ DE RESIDUS 
 
Davant de l’emergència ambiental i climàtica que estem vivint, ens cal donar una 
resposta ferma que impliqui polítiques energètiques, ambientals, de residus i de 
sostenibilitat decidides des de totes les institucions. Hem de passar del compromís a 
l’acció i apostar per aquelles accions que ens permetin generar canvis reals.  
 
El proper divendres 27 de setembre el moviment “Fridays for future”, amb el suport de 
més de 100 entitats i colꞏlectius, convoquen una jornada de mobilització que es planteja 
com a vaga estudiantil, vaga de consum, i mobilitzacions en suport de la lluita climàtica. 
Els signants demanen que es declari de manera immediata l’emergència climàtica i la 
posada en marxa urgent de concretes per reduir ràpidament a zero les emissions netes 
de gasos d’efecte d’hivernacle en línia amb el que estableix la ciència i sota criteris de 
justícia climàtica. Evitar que la temperatura global s'elevi per sobre de 1,5 °C ha de ser 
una prioritat de la humanitat. Cal reduir amb caràcter urgent les emissions de CO2eq, 
reajustant la petjada ecològica a la biocapacitat del planeta. 
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La crisi climàtica és conseqüència d'un model de producció i consum que ha demostrat 
ser insostenible,  la contribució del tractament dels residus es de més del 20% dels GEH 
produïts a Catalunya,  i donat que sols es recuperen el 33% dels residus i que els 
productes d’un sol ús i de curta durada augmenten cada any és del tot necessari actuar 
i plantejar les estratègies i accions per invertir les tendències i fer un canvi de model de 
producció industrial, distribució i consum que portin a una reducció de residus, d’impacte 
ambiental i d’emissions que vagi en la direcció de les noves normatives de la Unió 
Europea i dels llindars d’un model ecoeficient que respongui al respecte amb medi i a la 
salut de les persones. Es en aquest sentit que demanem que s’aprovi una Llei Catalana 
Residu zero de prevenció de residus i així contribuirà a minvar els efectes del canvi 
climàtic que l’emergència ambiental, energètica i de residus necessita.  
 
Cal un compromís del món local en declarar l'emergència climàtica a través d'assumir 
compromisos polítics reals i vinculants, amb la consegüent assignació de recursos per 
fer front a aquesta crisi, ja que com a administració més pròxima a la ciutadania, hi juga 
un paper clau, especialment en la conscienciació i canvi d’hàbits de la ciutadania. Però 
també com a institució exemplificadora apostant per la sostenibilitat, la millora de la 
qualitat de l’aire i l’energia verda. Per aquest motiu és necessari que ens sumem a les 
mobilitzacions convocades com a mostra del compromís municipal davant l’emergència 
climàtica, és imprescindible aturar la pèrdua de la biodiversitat per evitar un colꞏlapse de 
tots els sistemes naturals, inclòs l'humà. 
 
S'acorda per unanimitat dels disset membres presents dels disset que integren el 
nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Declarar l’emergència climàtica al municipi i donar suport a la jornada de 
mobilitzacions pel clima convocada per més de 100 colꞏlectius, que demanen que es 
declari de manera immediata l’emergència climàtica en l’àmbit nacional i local, i la 
posada en marxa urgent de concretes  i de recursos per reduir ràpidament a zero les 
emissions netes de gasos d’efecte d’hivernacle.  
 
SEGON.- Promoure sistemes de recollida de residus eficients en l`àmbit municipal, que 
garanteixin un 70% de recollida selectiva neta mínim i que posin el focus en la recollida 
de la matèria orgànica de qualitat amb un nivell d’impropis inferior al 3-4%.  
 
TERCER.- Desenvolupar estratègies i propostes orientades a conservar, millorar i 
incrementar els espais verds I agrícoles al municipi.  
 
QUART.- Apostar per una eficiència 100% d’energia renovable i sostenible, i reduir de 
manera urgent i prioritària a zero les emissions netes de carboni el més aviat possible.  
 
Fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica dels edificis I serveis municipals i posar a 
disposició localitzacions per facilitar el desenvolupament d’energies renovables i 
sostenibles com l’energia solar i eòlica,  i promoure I facilitar la instalꞏlació d’energia 
fotovoltaica a edificis particulars. 
 
CINQUÈ.- Promoure la mobilitat sostenible, reduir el transport privat fomentant el 
transport públic i els carrils bici. 
 
SISÈ.- Adoptar l’objectiu de la reducció d’emissions de gasos d’efevcte hivernacle al 
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municipi, al mateix nivell i els objectius dels compromisos europeus i exigir al Govern 
espanyol i al Govern Català el compliment dels compromisos vigents en el marc de la 
normativa europea sobre clima i energia 2030 que demana:  
 
‐ Reducció del mínim del 40% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle en 

relació als nivells de 1990   
‐ Millora de com a mínim  del 27% d’eficiència energètica  
‐ Que l’aportació de les energies renovables sigui del Mínim el 27%, com a mínim.  

 
SETÈ.-  Demanar al Govern I al Parlament de Catalunya l’elaboració d’una Llei Catalana 
Residu Zero de Prevenció de Residus (1), que reguli : 
 
‐ El canvi de model productiu, de distribució I de consum de productes que esdevenen 

residus, amb criteris de que no es produeixi res que no sigui reutilitzable o fàcilment 
reciclable, aplicant l’ecodisseny, 

‐ Aplicar la responsabilitat ampliada del productor (Directiva de Residus 2018 I 
Directiva de plàstics 2019),  que els productors assumeixin els costos dels residus 
dels productes que posen al mercat,  

‐ Implementar els sistemes de dipòsit i devolució (SDDR) per a envasos i altres 
productes tòxics o perillosos. 

‐ Prohibicions i limitacions a la proliferació de plàstics i altres productes d’un sol ús,  
‐ prioritzar la reutilització I els materials reciclables I compostables, entre d’altres  
‐ Prohibició de qualsevol gestió, tractament i abocament de residus fora de l’àmbit 

territorial de generació. S’entén per àmbit territorial la vegueria 
‐ Descartar la incineració com a sistema de tractament de residus de final de 

canonada. 
 

VUITÈ.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, i a l’Estratègia Catalana 
Residu Zero (pcrz@googlegroups.com)(2). 
 

(1) El Fòrum Estratègia Catalana Residu Zero ha proporcionat als grups parlamentaris un document 
de proposta i que en l’actualitat està en procés d’estudi.  

(2) Enllaç al document “Continguts de la proposta de Llei Catalana Residu zero de Prevenció de 
Residus i per l’ús eficient dels recursos” https://estrategiazero.cat/2019/09proposta-de-llei-
catalana-residu-zero-de-prevencio-de-residus-i-pel-us-eficient-dels-recursos 

 
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, explica que 
només llegirà la part dispositiva de la moció, perquè ja és prou llarga, però abans vol 
explicar que presenten aquesta moció perquè aquesta setmana s’estan produint 
mobilitzacions contra l’emergència climàtica i han cregut adient proposar-la. És una 
moció que els ha arribat des del grup Fot-li Castanya. El que es vol és declarar 
l’emergència climàtica per assumir el compliment dels compromisos polítics reals i 
assequibles per part dels municipis. Aquest equip de govern té la voluntat, i ho ha 
demostrat des de l’Àrea de Medi Ambient, d’iniciar un procés d’educació, formació i 
conscienciació per a tota la població de Canet sobre la veritable crisi ecològica, 
juntament amb totes les entitats que tants cops ha dit que són molt actives en aquest 
aspecte. Feta aquesta introducció llegeix la part dispositiva de la moció. 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que el 
seu grup també la va rebre i van demanar al grup municipal de Som Canet i a 
l’Ajuntament que la volien entrar conjuntament i, per tant, això vol dir que hi votaran a 
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favor. Només vol comentar que el seu grup municipal proposava, proposta que partia 
també de l’entitat Fot-li Castanya, d’ampliar aquesta moció amb tres punts més, però se 
li ha comentat que per diferents problemes no s’ha pogut fer. Demana permís per poder 
llegir aquests tres punts que s’afegirien al punt setè, ja que consideren que totes 
aquelles persones que volien votar a favor d’aquesta moció també hi estaran d’acord: 
 
‐ Implementar els sistemes de dipòsit i devolució (SDDR) per a envasos i altres 

productes tòxics o perillosos. 
‐ Prohibició de qualsevol gestió, tractament i abocament de residus fora de l’àmbit 

territorial de generació. S’entén per àmbit territorial la vegueria 
‐ Descartar la incineració com a sistema de tractament de residus de final de 

canonada. 
 
També afegiria al punt vuitè traslladar els acords a l’Estratègia Catalana Residu Zero 
(pcrz@googlegroups.com). 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, explica que el seu 
grup també se suma a aquesta moció. El seu grup també tenia una moció d’aquest estil, 
però han considerat que si es presentava aquesta ja estava bé, tot i que vol explicar que 
hi ha alguns punts que els han sobtat una mica. Des del PSC també se sumen a la 
Setmana Global d’Acció per al Clima que se celebra del 20 al 27 de setembre, juntament 
amb els milions de persones que es mobilitzen a través de les manifestacions i 
concentracions convocades arreu del país i també mundialment. Dit això, explica que hi 
ha algunes accions concretes que els sobta, com per exemple arribar al 70% de la 
recollida selectiva quan, precisament, en aquest municipi ja s’està en aquest tant per 
cent de recollida selectiva des de fa molts anys, des del 2005. Això no vol dir que no 
s’hagi de continuar treballant en aquest sentit, perquè no es deixi de tenir un 70% 
d’efectivitat en la recollida selectiva. 
 
També comenta que hi ha moltes accions que es van incorporar a l’Agenda XXI. Una 
Agenda XXI que segur que cal actualitzar amb els criteris mundials, però moltes de les 
propostes que fa aquesta moció es van aprovar en el seu moment. Proposa començar 
a revisar aquesta agenda per incloure aquelles accions que s’han d’actualitzar i treballar 
en la línia sobretot de conscienciació de la població. 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Sanitat, agraeix, 
en primer lloc a l’entitat Fot-li Castanya per haver-los aportat aquesta moció. Des del 
govern van veure que se li havia de donar suport de seguida i pel fet que la va proposar 
aquesta entitat, no van voler canviar ni afegir res. El senyor Jiménez comenta que 
aquests punts que hi vol afegir també els ha proposat Fot-li Castanya, per tant, troba 
que també hi estaran d’acord, però insisteix que al govern no han arribat de mans de 
l’entitat i per això no els han inclòs, pel fet que no la volien modificar. 
 
Pel que fa a les paraules de la senyora Tamayo, comenta que el PAM parla de l’Agenda 
XXI i del Pla de Sostenibilitat. Comenta que ara la recollida selectiva ha baixat del 70%, 
conseqüència d’actuacions que s’han anat fent al llarg d’aquests anys i, per tant, s’hi 
està posant remei per aconseguir altre cop aquests resultats espectaculars. També vol 
destacar que Canet de Mar, pel que fa als impropis, es troba en una situació 
immillorable, entre el 3 i el 4%. Comenta que per què no posar-se el repte que Canet de 
Mar sigui el primer poble del Maresme amb residus zero. 
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La senyora Serra explica que, pel que fa al primer punt que ha llegit el senyor Jiménez, 
creu que l’Àrea de Medi Ambient ja hi està treballant. Pel que fa al segon punt, proposa 
una acció de la qual l’Ajuntament no té potestat, ja que parla de l’àmbit territorial de la 
vegueria. Pel que fa a la incineració, si s’està parlant que Canet té un 3-4% d’impropis, 
tampoc es poden comprometre a no utilitzar la incineració com a sistema per desfer-
se’n. 
 
D’altra banda, vol anunciar que avui serà l’última sessió en al qual tindran ampolles 
d’aigua de plàstic i que a partir d’ara seran reutilitzables. 
 
La senyora Tamayo comenta que els sembla molt bé intentar aconseguir el residu zero, 
però per això cal que hi hagi un canvi de normativa i del sistema econòmic, ja que si no 
és així és inviable que a nivell municipal es puguin fer accions. Potser es referia al 
pagament per generació de residu a nivell municipal. Considera que és més realista que 
no pas aconseguir el residu zero. 
 
El senyor Masvidal explica que la senyora Tamayo té raó i que al pagament per 
generació de residu s’hi arribarà aviat, ja que és un projecte de poble i on tothom hi ha 
d’estar d’acord i li agradaria comptar amb la complicitat de tots els grups municipals, 
perquè està demostrat que per superar el llindar del 70% cal dur a terme aquesta acció. 
 
La senyora Tamayo expressa el seu acord tot i que afegeix que és molt complicat el 
pagament per generació de residu a nivell municipal. 
 
El senyor Masvidal comenta que li sorprèn que sigui la senyora Tamayo que comenti 
que serà complicat el pagament per generació de residu, quan va ser ella mateixa qui 
va implementar la recollida porta a porta, que tampoc no va ser fàcil. Explica que 
considera que s’ha de ser atrevit i no tenir por d’anar més enllà. Hi ha pobles i ciutats, 
com Berga per exemple, que ho han dut a terme. Cal ser agosarats i, si més no, intentar-
ho. 
 
La senyora Tamayo repeteix que és una acció difícil i complicada, però que si està 
disposat a intentar-ho, ella personalment, ja no com a membre del grup municipal del 
PSC, li donarà un cop de mà. 
 
 
3. RENÚNCIA CÀRREC DE REGIDOR SENYOR MARC JIMÉNEZ TORRES 
 
Fets: 
 
En data 17 de setembre de 2019, amb el número de registre d’entrada 2019/7865, el 
regidor del grup municipal de la CUP-Amunt, el senyor Marc Jiménez Torres, ha 
presentat la seva renúncia al càrrec de regidor d’aquest Ajuntament, càrrec que exerceix 
en l’actualitat i del qual va prendre possessió en la sessió constitutiva de la corporació, 
celebrada el dia 15 de juny de 2019, en haver estat proclamada electe amb la 
candidatura presentada per la Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista 
(CUP-Amunt), en la qual ocupava el lloc número 1. 
 
Vist l’informe núm. 48/2019, de data 19 de setembre, emès per la secretària municipal. 
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Per tot l’exposat, es dona per assabentat al Ple municipal del següent: 
 
Primer.- Prendre coneixement, per a la seva efectivitat, de la renúncia formulada pel 
senyor Marc Jiménez Torres, a la seva condició de regidor de l’Ajuntament de Canet de 
Mar i tots els altres càrrecs que exerceix i que es deriven d’aquesta condició. 
 
Segon.- Conseqüentment, declarar vacant el lloc de regidor que fins al moment ocupava 
el senyor Marc Jiménez Torres, pertanyent al grup municipal de la CUP-Amunt. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral que correspongui perquè 
expedeixi la credencial acreditativa de la seva condició d’electe a favor del candidat que 
ocupava el número 2 de la llista del partit Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa 
Municipalista (CUP-Amunt), en les eleccions locals de 26 de maig de 2019, que segons 
les dades que figuren a l’Ajuntament és la senyora Yasmina Garcia Beti. 
 
La senyora alcaldessa cedeix la paraula al senyor Marc Jiménez Torres, el qual 
comença la intervenció dient que havia preparat unes paraules, però no ho llegirà perquè 
s’emocionarà i, per tant, només anunciarà que plega del seu càrrec de regidor de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. Vol donar les gràcies a totes aquelles persones que li 
han posat fàcil i desitja encerts i molta força a la persona que el substituirà, la senyora 
Yasmina Garcia Beti que està segur que ho farà tan bé o molt millor que ell mateix. 
 
Després d’un aplaudiment del Ple de la corporació, la senyora alcaldessa comenta que 
ha estat un plaer comptar amb el senyor Jiménez en aquest plenari i li dona les gràcies 
per la feina feta. 
 
A continuació, el senyor Jiménez abandona el seu lloc com a regidor i la senyora 
secretària accidental passa a llegir la renúncia al càrrec del senyor Jiménez. 
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4. Precs i preguntes 
 
1.- Reequilibri de les subvencions a les entitats i associacions del poble 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, explica 
que han vist que hi ha hagut una lleugera modificació en l’apartat de subvencions. Arran 
d’això i després de les declaracions del grup municipal d’ERC que duplicaria les 
subvencions a les entitats, voldria saber si han pensat a reequilibrar les subvencions, ja 
que veuen que hi ha entitats que estan suficientment dotades, però després n’hi ha de 
molt importants, com l’Associació de Venedors de la Plaça Mercat o l’Associació de 
comerciants, que tenen unes dotacions que, francament, per promocionar la vida 
econòmica del poble li semblen ridícules. 1000 euros com a molt, li sembla molt poc. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
explica que en el seu programa deien que doblarien les subvencions per concurrència 
competitiva en quatre anys. Les subvencions nominatives van per una altra via, 
mitjançant la signatura de convenis i que són de més fàcil negociació. 
 
La senyora Anna Casas Donadeu, regidora delegada de Turisme i Promoció Econòmica, 
explica que els serveis de l’Ajuntament colꞏlaboren amb les associacions que ha 
esmentat la senyora Bosch en tot allò que poden perquè puguin dur a terme les seves 
activitats. En aquest cas, cal recordar que s’està fent una gran inversió a l’edifici de la 
Plaça Mercat i no s‘ha d’oblidar que s’està parlant de negocis. L’Ajuntament ha de 
colꞏlaborar en tot el que pugui, però les empreses han de tenir el seu propi capital i les 
seves pròpies apostes de publicitat i campanyes. 
 
2.- Accés a les actes del Ple municipal ja aprovades 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, explica 
que en aquesta mateixa sessió el senyor Llovet ha renyat el senyor Castellà perquè no 
es llegia les actes dels plens. Doncs bé, fa un any que no es pengen les actes dels plens 
al web. Hi ha les ordres del dia, però no hi ha les actes. Entén que la d’avui no hi serà 
perquè primer s’ha d’aprovar, però n’hi ha d’altres que ja estan redactades i no estan 
penjades. Insisteix també que els comptes han d’estar penjats al web de l’Ajuntament, 
no només per facilitar la feina als regidors de l’oposició, sinó també perquè el ciutadà no 
té per què passejar-se per les actes per trobar la informació econòmica municipal i l’ha 
de poder tenir a l’abast. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
explica que és cert que fa mesos que no està actualitzat el web amb les actes dels plens. 
Aquesta és una de les raons per les quals consideren que el tema de la comunicació ha 
de millorar i que es necessita un suport important per dividir la feina que té aquest 
departament municipal i poder compartir la feina entre el càrrec que ara es nomena i 
l’actual tècnica de Comunicació. S’ha de tenir en compte que per poder penjar aquestes 
actes al web s’ha de fer un treball previ de buidatge de dades personals, una feina que 
s’ha de fer molt acuradament i amb temps. 
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3.- Inauguració de la plaça 1 d’Octubre 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
pregunta a l’equip de govern si, coincidint amb el segon aniversari de l’1 d’octubre, tenen 
previst inaugurar la plaça, ja que segons tenen entès van triar una plaça que ara està 
en obres i potser es trigarà dos anys que l’Odèon estigui construït. Demana que 
expliquin quina previsió tenen per inaugurar aquesta plaça 1 d’Octubre que altres 
municipis de Catalunya ja fa molt de temps que han inaugurat. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
explica que quan l’any passat va entrar la solꞏlicitud de nomenar un espai públic com a 
plaça 1 d’Octubre, es van posar en contacte amb el Centre d’Estudis Canetencs, que és 
l’entitat a qui normalment demanen els assumptes referents al nomenclàtor del poble, i 
els van demanar quin consideraven que era el millor espai per posar aquest nom. El 
Centre d’Estudis va considerar que la plaça Colomer era el millor espai públic. Només 
hi havia una persona afectada i ja se li va consultar. El problema va venir perquè tot 
plegat va coincidir en època d’eleccions i fins ara no ho podrien haver dut a terme, però 
ara hi ha les obres de l’edifici de l’Odèon i han de decidir si aproven fer el canvi de nom 
d’aquesta plaça, malgrat que no es podrà fer cap acte d’inauguració, o esperen que les 
obres estiguin acabades. El més lògic és que intentin tirar endavant aquesta proposta, 
ja que les obres trigaran a acabar-se, i fer un petit acte en funció de les possibilitats que 
les obres deixin fer. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura, Acció Social, Règim Intern 
i Promoció, explica que van considerar més oportú que la plaça Colomer adoptés el nom 
de plaça 1 d’Octubre, en comptes de la plaça de la Papallona tal com va proposar el 
grup municipal de Primàries Canet de Mar. També seria un bon lloc, però és un topònim 
que no volen perdre i, en canvi el senyor que dona nom a la plaça Colomer, afecte a 
l’antic règim i que ocupava càrrecs de rellevància a Barcelona, va pagar la urbanització 
d’aquesta plaça a canvi que durant 80 anys ningú edifiqués res en aquest espai. En 
aquest cas, doncs, no es perd un topònim i es posa un nom digne a un espai públic. 
 
4.- Instància dirigida a l’oposició que no els ha estat lliurada 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que el 21 d’agost passat es va lliurar una instància dirigida a la senyora 
alcaldessa, a la regidora delegada de Recursos Humans i Acció Social i als membres 
de l’oposició. Es va presentar al registre per saber com havia estat el circuit d’aquesta 
instància perquè a dia d’avui encara no els ha estat lliurada i li van comunicar que el 
procediment del registre és que es tramitava a la unitat administrativa de referència, que 
era Alcaldia. La seva pregunta és com pot ser que Alcaldia no l’hagi lliurada; vol saber 
per què encara no han rebut aquesta instància que s’adreçava als regidors que formen 
part de l’oposició, en data 21 d’agost de 2019. 
 
La senyora alcaldessa explica que els terminis de l’administració per desgràcia no són 
els que els agradaria. S’ha de tenir en compte que el mes d’agost és un mes molt dolent, 
ja que administrativament, l’Ajuntament està sota mínims. És totalment denunciable que 
no hagin rebut una instància que anava adreçada als membres de l’oposició. El senyor 
Massagué ha manifestat que a dia d’avui encara no l’han rebuda i miraran d’esbrinar 
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què ha passat. Demana que entenguin que l’Ajuntament està sota mínims pel que fa a 
personal i més al mes d’agost. 
 
 
5.- Colꞏlocació d’unes bústies de l’oposició a l’OAC 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, considera que l’oposició ha de tenir un canal directe de comunicació amb els 
ciutadans, cosa que ja els havien comentat anteriorment. Demana que a l’edifici del 
consistori, concretament a l’OAC, hi hagi unes bústies perquè qualsevol ciutadà que 
vulgui dirigir-se a un grup municipal hi pugui dipositar el que consideri. 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que se 
sumen al prec del senyor Massagué. 
 
La senyora alcaldessa considera que posar una bústia a l’OAC per als membres de 
l’oposició és una bona idea i li sembla recordar que ja hi havia unes safates destinades 
a l’oposició. 
 
6.- Responsabilitats pel manteniment dels vehicles de la Policia Local 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, vol fer una 
pregunta a la senyora alcaldessa com a responsable de l’Àrea de Seguretat Ciutadana, 
amb relació al parc mòbil de la Policia i al seu nefast manteniment. Pregunta si s’ha 
obert una comissió d’investigació per depurar responsabilitats. 
 
La senyora alcaldessa explica que fa més de sis mesos que s’havien de dur a terme els 
diferents expedients de contractació per renovar el parc mòbil de la Policia Local i s’ha 
de tenir en compte que en aquests moments la TAG de Contractació està fent les 
funcions de secretària i les funcions de contractació i tot plegat s’ha anat retardant. Cal 
dir, però, que ja en tenen un de nou que precisament va arribar el dia de la inauguració 
de la Fira Modernista i també tenen una furgoneta nova. 
 
La senyora Gómez li recorda que el que li ha preguntat és si s’obrirà una comissió 
d’investigació per saber què va passar amb el problema dels vehicles que circulaven 
sense tenir la ITV en regla i si es faran els expedients sancionadors corresponents, si 
calen. 
 
La senyora alcaldessa explica que les revisions mecàniques dels vehicles sí que es 
feien i tot plegat va relacionat amb la manca de personal que pateix l’Ajuntament. 
Comenta que no tornarà a passar, que s’han pres les mesures necessàries i s’ha marcat 
un protocol. 
 
Pel que fa a l’assumpte de les mampares dels cotxes de la Policia, ja estan colꞏlocades 
a tots els vehicles. 
 
La senyora Gómez insisteix en el fet de si s’obrirà algun expedient sancionador respecte 
al fet que no s’havien passat les ITV dels vehicles durant dos anys. 
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La senyora alcaldessa explica que sí que es farà, però no amb la rapidesa i l’agilitat que 
esperen que es faci. El que li interessa és que no torni a passar, per tant, han pres totes 
les mesures possibles perquè això no torni a passar. A partir d’aquí, depuraran 
responsabilitats. 
 
7.- Avaluació dels riscos psicosocials del personal de l’Ajuntament 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, vol fer una 
pregunta a la senyora M. Àngels Isart Falceto, com a regidora delegada de Recursos 
Humans i Acció Social, amb relació a l’avaluació de riscos psicosocials que molt 
amablement li han facilitat i ha pogut estudiar. Entén que aquesta avaluació té per 
objecte obtenir informació i utilitzar-la per adoptar mesures preventives. 
 
Comenta que els resultats d’aquesta avaluació són bastants nefastos i li demana quines 
són les mesures adoptades per millorar la situació, ja que l’informe, tant el que fa 
referència al personal de l’Ajuntament com el que fa referència als membres de la Policia 
cita què és el que s’hauria de fer i ella no té cap constància de si s’ha dut a terme o no. 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Recursos Humans i Acció 
Social, explica que quan va arribar a l’Ajuntament, en va parlar amb la tècnica i van 
acordar fer aquest diagnòstic sobre els riscos psicosocials. L’empresa que treballa amb 
l’Ajuntament va presentar la proposta de fer una sessió per prevenir aquests riscos. En 
aquesta sessió el colꞏlectiu de la Policia Local no s’hi va presentar i es va fer una altra 
sessió especial per aquest colꞏlectiu. 
 
Els resultats han trigat molt a arribar i han vist que són bastant negatius i l’empresa els 
ha proposat fer diferents accions. Una d’elles és fer unes sessions de formació 
colꞏlectiva de tres hores per grups de màxim 10 persones i també una formació de caire 
individual. Estan estudiant com ho poden portar a terme. 
 
8.- Valoració del servei de neteja delegat al Consell Comarcal del Maresme 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, pregunta si l’Àrea 
de Medi Ambient ja està en condicions per fer una valoració del funcionament del servei 
de neteja des que està delegat al Consell Comarcal del Maresme. L’estiu és un moment 
complicat, però potser ja tenen prou dades per fer aquesta valoració. En aquesta línia, 
vol fer una proposta de si s’han plantejat de formar part de Cercle de Comparació 
Intermunicipal de la Diputació de Barcelona. Creu que és una eina, de la qual n’havien 
format part, interessant, perquè es poden comparar els resultats de municipis similars i 
saber si es va en la línia correcta. Considera que si no s’ho han plantejat, potser estaria 
bé que s’ho estudiessin. 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Sanitat i Medi Ambient, explica 
que s’ha portat a terme una avaluació dels resultats de neteja, que no tenen per què 
coincidir amb els resultats que pot haver vist la senyora Tamayo o la gent de carrer. 
Explica que té totes les dades d’aquest últim any, però no les té aquí físicament i les 
farà arribar als membres de l’oposició. 
 
Pel que fa al Cercle de Comparació li agraeix la informació. Ell no coneixia que existís 
aquest organisme. Ara s’ho estava mirant i veu que no només hi ha el de l’Àrea de Medi 
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Ambient, sinó que n’hi ha un per cada Àrea. S’ho vol mirar més detingudament, però, 
pel que ha pogut veure ara per sobre, es tracta de les dades dels municipis que hi estan 
inscrits i les dades que tenen a l’Àrea de Medi Ambient pertanyen a l’Agència de Residus 
de Catalunya, on hi ha tots els municipis de Catalunya. De tota manera, li agraeix la 
informació i s’ho estudiaran més detingudament. 
 
9.- Recurs de la Diputació de Barcelona de gestió estratègica dels recursos 
humans dels ens locals 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, explica que quan 
han parlat de les fitxes de llocs de treball i del càrrec de confiança a l’Àrea de 
Comunicació, ha detectat que hi ha coses de l’organització del recursos humans de 
l’Ajuntament que no estan molt clares. La mateixa senyora Isart ha comentat que hi ha 
aspectes que no tenen massa clars. En una de les últimes juntes de govern en la qual 
va assistir, creu recordar que va comentar al senyor Llovet que la Diputació disposa d’un 
recurs de consulta per fer la gestió estratègica dels recursos humans dels ens locals. 
No es tracta de les fitxes pròpiament dites, sinó d’una visió estratègica dels recursos i 
potser aniria bé per resoldre aquests dubtes que tenen de les àrees. És una eina que 
pot ajudar a planificar a llarg termini els recursos humans. 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Recursos Humans i Acció 
Social, comenta que tindrà en compte aquest consell de la senyora Tamayo. 
 
10.- Calendari i organització de diferents comissions i consells municipals 
 
El senyor Miguel Borrego González, regidor del grup municipal del PSC, pregunta quin 
calendari hi ha previst respecte a la formació de les comissions que van demanar en el 
seu moment, com la de Promoció Econòmica i d’altres. Se’ls va dir que ja els 
contestarien, però encara no han rebut resposta. 
 
També demana aquest calendari respecte a les que ja estan creades, com la 
d’Urbanisme o la de la Policia Local i també respecte als consells municipals, així com 
també el desenvolupament del Reglament de participació ciutadana que es va aprovar 
per aquest Ple. 
 
La senyora Anna Casas Donadeu, regidora delegada de Turisme i Promoció Econòmica, 
explica que necessita una mica de temps per conèixer l’Àrea i els procediments 
administratius i necessita captar les necessitats. 
 
La senyora alcaldessa comenta, com ja ha fet abans, que l’Ajuntament està sota mínims 
de personal i ells mateixos tornen a reenganxar-se a la feina després del període de 
vacances i demana que els donin temps per ressituar-se. També comenta que ara 
comencen a treballar el pressupost per a l’any 2020 i, a més a més, s’acosten unes 
altres eleccions. 
 
Acaba la seva intervenció dient que sí que hi havia un calendari per a les diferents 
comissions i, per exemple la de la Policia Local ja està convocada. 
 
Intentaran anar programant les diferents reunions. 
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El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
explica que el 12 de setembre es va publica el POUM, cosa de la qual estaven pendents 
per poder convocar la Comissió d’Urbanisme; tenen previst fer-ho cap a mitjans 
d’octubre. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que després de les paraules de la senyora alcaldessa i de la convocatòria 
que han rebut de la Comissió de la Policia Local per al dia 4 d’octubre, ja no cal que 
contestin la instància entrada pel seu grup municipal i el de Canet i Tu de data 21 de 
juliol, ni tampoc la que van presentar tots els grups municipals excepte el de la CUP, de 
16 de setembre. 
 
La senyora alcaldessa comenta que no sap si legalment s’ha de donar resposta a 
aquestes instàncies o no. Ella el que vol és solucionar problemes, però no sap si 
administrativament s’ha de donar resposta per escrit a aquestes instàncies. 
 
Abans d’acabar amb el punt de precs i preguntes, el senyor Pere Xirau i Espàrrech 
demana a la senyora alcaldessa un torn de paraula per poder aclarir un aspecte que va 
quedar sense resoldre a l’última sessió del Ple municipal de data 1 d’agost de 2019. 
 
El senyor Xirau explica que en aquella sessió el senyor Josep Antoni Massagué 
Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per Canet, es va queixar que no s’havia 
tingut en compte l’oposició pel que fa al projecte de l’edifici de l’Odèon ni del projecte de 
futur d’aquest teatre. 
 
En aquells moments el senyor Xirau no disposava de la informació exacta, però ara pot 
explicar quin va ser el grau d’implicació del grup municipal d’aquell moment, anomenat 
primer CiU i després PdeCAT. De les vuit reunions fetes des de l’any 2016 fins al maig 
del 2018, aquest grup municipal només va assistir a la primera i a les altres reunions, ni 
van venir, ni van excusar la seva assistència. És per aquest motiu que el senyor 
Massagué no disposava de la informació que va reclamar. 
 
Aquest ha estat el tarannà d’aquest grup municipal aquests últims quatre anys i l’anima 
que participi en totes les reunions que facin a partir d’ara, que sap que ho farà perquè 
hi té molt d’interès, que és com ha de ser.  
 
Per acabar, demana disculpes que hagi donat aquesta informació, però ho havia de fer 
perquè el que el senyor Massagué va manifestar a l’última sessió del Ple no era cert. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 21:49 hores de tot 
el que jo com a secretària certifico. 
 
   
 


