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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 
7 DE NOVEMBRE DE 2019 

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

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa 

 
ASSISTENTS 

  
 PERE XIRAU ESPARRECH 
 LLUIS LLOVET BAYER 
 JOSEP M. MASVIDAL SERRA 
 ROSA ISABEL MADRID CAMARA 
 RAQUEL SERRA LERGA 
 M.ASSUMPTA REVOLTOS VAQUER 
 M.ANGELS 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 
 YASMINA GARCIA BETI 
 GEMMA BOSCH ALSINA 

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

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

ORDRE DEL DIA 
 
1.1. Aprovació, si s'escau, de l’acta del Ple de data 26 de setembre de 2019 
 
2. Propostes 
 
2.1. Secretaria 
 
2.1.1. Nomenament representant grup municipal de la CUP a diferents comissions 
informatives 
 
2.1.2. Nomenament dels membres de la Comissió de delimitació del terme municipal de 
Canet de Mar 
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2.2. Intervenció 
 
2.2.1. Proposta de Ple d'aprovació del Pressupost general 2020 
 
2.2.2. Proposta de Ple MC 34/2019 de transferència de crèdit 
 
2.3. Alcaldia 
 
2.3.1. Moció del grup municipal de Primàries Canet de Mar per instar al Govern i al 
Parlament de Catalunya a fer efectiva la República de Catalunya durant aquesta 
legislatura 
 
2.3.2. Moció del grup municipal de Primàries Canet de Mar per auditar, avaluar i 
programar la neteja de pintades incíviques 
 
2.4. 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 que fan els tècnics. 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
 
1.1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL PLE 
MUNICIPAL DE DATA 26 DE SETEMBRE DE 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. Secretaria 

 
2.1.1. NOMENAMENT REPRESENTANT GRUP MUNICIPAL DE LA CUP A 
DIFERENTS COMISSIONS INFORMATIVES 
 
Fets: 
 
Atès que en la sessió extraordinària i urgent del Ple municipal de data 17 d’octubre de 
2019, la senyora Yasmina Garcia Beti va prendre possessió del càrrec de regidora del 
grup municipal de la CUP, en substitució del senyor Marc Jiménez Torres, el qual va 
presentar la seva renúncia en la sessió ordinària d’aquest mateix òrgan de data 26 de 
setembre de 2019. 
 
Atès que com a únic membre del grup municipal de la CUP, la senyora Yasmina Garcia 
Beti ha de representar aquest grup esmentat com a portaveu i en diferents comissions 



 

 
3 

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 

informatives que es van crear en la sessió extraordinària del Ple municipal de data 4 de 
juliol de 2019 i que són les següents: 
 

- Comissió Informativa General 
- Comissió Especial de Comptes 
- Comissió Informativa Especial per a la Gestió del Subministrament d’Aigua 
- Comissió Informativa Especial de la Policia Local 
- Comissió Informativa Especial de Planejament Urbanístic 

 
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.- Que el Ple es doni per assabentat de la nova composició del grup municipal 
de la CUP, format per la senyora Yasmina Garcia Beti, la qual exercirà com a la seva 
portaveu. 
 
SEGON.- Nomenar la senyora Yasmina Garcia Beti com a representant del grup 
municipal de la CUP en les comissions informatives, tant general com especials i que 
són les següents: 
 

- Comissió Informativa General 
- Comissió Especial de Comptes 
- Comissió Informativa Especial per a la Gestió del Subministrament d’Aigua 
- Comissió Informativa Especial de la Policia Local 
- Comissió Informativa Especial de Planejament Urbanístic 

 
TERCER.- Comunicar aquest acord a la interessada si no es troba present a la Sala de 
Sessions en l’aprovació d’aquest acord. 
 
La senyora alcaldessa comenta que és un tràmit burocràtic que cal aprovar. 
 
2.1.2. NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ DEL 
TERME MUNICIPAL 
 
Fets: 
 
En data 3 de juny de 2019 RE4579 ha tingut entrada la comunicació de la Resolució de 
la Direcció General d’Administració Local de 7 de maig de 2019, per la qual s’inicia 
l’expedient de delimitació entre els termes municipals de Sant Pol de Mar i Canet de 
Mar.  
 
D’acord amb el que preveu l’article 32.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel 
qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats 
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, a les operacions de 
delimitació hi han d'assistir, per part de cada ajuntament, com a mínim, l'alcalde/essa o 
un regidor/a suplent, un regidor/a i el secretari/ària, amb intervenció dels representants 
nomenats per la Generalitat. Els representants municipals hi podran assistir 
acompanyats dels assessors tècnics que considerin necessaris. 
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Per continuar amb la tramitació de l’expedient, és necessari que des de l’Ajuntament de 
Canet de Mar es nomeni la Comissió municipal de delimitació. 
 
L’article 47.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació per adoptar acords d’aprovació de la delimitació del termes municipal, 
ententent-se afectat per aquest quòrum tots els acords que en facin referència. 
 
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.- Nomenar com a representants de l’Ajuntament de Canet de Mar en la 
Comissió de Delimitació entre els termes municipals de Canet de Mar i Sant Pol de Mar, 
les persones següents: 
 
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 
Pere Xirau i Espàrrech, 1r tinent d’alcalde 
Lluís Llovet Bayer, 2n tinent d’alcalde 
Cristina Cabruja Sagré, secretària accidental 
Alba Farré Nàcher, arquitecta municipal 
Regidor substitut: Josep Maria Masvidal Serra, 3r tinent d’alcalde  
 
SEGON.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades, així com als municipis 
limítrofs. 
 
TERCER.- Comunicar aquesta resolució a la Direcció General d’Administració Local per 
tal que en prengui coneixement. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
explica que l’organització d’aquesta comissió ve delimitada pel Departament. Fa un 
temps, van rebre una resolució que demanava l’organització dels termes municipals i la 
delimitació d’aquests termes entre Sant Cebrià i Canet que es farà properament i que 
va enviar l’Ajuntament de Sant Cebrià. Ara la Generalitat demana que es faci l’inici de 
l’expedient de delimitació entre Sant Pol i Canet. 
 
Així, doncs, és un tema administratiu en el qual els representants municipals estan 
acompanyats pels tècnics i es tracta que els ajuntaments es posin d’acord en aquesta 
delimitació. 
 
2.2. Intervenció 
 
2.2.1. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL 2020 
 
El Pressupost General per a l’exercici de 2020 ha estat format i elevat a aquesta 
corporació municipal per la senyora Alcaldessa en la forma prevista en l’article 168.4 del 
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
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hisendes locals, conjuntament amb la plantilla de personal que comprèn tots els llocs de 
treball reservats a funcionaris i personal laboral.  
 
L’expedient del Pressupost General de l'Ajuntament de Canet de Mar per a l’exercici de 
2020 està format pels estats de despeses i ingressos degudament codificats i per les 
bases d’execució del pressupost, així com pels annexos i altra documentació 
complementària d’acord amb l’establert als articles 164 i seg. del RDL 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.  
 
Vist l’informe de la tècnica de recursos humans, que figura en l’expedient. 
 
Vista la memòria de l’Alcaldessa. 
 
Vist l’informe econòmic financer núm. 150/2019 de data 25 d’octubre de 2019 que 
conclou que el Pressupost per l’exercici 2020 es presenta anivellat. 
 
Vist l’informe d’intervenció núm. 151/2019 de data 25 d’octubre de 2019 previst a l’article 
168.4 TRLHL. 
  
Vist l’informe d’intervenció sobre avaluació del compliment dels objectius de la LOEPSF 
núm. 152/2019 de data 25 d’octubre de 2019 que determina que el projecte de 
pressupost del sector administracions públiques de Canet de Mar respecta el principi 
d’estabilitat pressupostària i l’objectiu de deute públic. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, s’acorda 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, Ana M. Casas Donadeu i Jordi Castellà Andrés, quatre 
abstencions dels regidors Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata, Miguel Borrego 
González i Gemma Bosch Alsina i dos vots en contra dels regidors Josep Antoni 
Massagué Muntada i Yasmina Garcia Beti: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient del Pressupost general de l'Ajuntament de 
Canet de Mar per l’exercici de 2020, segons els estats que s’adjunten en annex resumits 
a nivell de capítols:  
 

ESTAT DE DESPESES   ESTAT D’INGRESSOS 

Capítol Crèdits inicials   Capítol Previsions inicials 

1. Personal 6.763.176,61   1. Impostos directes 6.690.000,00 

2. Béns corrents i serveis 3.918.625,58   2. Impostos indirectes 200.000,00 

3. Despeses financeres 48.000,00   3. Taxes i altres 3.257.922,00 

4. Transferències corrents 1.909.163,08   4. Transferències corrents 3.412.000,00 

5. Fons de contingència 200.000,00   5. Ingressos patrimonials 106.050,00 

Operacions corrents 12.838.965,27   Operacions corrents 13.665.972,00 

6. Inversions reals 535.975,00   6. Venda d’inversions 0,00 

7. Transferències de capital 120.441,73   7. Transferències de capital 0,00 

Altres operacions no finan. 656.416,73   Altres operacions no finan. 0,00 

Operacions no financeres 13.495.382,00   Operacions no financeres 13.665.972,00 
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ESTAT DE DESPESES   ESTAT D’INGRESSOS 

Capítol Crèdits inicials   Capítol Previsions inicials 

8. Actius Financers 0,00   8. Actius financers 36.910,00 

9. Passius financers 597.500,00   9. Passius financers 390.000,00 

Operacions financeres 597.500,00   Operacions financeres 426.910,00 

TOTAL 14.092.882,00   TOTAL 14.092.882,00 

 
SEGON.- Aprovar inicialment la plantilla anual de personal per a l’any 2020 segons el 
detall que s’adjunta en l’Annex. 
 
TERCER.- Exposar al públic els acords precedents 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.  
 
QUART.- 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 RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals.  
 
CINQUÈ.- 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 RDL 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.  
 

PLANTILLA ANUAL DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

EXERCICI 2020       

  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 - 
- Tècnic de Contractacio A1 1 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 1 
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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 2 2 
- 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 - 
- Enginyer/a tècnic/a A2 1 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   65 14 
    
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 - 
        
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 
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II.3 Tècnics auxiliars       
- Administratiu/va C1 3 1 
- Delineant C1 1 1 
- Tècnic Auxiliar de Promoció Econòmica 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 
- Operaris de Brigada d'Obres i Serveis F 7 1 
- Peons jardineria F  5   
        
SUBTOTAL II   86 17 
    
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.1Tècnics mitjos       
- Director Escola Bressoll A2 1 1 
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- Mestra Escola bressol A2 2 2 
        
IV.2 Tècnics Auxiliars        
- Tècnic d'educació infantil C1 1 1 
        
IV.3 Administratiu       
- Administratiu C1 1 1 
        
IV.4 Personal d'oficis no qualificat       
- Agents d'aparcament F 3 3 
- Netejadora Escola Bressol F 1 1 
        

SUBTOTAL IV 9 9
    
V. PERSONAL EVENTUAL       

        

V. Personal eventual       

- Tècnic Auxiliar de Comunicació   1   

    
SUBTOTAL V 1 
    
TOTAL 309 43

 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura, Acció Social, Règim Intern 
i Promoció, explica que presenten per a la seva aprovació, el pressupost per a l’any 
2020. Aquest pressupost puja un total de 14.092.882  euros i minora, respecte al de 
l’any passat un 8,75%, degut bàsicament al fet que l’any passat hi havia prevista la 
segona anualitat de les obres de reconstrucció de l’Odèon. 
 
És un pressupost equilibrat entre ingressos i despeses i continuista, tot i que procura 
ser realista amb les necessitats i lògic amb les prioritats. 
 
Les prioritats són les que s’estableixen a la memòria de l’Alcaldia, que s’ha elaborat des 
d’Intervenció i són les següents: el reforç de la plantilla de la Policia Local, la millora del 
servei de salut pública, la incorporació del servei públic d’escola bressol i la continuïtat 
en la reducció del deute. 
 
Pel que fa al reforç de la plantilla de la Policia, doten econòmicament dues places que 
ja estan creades, però que estaven vacants. És a dir, no augmenten plantilla però sí que 
augmenten efectivament els dos agents en dotació. 
 
Respecte a la millora del servei de salut pública, es delegarà al Consell Comarcal del 
Maresme. Fins ara, estava repartit en diferents àrees i sense un tècnic de referència. 
Aquesta delegació, doncs, farà possible que tècnics del Consell Comarcal facin 
aquestes tasques i centralitzin el servei, encara que sigui externalitzant-lo. El servei 
consisteix bàsicament en el control de plagues i altres animals. Aquest servei no cobreix 
ni gossos ni gats, perquè ja ha estat delegat prèviament. 
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Explica que el tercer punt, la incorporació del servei públic d’escola bressol, s’estableix 
com a prioritari. Com molts dels regidors i les regidores sabran, abans d’acabar la 
legislatura passada i de manera urgent es va haver d’assimilar aquest servei. Potser es 
podria considerar que aquest servei ha passat per massa mans en massa poc temps i 
això, tal vegada, indica alguna cosa. Saben que hi ha l’espasa de Dèmocles del descens 
de la natalitat i això condiciona molt el servei. Per tant, el fet d’assimilar aquest servei 
com a propi pot assegurar, en principi, continuïtat i estabilitat. També és cert, i es va 
explicar en el seu moment, que aquest servei s’havia d’assimilar sí o sí, perquè no hi 
havia prou temps per licitar-lo abans no comencés el nou curs, però a partir d’aquí, la 
Regidoria d’Educació ja va manifestar que intentarien fer una prova, d’almenys un any, 
de veure com funciona la gestió directa. Tenen l’esperança que aquesta assimilació 
funcioni bé i, per tant, puguin mantenir aquest servei dins la gestió municipal. 
 
Per últim, la quarta prioritat, la continuïtat de la reducció del deute, la previsió dins el 
2020 és que el deute, que actualment és de 3.354.000 euros, arrodonint la xifra, es pugui 
reduir a 3.080.000 euros, és a dir, una reducció de prop d’un 10%. A partir d’aquesta 
reducció del deute es podran plantejar, un cop fet el tancament de final d’any i sàpiguen 
quin superàvit tenen, d’ampliar-lo i, per tant, minorar-lo. 
 
Pel que fa a les despeses, vol fer evident que hi ha un increment important en el capítol 
1, d’un 13%, degut, bàsicament, a aquesta integració a la plantilla de les 15 persones 
que treballen a l’escola bressol municipal, que s’emporta un 45% d’aquest augment. 
També s’ha de tenir en compte que hi ha la consolidació dels increments de les 
retribucions del personal funcionari i laboral que l’any passat va ser d’un 2,75% i també 
s’ha de tenir present el fet que és voluntat del govern que hi hagi un nou tècnic de 
contractació, un arquitecte i un enginyer, aquest últim a mitja jornada. No es poden 
oblidar, tampoc, de les dues places d’agents que constaven a la plantilla i estaven 
vacants i l’actualització de les remuneracions dels càrrecs electes. 
 
Explica que, seguint en la bona política de la reducció del deute, els capítols 9 i 3, que 
són els de passius financers i despeses financeres, respectivament, també es 
redueixen, reducció donada per situacions reals. ja que dels dos milions que hi havia al 
pressupost de l’any passat per a les obres de l’Odèon, aquest any ja no hi són. 
 
Pel que fa a les transferències de capital, hi ha un reforç a la recollida de residus i neteja 
viària. També s’amplia el fons de contingència que de 150.000 euros passa a 200.000, 
per proveir despeses imprevistes i per tenir una reserva per a l’increment de les 
retribucions del personal d’acord amb la Llei i que està previst que sigui d’un 2%. 
 
Respecte al capítol d’ingressos, el capítol 1, els impostos directes, s’augmenta un 
2,67%. El capítol 2, els impostos indirectes, bàsicament l’impost de construccions i 
obres, es manté, segons la previsió com l’any passat. 
 
El capítol 3, taxes i altres ingressos, reflecteix els augments de taxes de l’escola bressol 
i la venda de residus reciclats. 
 
El capítol 4, transferències corrents, és a dir, la participació en impostos de l’Estat, també 
es manté. De fet, minora mínimament, en 33.000 euros, que representa un 0,97%; i els 
passius financers, que són els crèdits que es faran, es xifren en 390.000 euros. Aquest 
diners, fonamentalment, es destinaran a inversions. 
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En el capítol d’inversions, s’han previst unes inversions de 535.000 euros. Preveu 
inversions que han qualificat de necessàries i/o bàsiques, inversions que no són d’un 
import gaire important, que van des dels 1.000 fins als 100.000 euros. Destaca la partida 
de 75.000 euros per reposició en la xarxa d’aigua i la reposició en infraestructures de la 
via pública, de 75.000 euros. També fa esment de la compra d’un vehicle per part de la 
brigada, un vehicle que ja demana un canvi perquè està acumulant una sèrie de 
reparacions que no el fan rendible. També és important destacar la partida més 
important, de 90.000 euros, per la compra d’un habitatge protegit, per contingències i 
emergències i també el tancament de la pista d’hoquei, amb una partida de 65.000 
euros. 
 
Aquestes inversions que sumen 535.000 euros es financen de la manera que explica a 
continuació: 390.000 euros amb crèdits, 175.000 dels quals venen del sector públic i 
315.000 euros venen d’entitats financeres privades. Això es complementa amb 70.000 
euros de recursos propis i els 75.000 que van dedicats a la reposició de la xarxa d’aigua 
que per contracte estan obligats a fer i que provenen del mateix servei. 
 
Per acabar la seva intervenció, agraeix la feina feta per Intervenció, ja que tancar un 
pressupost no és una feina fàcil. Enguany han accelerat el ritme, per qüestions de 
calendari els han presentat en aquest Ple a principis de novembre i no han esperat a 
finals d’aquest mateix mes, la qual cosa ha fet que s’hagi treballat a marxes forçades. 
També agraeix als regidors la solidaritat entre àrees que ha permès quadrar-lo, ja que 
sovint tenen tots plegats la temptació de fer la carta als reis i es vol més del que es pot 
disposar. També agraeix la proposta que els ha fet arribar el grup municipal de Primàries 
Canet de Mar. Com haurà pogut comprovar, no han inclòs totes les propostes, però sí 
que ho n’han incorporat algunes, ja que eren compartides. També vol agrair l’aportació 
a última hora del PSC, amb la proposta de l’Oficina d’Habitatge i de les beques 
esportives. Explica que, com diu la senyora Tamayo, regidora del grup municipal del 
PSC, en moltes ocasions el pressupost és una eina viva que es pot anar modulant i 
sempre es pot fer una modificació per incloure-ho. 
 
Emplaça tots els grups de l’oposició a la segona convocatòria, pel mes de març o l’abril 
de l’any que ve, quan s’hagi de fer el tancament i tinguin les xifres del superàvit, a 
debatre quines són les inversions importants que s’han quedat fora d’aquest pressupost 
i incloure-les si ho consideren interessant. 
 
Els demana, en nom del govern, que facin confiança si ho estimen oportú i ho creuen 
pertinent, a aquesta proposta de pressupost per a l’any 2020. 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, explica 
que el senyor Xirau ha fet una exposició molt interessant. Ha explicat que aquest any no 
es té la càrrega econòmica dels 2.000.000 d’euros de les obres de l’Odèon i sembla que 
l’Ajuntament està sanejat i per aquests motius el seu grup s’esperava uns pressupostos 
més atrevits. Quan es defensa el bon estat de salut d’uns pressupostos, consideren que 
s’ha de ser una mica més valent. De fet, el pressupost inicial de l’any passat era de 12 
milions i mig i a finals d’any havia crescut fins als 20. Aquest any es porta una bona 
trajectòria i no hi ha res que faci pensar que hi haurà un daltabaix que no els deixi arribar 
a una xifra superior. 
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En aquest sentit, el seu grup esperava alguna cosa més i s’han trobat amb un pressupost 
molt continuista, com el mateix senyor Xirau ha reconegut. Pensen que el pressupost 
ha de ser un pla director que ha de marcar les directrius de tot allò que es vol fer durant 
l’any. Sembla, però, que s’estan refiant de tenir la liquidació, de tenir una bossa, i fa la 
sensació que ja es veurà què es podrà fer, un cop se sàpiga de quin superàvit es pot 
comptar. 
 
Considera que podrien haver estat més agosarats i aventurar-se en el pressupost al 
capítol d’inversions a uns compromisos que ara mateix no hi són. El seu grup, com ja 
els van anticipar en la Comissió Informativa General, esperen poder veure el pla 
d’infraestructures, que ara mateix la Junta electoral no deixa publicar per raons que, 
francament, desconeix, ja que considera que ensenyar aquest pla no creu que sigui fer 
campanya i més si es fa d’una manera interna, però ja se sap que la Junta electoral és 
capriciosa. 
 
Per últim, com ja van comentar al Ple passat, quan van aprovar la normativa d’impostos 
i taxes, aquest any no s’ha fet una revisió de l’impost de l’IBI per fer-lo més equitatiu. 
Ara hi ha un POUM i saben que el poble segurament creixerà, hi haurà més habitants i 
més habitatges, cosa que permetrà una recaptació més alta i, per tant, podran fer més 
una recaptació d’aquest impost més equitativa, amb un estudi més detingut. 
 
La senyora Yasmina Garcia Beti, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que la 
CUP no pot votar a favor d’uns pressupostos que no resolen la precarietat d’unes 
treballadores a càrrec de l’Ajuntament, com són contractes amb persones autònomes 
per treballar a Ràdio Canet. 
 
Per altra banda, no veuen reflectida una auditoria que fa temps que s’està treballant 
sobre la gestió d’alguns serveis públics, com és la recollida de brossa i la neteja viària. 
Per al seu grup, aquesta auditoria seria el primer pas per remunicipalitzar aquests 
serveis, ja que creuen que hauria de ser una urgència d’aquesta legislatura. 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal Primàries Canet de Mar, 
explica que, com ha dit el senyor Xirau, el seu grup municipal va presentar dotze 
propostes per millorar els pressupostos, de les quals se n’han recollit unes set i, per tant, 
estan contents. Han acceptat, per exemple, l’increment del la Policia Local, l’augment 
del 25% a subvencions a les entitats, l’augment d’inversió en el paviment, el 
clavegueram o la neteja de pintades i una campanya de sensibilització d’aquest tema i 
de l’incivisme en general o l’augment d’un 12% a l’assistència als plens, per la qual cosa 
es feliciten, ja que actualitzen un greuge endèmic a Canet. 
 
Tot i així, hi ha punts en els quals no han arribat a un acord, però creu que en el transcurs 
de l’any 2020. Tal com ha dit el senyor Xirau, creu que poden arribar a algunes enteses 
sobre el tema del pla d’igualtat de gènere, l’augment de la dotació de Benestar Social, 
la creació d’una empresa pública per a Ràdio Canet i, així, solucionar el problema dels 
treballadors autònoms, i l’ampliació de la plantilla municipal amb interins i estudiants en 
pràctiques per agilitzar els serveis de l’Ajuntament. 
 
El seu vot, doncs, serà favorable. És el primer pressupost en què es troben i volen fer 
confiança a l’equip de govern perquè compleixi amb aquests acords i tindran la seva mà 
estesa per fer-ne de nous. 
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El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, pregunta al senyor Xirau què és el que han de votar, si a favor, en contra o 
abstenció. Li recorda que van rebre el pressupost una setmana abans de la Comissió 
Informativa General i al cap de quinze dies ja han d’aprovar-los. Considera que les  
coses no es poden fer així, que hi hauria d’haver un període de negociació i no entén 
com el grup municipal de Primàries Canet de Mar ha pogut fer arribar aquestes 
propostes, perquè ells no s’hi han vist amb cor, ja que primer s’han hagut d’estudiar tot 
el pressupost i no han tingut prou temps per tot plegat. No entén tampoc com sense un 
pla d’actuació municipal poden aprovar el pressupost, ja que no saben què volen dur a 
terme durant aquests propers quatre anys, quines són les seves propostes. Avui n’ha 
sentit algunes, però no saben què volen fer a llarg termini. Quan el grup que representa 
estava al govern els feien arribar el pressupost com a mínim tres o quatre setmanes 
abans i el senyor Gregori els convocava en aquesta Sala de Plens, perquè en aquell 
moment hi havia el senyor Ivan Aranda de regidor d’ERC i era l’únic lloc accessible 
perquè hi pogués arribar, per explicar-los el pressupost i és el que ha trobat a faltar. 
 
Comenta que té moltes preguntes a fer, com per exemple, pel que fa a la reparació i el 
manteniment de la infraestructura de la brigada, dotada amb 90.000 euros. No expliquen 
a quina infraestructura aniran dedicats aquests 90.000 euros. Creu que hi hauria d’haver 
una memòria més detallada. 
 
Han pogut veure que per a estudis i treballs de Medi Ambient hi ha una dotació de 25.000 
euros, però no expliquen quins estudis i treballs tenen previstos. Per a parcs i jardins hi 
ha destinats 65.000 euros i tampoc especifiquen res. Continua fent una descripció de 
diferents partides del pressupost, com la de l’Àrea de Festes i Joventut, i comenta que 
en totes hi ha poca informació per saber a què aniran destinats els diners que hi figuren. 
 
Pel que fa a les subvencions, explica que no comparteixen la modalitat utilitzada per al 
repartiment, sobretot pel que fa a tres entitats concretes, Els Diables, la Colla de Reis i 
els Moixons Llepafils, ja que consideren que s’haurien de signar convenis amb aquestes 
entitats. 
 
Declara que davant de tanta imprecisió en el fet de com s’utilitzaran aquests diners, el 
seu vot serà en contra. 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que la 
seva intervenció anirà en la línia dels companys que ja han fet la seva exposició, sobretot 
en la línia del que ha exposat el senyor Massagué. Els hauria agradat que haguessin 
comptat amb el seu grup, que els haguessin facilitat la proposta de pressupost per a 
l’any 2020 una miqueta abans del que ho van fer. És una documentació que dona molta 
feina elaborar-la, però també dona molta feina llegir-la i consideren que el temps que 
han tingut per fer-ho ha estat just. 
 
Comenta que s’adhereixen als comentaris que han fet els altres grups municipals i, per 
tant, passarà directament a fer algunes preguntes concretes. Demana disculpes per 
avançat per si es repeteix en algun moment amb alguna pregunta que ja s’ha fet. Abans 
però, vol matisar una proposta del senyor Castellà, concretament l’augment de la dotació 
a Benestar Social, i li vol preguntar si s’ha estudiat les dotacions de Serveis Socials dels 
anys 2017 i 2018, perquè resulta que els pressupostos no s’han executat i seria curiós 
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que es dotés de més diners aquest servei, quan en anys anteriors les partides no s’han 
esgotat. En la campanya electoral, el seu grup va proposar, amb relació a aquest 
assumpte, quan van observar que no s’executava totalment el pressupost de Serveis 
Socials que en comptes de fer-se un pla tipus com els que proporciona la Diputació, se’n 
fes un d’específic per a la població de Canet. Van estar parlant amb l’interventor i els 
consta que hi ha ajuts personalitzats per poder elaborar-lo i així, poder esgotar les 
partides de Serveis Socials i, fins i tot, plantejar-se, llavors sí, augmentar-ne la dotació. 
 
Fet aquest comentari, passa a fer les preguntes que tenia preparades. 
 
La primera pregunta és per a la partida de 10.000 euros destinats a consum i eficiència 
energètica. Demana si s’ha consultat si la Diputació encara proporciona ajuts per a 
aquest concepte. 
 
Pregunta si els 15.000 euros per al Pla de l’Odèon són per al Pla d’usos d’aquesta 
instalꞏlació. 
 
Pel que fa a Cultura, han trobat tres subvencions nominatives a tres entitats i demana si 
els poden explicar a quins projectes dedicaran aquestes subvencions les entitats 
receptores. 
 
Pel que fa als 1.900 euros en inversions a la ràdio, troba que és una dotació molt baixa. 
 
S’han destinat 30.000 euros per a despeses jurídiques i contenciosos i demana si s’han 
previst quins objectius poden ser judicialitzats per dotar aquesta partida amb tants 
diners. 
 
Explica que la despesa de Medi Ambient és gairebé de 2.600.000 euros i comenta que 
seria important fer un control exhaustiu i valorar la gestió que està fent el Consell 
Comarcal del Maresme del contracte de neteja i recollida de residus, si realment està 
essent eficient, ja que 2.600.000 euros són molts diners. 
 
Pel que fa als horts ecològics, els agradaria tenir una mica més d’informació sobre 
aquest projecte, projecte que també portaven a la seva campanya. 
 
Demana quins conceptes són, destinats a platges, pels quals hi ha una partida de 70.000 
euros. 
 
Pel que fa als productes alimentaris animals -suposa que es refereix al menjar per a 
gats- hi destinen 2.500 euros. Pregunta a què es refereix el concepte altres treballs 
externs d’aquesta mateixa partida. 
 
A continuació, explica que a la legislatura passada la senyora Coia Tenas, antiga 
regidora de Promoció Econòmica, li havia comentat la idea de fer un canvi de llums de 
Nadal amb alguna altra població perquè la despesa d’aquest projecte és de 20.000 
euros per a un contracte de lloguer i, si bé és cert que si es compressin sempre es 
posarien els mateixos llums de Nadal, aquesta opció que va plantejar la regidora de fer 
un intercanvi de llums amb altres municipis, potser seria interessant. Pregunta si aquesta 
idea s’ha valorat. 
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També els agradaria saber a què corresponen els 9.900 euros de senyals d’educació 
vial. 
 
Per acabar, comenta que en el pressupost no consta cap persona a la plantilla de la 
Policia Local. S’ha obert una plaça d’inspector i de caporal i prou. És evident per tothom 
que la manca d’efectius és molt important, ja que es demostra amb el fet que es gastaran 
prop de 190.000 euros en hores extres. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
explica que li hauria agradat que haguessin fet aquestes propostes a la Comissió 
Informativa General. Comenta que quan el regidor d’hisenda era el senyor Laureà 
Gregori, ell també era regidor de l’Ajuntament i li pot assegurar al senyor Massagué que 
mai els va convocar amb un mes d’antelació. 
 
El que sí que és cert és que aquest govern va informar l’oposició que s’estaven 
confeccionant els pressupostos i que els fessin arribar les propostes que consideressin 
oportunes, que intentarien introduir-les. 
 
Com bé saben, el pressupost es comença a treballar després de l’estiu i, per tant, no 
podien donar una informació que encara no havia estat elaborada. El que sí que és clar 
és que el pressupost ha de ser equilibrat entre ingressos i despeses. Per això, a 
començament d’any, el pressupost amb què es parteix és conservador, perquè es crea 
amb el que es preveu que es tindrà a través de les taxes, els impostos i les 
transferències. Per tant, poden fer dues coses, una és augmentar impostos, taxes i 
transferències o augmentar el deute, que és el que van fer l’any passat per poder acabar 
el projecte de l’Odèon. Aquest any, però, han considerat que ja n’hi havia prou per 
establir aquesta primera fase. 
 
L’any passat, el pressupost es va incrementar de 12 a 20 milions perquè es van 
incorporar les inversions financerament sostenibles i les obres que estan licitades d’un 
any per l’altre i que no s’han executat. Consideren que aquest any també es mouran 
entre aquestes xifres, més o menys, i recorda que el pressupost, com ja s’ha dit, és un 
element viu i actiu i aquests canvis són freqüents. 
 
Pel que fa a les demandes que han fet, el senyor Xirau els podrà donar detalls més 
concrets, tot i que creu que potser sí que hi ha altres aspectes que els els podrien haver 
explicat amb més detall. Per exemple, els 90.000 euros per a la infraestructura de la 
brigada són per a despeses de material, com panots i ciment. Han dotat la partida de 
Platges amb 72.000 euros i corresponen al contracte de vigilància o les línies de vida. 
És un contracte que s’ha de fer cada any. 
 
Respecte a les subvencions nominatives a les entitats dels Diables, Moixons Llepafils i 
la Colla de Reis, aquestes subvencions ja estan subjectes a un conveni de colꞏlaboració, 
tal i com han reclamat. No es fa cap subvenció nominativa sense un conveni previ. Un 
altra cosa són les subvencions de lliure concurrència, convocatòria en la qual es pot 
presentar qualsevol entitat, i que s’ha augmentat un 25%, perquè es puguin 
subvencionar més propostes. 
 
Pel que fa a l’assumpte de la consultoria d’eficiència energètica, explica que sí que és 
cert que de vegades la Diputació ofereix aquest servei, però ofereix un nombre concret 
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de serveis a l’any, cosa que vol dir que no es pot accedir a tots els que farien falta o els 
agradaria. 
 
La senyora alcaldessa explica que, pel que fa a les paraules de la senyora Gómez que 
manifesta que no s’incrementen els efectius de la Policia, vol aclarir que una cosa són 
les places en propietat i una altra les places interines. Aquest any 2019 han tingut una 
taxa de reposició, seguint els criteris que marca l’Estat, de cinc places en tot 
l’Ajuntament. D’aquestes cinc places, dues són policies. De cara a l’any que ve, amb 
aquest concurs que han dut a terme, ompliran la resta de places, però no seran fixes, 
de moment. Per fer-les fixes s’han d’esperar que es marqui la taxa de reposició per a 
l’any 2020. 
 
Intervé el senyor Xirau que, en primer lloc, vol agrair a la senyora Bosch el to amb què 
s’ha expressat i la voluntat que ha manifestat. Comenta que és el primer pressupost que 
fan en aquesta legislatura i en parlaran a bastament, que no en dubti. 
 
Es dirigeix a la senyora Garcia per dir-li que entén el seu posicionament encara que no 
el comparteix. 
 
També vol agrair al senyor Castellà que els faci confiança. 
 
Al senyor Massagué li comenta que, tal i com li ha dit el senyor Llovet, mai ha estat 
convocat a reunions per part del senyor Gregori per parlar del pressupost. Tot i així, 
quan van fer la segona reunió per parlar del compte general a primers d’octubre, va 
aprofitar per llençar la proposta que els fessin arribar aportacions i suggeriments per al 
pressupost. Tant és així, que el grup municipal de Primàries Canet de Mar els va fer 
arribar totes aquestes propostes que el mateix senyor Castellà ha explicat, el dia 20 
d’octubre, és a dir, abans dels quinze dies que el senyor Massagué ha comentat que ha 
tingut per estudiar el pressupost. El senyor Massagué li ha preguntat què han de votar i 
li comenta que ja és prou responsable com per saber què ha de votar, però el que no 
accepta és que faci unes manifestacions que no són de rebut. 
 
Pel que fa a les preguntes que han fet respecte a les partides del pressupost, explica 
que les àrees fan les seves propostes a Intervenció i ell no es veu capaç d’explicar ,ara 
mateix, quin ha estat el criteri per introduir unes coses i no introduir-ne unes altres. Es 
compromet, però, que a partir de l’acta d’aquesta sessió, els regidors contestin una per 
una aquestes preguntes. 
 
Pel que fa al temps que han tingut per estudiar aquest pressupost, repeteix que per 
qüestions de calendari han hagut d’avançar l’aprovació a principis de novembre. Ara bé, 
reitera que preguntes que s’han formulat avui, ja es podrien haver fet a la Comissió 
Informativa General. En la seva primera intervenció no ha volgut ser tan rigorós, però 
quan es presenten les propostes tard i s’exigeix que es contesti al moment, estan 
demanant una cosa força complicada per no dir impossible. Repeteix que ha estat 
respectuós perquè entén que van justos de temps i és una feinada preparar aquest 
assumpte. Però el temps és el que és i si no ha pogut ser amb tres o quatre setmanes 
d’antelació, tal i com demanava el senyor Massagué, tampoc no han rebut la informació 
d’avui per demà i tenien un avís des de primers d’octubre i han tingut una Comissió 
Informativa per demanar aclariments, comissió que es va dur a terme dimecres de la 
setmana anterior, cosa que vol dir que han tingut una setmana i un dia per demanar tots 
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els aclariments que necessitaven, tant a ell com a regidor, com al senyor interventor, 
com a persona que està sempre a la seva disposició. Tot i així es compromet a resoldre 
tots els dubtes i a explicar aquelles partides que no s’expliquen amb prou detall. 
 
La senyora Bosch explica que per la seva trajectòria professional sap com s’elabora un 
pressupost. Precisament ara ella també està elaborant el pressupost, tot i que un 
pressupost públic no té res a veure amb un pressupost privat i sap que amb un 
pressupost públic no es poden fer extrapolacions com en una empresa privada, perquè 
hi ha una correlació d’ingressos i despeses que s’ha de respectar. Però a l’informe de 
l’interventor, que per cert vol felicitar perquè està molt ben treballat, afirma que 
l’Ajuntament de Canet de Mar per a l’exercici 2020 presenta una capacitat de 
finançament per un import de pràcticament 4.800.000 euros. Només diu que aquest 
pressupost, tenint en compte aquesta capacitat de finançament i el superàvit de 
tresoreria que segurament es tindrà, és poc atrevit. Els hauria agradat més compromís 
i poder veure un pla director on es plasmi el pla d’inversions, entre altres coses. 
 
El senyor Llovet explica que la senyora Bosch té raó. Comenta que els pressupostos 
municipals són tancats i rígids i des d’Intervenció encara demanen més prudència i 
contenció a l’hora d’invertir. Explica que des de l’estiu passat, quan es van incorporar 
les inversions financerament sostenibles, hi havia sis milions d’inversió que s’havien 
d’executar, dels quals tres corresponien a l’Odèon, 300.000 euros al Mercat, 300.000 
euros més al poliesportiu i al carrer Clausell i al carrer Sant Pere, per exemple. Totes 
aquestes inversions s’estan iniciant ara i només es compta amb una arquitecta i una 
aparelladora municipals. Amb això vol dir que l’Ajuntament també té altres limitacions, 
no només pressupostàries. Si s’ha d’anar setmanalment de visita d’obres a totes 
aquestes, és evident que els recursos de l’Ajuntament són molt limitats. Per això 
comenta que ara no és el moment de tornar a aplicar un deute de dos, tres o quatre 
milions, per al qual l’Ajuntament té capacitat perquè està suficientment sanejat, però 
prefereixen que un cop tinguin el pla d’actuació municipal, veure totes les prioritats que 
tenen, discutir-les amb tots els grups municipals i planificar tranquilꞏlament aquestes 
inversions a mig termini, tenint present, com ha dit anteriorment, les altres limitacions 
que pateix l’Ajuntament. 
 
El senyor Massagué es dirigeix al senyor Xirau i li comenta que quan el senyor Gregori 
era regidor d’Hisenda al Senyor Xirau no se’l convocava perquè també era a govern. 
Només es convocava a ERC i al PSC. 
 
El senyor Llovet insisteix en el fet que en cap cas se’ls havia convocat amb un mes 
d’antelació per discutir els pressupostos i repeteix que aquest any se’ls ha demanat, 
amb un mes d’antelació, que presentessin les seves propostes. Ja els agradaria poder 
tenir els comptes paralitzats tres mesos perquè tothom tingués temps de presentar les 
seves propostes, però el temps és el que és i el govern vol començar el nou any amb el 
pressupost aprovat. 
 
La senyora Gómez comenta que no fa falta crear places noves per augmentar els 
efectius de la Policia Local. Durant l’any 2019 ja faltaven set agents per completar la 
plantilla pressupostada i ara s’hi sumen tres agents més, per tant, ja en són deu els que 
falten a la plantilla. És a dir, de 32 agents n’hi ha 29, dels quals hi ha un inspector, dos 
sergents i set caporals, deixant vint-i-dos agents pròpiament dits. L’inspector és una 
plaça creada que no està ocupada; hi ha dos sergents; quatre caporals, en comptes de 
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set, i de vint-i-dos agents, n’hi ha tretze en actiu. És a dir, realment la plantilla només té 
divuit efectius, amb una població de 14.583 persones. A arenys de Mar, amb una 
població poc més gran que Canet, unes 1.000 més, té una plantilla de 37 agents. 
 
La senyora alcaldessa explica que està d’acord amb l’exposició de la senyora Gómez, 
però hi ha una part del que ha dit que no és certa, perquè ara mateix s’està fent el 
concurs per incorporar els caporals i els agents fixos que falten. Un cop s’hagi acabat 
aquest concurs, dels agents que no hagin guanyat la plaça se’n farà una borsa d’on 
sortiran els agents interins que ocuparan les places vacants que queden i que no es 
poden cobrir amb agents de carrera. 
 
Comenta que Canet no es pot comparar amb Arenys de Mar perquè aquesta població 
té uns 700 habitants més i passa dels 15.000, cosa que vol dir que el municipi té una 
altra mena de recursos, molt superiors als de Canet. Canet es troba amb una població 
de gairebé 15.000 habitants, amb els recursos d’un poble de 5.000, ja que la franja 
d’habitants és aquesta. Arenys de Mar només en té 700 més i ja passa a la franja de 15 
a 30.000 habitants i, per tant, rep els recursos de poblacions de 30.000 habitants. Aquest 
és el problema real. Repeteix que Canet tindrà més agents a partir del 2020. 
 
La senyora Gómez demana fer una puntualització i és que està d’acord que Canet i 
Arenys de Mar pertanyen a franges de població diferents, però considera que 20 agents 
de diferència continuen essent molts. 
 
La senyora alcaldessa explica que això és el que estan revertint, ja que de les cinc 
places que podien cobrir aquest any, d’acord amb la normativa estatal, tres s’han 
destinat a diferents àrees de l’Ajuntament i dues s’han destinat a la Policia Local. 
Considera que és molt important que els agents tinguin la plaça en propietat, perquè 
d’aquesta manera es fan més responsables amb el lloc de treball, que no pas un agent 
interí que avui és a Canet i demà no sap on serà, la qual cosa fa que no prengui el 
compromís que cal amb el poble. L’Ajuntament està fent un gran esforç per tirar 
endavant aquestes places fixes. Estan fent el màxim possible i si no fan més és perquè 
no poden. Una altra possibilitat seria apujar els impostos i així disposarien de més 
recursos, però si no volen fer això, els recursos són els que són i s’han de repartir. 
 
La senyora Gómez demana fer una altra puntualització i és que els últims interins que 
han arribat a Canet han marxat. 
 
La senyora alcaldessa li demana a la senyora Gómez que no intervingui més perquè ja 
ha esgotat el seu torn de paraula i no cal allargar més aquesta discussió. 
 
El senyor Xirau comenta les paraules de la senyora Bosch, quan ha dit que han elaborat 
un pressupost poc atrevit. El senyor Xirau pensa que és un pressupost conservador 
bàsicament per dues raons, perquè, malgrat l’estat econòmic, en un ajuntament les 
contingències impensables poden aparèixer en qualsevol moment i li pot posar tres 
exemples, com el pàrquing, l’escola bressol o les obres de la Fundació Garrofers. Per 
això és un pressupost conservador, han de ser cautelosos i estar previnguts per 
aquestes possibles contingències sobrevingudes. A més a més, no és que sigui segur, 
però se sent a dir massa que s’acosta una altra recessió i això, d’una manera o d’una 
altra, sempre acaba provocant conseqüències. 
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2.2.2. MC 34/2019 TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT DE PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
Fets: 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 179.2 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.  
 
Vist l’expedient núm. 34/2019, de modificació de crèdits en la modalitat de transferència 
de crèdits. 
 
Vista la memòria presentada pel departament corresponent de data 25 d’octubre de 
2019 relativa a la necessitat de tramitar l’expedient de modificació de crèdits. 
 
Vist l’informe favorable de l’Interventor número 153/2019 de 25 d’octubre de 2019. 
 
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 crèdits, en la modalitat de 
transferència de crèdit, núm. 34/2019, amb el següent detall: 
 

PRESSUPOST DE DESPESES 

ALTES   

Aplicació Descripció Import 

25 3110
0 

63300 Inversió reposició adquisició desfibrilꞏladors  26.000,00 

      TOTAL 26.000,00 

 

 
PRESSUPOST DE DESPESES  

BAIXES     

Aplicació Descripció Import 

22 16211 76500 Consell Comarcal Amortització recollida residus 26.000,00 

      TOTAL 26.000,00 

 
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 Provincia i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, durant el qual 
els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, en 
compliment del que disposa l’article 179.4 en relació amb l’article 169.1 del Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  
 
TERCER.- En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord d’aprovació provisional 
s’entendrà elevat a definitu; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, 
comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les. 
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QUART.- Aquest expedient una vegada aprovat en ferm, s’haurà d’introduir a la 
comptabilitat de l’Ajuntament de Canet de Mar amb els ajustaments derivats de 
l’esmentat expedient.  
 
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 Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Sanitat, explica 
que van tenir un problema amb alguns desfibrilꞏladors d’una marca concreta que no 
complien amb la normativa de la Unió Europea. L’empresa que feia el manteniment 
d’aquests desfibrilꞏladors se’n va fer càrrec durant un temps, però ara ja no hi ha peces 
de recanvi i, per tant, han hagut de fer una modificació de crèdit i treure de la partida de 
Medi Ambient destinada a l’amortització d’uns vehicles que finalment no es utilitzar, per 
poder comprar aquests desfibrilꞏladors que s’han de canviar. 
 
2.3. Alcaldia 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
retira aquesta moció que va presentar el seu grup, en data 23 d’octubre de 2019, amb 
número de registre d’entrada 2019/9324. 
 
El senyor Castellà explica que van preparar aquesta moció, que consideraven molt 
important, que reflexiona sobre la realitat actual i arriba a la conclusió que l’Estat 
espanyol no vol dialogar, només vol reprimir el poble de Catalunya. Amb aquest 
panorama consideraven que aquesta conducta de l’Estat no deixa cap altra sortida que 
fer efectiva la declaració d’independència. 
 
Han arribat a l’acord amb l’equip de govern que seria molt positiu traslladar aquesta 
moció al conjunt de la societat canetenca i fer-ho des del Consell Local per a la 
República de Canet, un consell que s’hauria de constituir amb la participació de tots els 
partits polítics independentistes que ho vulguin, les entitats sobiranistes com l’ANC, Fem 
República o els CDR i de totes aquelles persones que vulguin de manera individual. 
Creuen que aquest acord a qual han arribat és un acord de consens i davant d’aquesta 
situació de repressió tan gran consideren que és important aquesta unitat i que tots 
plegats demanin que es faci efectiva la independència, ja que l’Estat espanyol és 
incapaç de dialogar. Volen que s’accepti el dret a l’autodeterminació i que s’accepti el 
referèndum que es va celebrar el dia 1 d’octubre de 2017 i la seva proclamació 
d’independència. Creuen que aquest acord és molt ampli i que s’hauria de constituir 
aquest consell al més aviat possible, per poder fer aquesta petició, que si Catalunya no 
és escoltada, es faci efectiva la independència. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que no entén que el senyor Castellà parli d’un consens tan ampli, ja que 
van estar parlant amb ell d’aquesta moció, li van enviar unes propostes i ell va contestar 
fa dos dies que estava d’acord amb algunes d’aquestes propostes. També li va 
preguntar el sentit del vot i li va dir que seria a favor. Per això li ha sobtat que avui, de 
cop i volta, la retiri perquè ha arribat a un consens amb ERC, perquè al grup de Junts 
per Canet no li ha pas consultat. Li agradaria que li expliqués la raó per la qual a ells no 
els ha comentat aquesta decisió d’última hora. 
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El senyor Castellà li demana excuses al senyor Massagué, perquè l’acord ha arribat a 
l’últim minut. Tot just arribar a la sessió d’avui ha parlat amb l’alcaldessa i han arribat a 
aquest consens. Insisteix a demanar-li excuses perquè té raó el senyor Massagué que 
no li ha fet arribar aquesta informació d’última hora. Aprofita, doncs, per demanar-li 
disculpes i per donar les condolences, en nom de Primàries Canet de Mar i Primàries 
Catalunya, per la mort del pare de l’honorable president Carles Puigdemont. Consideren 
que és una crueltat i una indignitat que avui no pugui ser amb la seva família. 
 
Aplaudiments. 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal Canet i Tu, explica que 
s’alegren que hi hagi hagut aquest consens i pensen que, en la línia que van estar 
comentant en l’Assemblea de Càrrecs Electes, s’ha de tenir dignitat en aquests 
moments difícils i els hauria agradat molt que el senyor Castellà hagués comptat amb el 
seu grup, com suposa que li hauria agradat a la companya de la CUP, per arribar a 
aquest consens, i més quan al seu grup també els va demanar el sentit del vot. Creuen 
que la implicació que demanen del govern cap a l’oposició també hi hauria de ser entre 
membres de l’oposició. De tota manera, els agradarà sumar-se a la iniciativa i poder 
colꞏlaborar tots junts. 
 
La senyora alcaldessa explica que a l’Assemblea de Càrrecs Electes ja van sortir a 
parlar de crear el Consell per a la República a Canet i quan van veure aquesta proposta 
es van adonar que potser no calia presentar-la si ja havien parlat de crear aquest consell. 
A més a més, els serveis jurídics de l’Ajuntament han vist que aquesta moció tenia una 
manca de forma i tampoc no s’hauria pogut aprovar, però aquest defecte de forma no 
s’ha detectat fins avui i, per tant, no han pogut avisar els diferents grups que aquesta 
moció es retiraria. 
 
La senyora alcaldessa explica que ja tenia previst tirar endavant la creació del Consell 
per a la República, casa que ja havia parlat també amb la senyora Bosch, perquè és 
una iniciativa que gaudeix d’un consens més ampli que no pas aquesta moció. Agraeix 
la comprensió dels diferents grups als qual no s’ha avisat abans de la retirada d’aquesta 
moció i de concentrar-se en la creació d’aquest Consell per a la República. 
 
 
 
2.3.1. MOCIÓ PER INSTAR AL GOVERN I AL PARLAMENT A FER EFECTIVA LA 
REPÚBLICA -  GRUP MUNICIPAL PRIMÀRIES 
 
Fets: 
 
El proppassat 1 d'octubre de 2017 el poble de Catalunya va exercir el seu dret legítim a 
l'autodeterminació, mitjançant un Referèndum d'autodeterminació vinculant, lliure i 
democràtic impulsat pel Parlament de Catalunya, màxim òrgan de la sobirania del nostre 
país. 
 
Al referèndum vàrem votar 2.286.217 persones amb una participació del 43% del cens.  
 
On el 'sí' va obtenir 2.044.038 vots (90,2% del vot vàlid), per 177.547 del 'no' (7,8%) i 
44.913 en blanc (2%). També hi va haver 19.719 vots nuls. 
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La participació al referèndum d'autodeterminació és legítima i vinculant tot i el boicot 
actiu dels partits ultra espanyolistes i la repressió violenta i vergonyosa de les forces de 
seguretat de l'Estat, amb més de 1.000 ferits, per acció o reacció a la mateixa. 
 
El referèndum d'autodeterminació va superar en partició d'altres fets en el passat a nivell 
espanyol o català. Com el referèndum sobre la Constitució de la Unió Europea amb el 
42% de participació l’any 2005. 
 
Derivat del mandat popular expressat a les urnes i en compliment de la llei de 
Referèndum d’autodeterminació de Catalunya 19/2017, el 27 d'octubre de 2017 el 
Parlament de Catalunya proclama la independència de Catalunya en forma de 
República. 
 
Malauradament, la constant amenaça de violència armada per part de l'estat espanyol, 
obliga als representants legítims del poble de Catalunya a exiliar-se o entregar-se per 
evitar una escalada de violència i intentar de nou el diàleg, deixant sense aplicació la 
declaració d’Independència. 
 
Tot i així, un cop demostrat que amb l’Estat espanyol no hi ha diàleg possible i que la 
violència d'estat no només no cessa des de el 20 de setembre de 2017, sinó que 
s'incrementa amb les ignominioses condemnes a 100 anys de presó pel judici al procés, 
o les recents detencions i empresonaments indiscriminats de més de 30 persones 
després d’una setmana de protestes massives, on rebutgem els fets violents i els actes 
de brutalitat policial. 
 
Constatem la impossibilitat de continuar dintre d’un estat tòxic per Catalunya i instem al 
plenari per reclamar al Govern de Catalunya i el seu Parlament perquè prenguin els 
següents acords: 
 
PRIMER.- Fer efectiva la declaració d’independència de la República de Catalunya amb 
la màxima brevetat possible durant aquest mandat polític. 
 
SEGON.- Notificar a l'estat espanyol, la resta d'Estats d'Europa, i del món amb els quals 
Catalunya tingui interlocució, o organismes internacionals com la Unió Europa i les 
Nacions Unides, la constitució efectiva de la República de Catalunya, com un estat lliure, 
democràtic, pacífic i independent, amb germanor amb els altres pobles del món. 
 
TERCER.- Convidar a l'estat espanyol a acceptar el resultat del Referèndum 
d'autodeterminació de Catalunya i la seva proclamació d'independència posterior, 
abandonant de forma breu, pacífica i ordenada el territori de Catalunya. Talment va fer 
l'any 1968 amb el reconeixement del referèndum Constitucional d'autodeterminació de 
la Comunitat Autònoma de Guinea Equatorial ara fa 51 anys, signat pel dictador 
Francisco Franco i el seu Vicepresident Carrero Blanco. 
 
QUART.- Establir amb l'estat espanyol i la Unió Europa una taula de diàleg per acordar 
en un termini no superior a dos anys, el repartiment d'actius i passius de forma equitativa 
i dialogada. 
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CINQUÈ.-  Procedir a l’amnistia immediata de tots els presos polítics, exiliats i 
represaliats en la defensa de Catalunya, fent nulꞏles les seves condemnes i excarcellant-
los immediatament. 
 
SISÈ.- Establir el Govern de Catalunya i el seu Parlament, com els màxims òrgans de 
representació nacional i internacional de la sobirania popular. 
 
SETÈ.- Atorgar al Govern de Catalunya el govern provisional fins a la celebració 
d'eleccions constituents, per a la Proclamació d'un nou Parlament, on d'aquest sorgirà 
la nova Constitució de la República Catalana. 
 
2.3.2. MOCIÓ PER NETEJA PINTADES INCÍVIQUES - GRUP MUNICIPAL 
PRIMÀRIES 
 
Fets: 
 
Com és públic i notori, són molts els veïns queixosos per les pintades incíviques de 
Canet de Mar, mal endèmic del nostre poble des de fa molts anys. Pintades que són en 
edificis públics i privats, pintades en definitiva que malmeten la nostra imatge com a 
poble i degraden l’espai urbà. 
 
Aquesta situació té fàcil solució si existeix des del consistori una ferma voluntat de 
preservar una imatge de qualitat de Canet. Imatge que redundarà en benefici del sector 
comercial, del sector turístic i també del sector immobiliari entre d’altres. 
 
El Ple municipal no aprova aquesta moció per onze 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 i Yasmina Garcia Beti, quatre 
abstencions dels regidors Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata, Miguel Borrego 
González i Gemma Bosch Alsina i dos vots a favor dels regidors Josep Antoni Massagué 
Muntada i Jordi Castellà Andrés: 
 
PRIMER.- Demanar als serveis tècnics pertinents, l’elaboració d’un inventari general de 
pintades al nostre poble, tan d’espais públics com privats. 
 
SEGON.- Classificar les pintades per categories i provable autoria, per poder sancionar 
als seus autors incívics amb l’ajuda de la Policia municipal. 
 
TERCER.- Demanar als serveis tècnics pertinents, l’avaluació del cost d’aquestes 
pintades en els espais públics i privats. 
 
QUART.- Confeccionar un calendari d’actuació anual per esborrar dites pintades 
incíviques, d’acord amb el pressupost municipal i les capacitats d’actuació. 
 
CINQUÈ.- Crear a la brigada corresponent un grup de neteja específic de pintades. 
 
SISÈ.- Establir a la brigada de serveis, neteja i Policia Local, l’obligació de reportar avís 
de qualsevol pintada incívica nova, que aparegui al nostre municipi. 
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SETÈ.- Augmentar les sancions aplicables en cas de reincidència. 
 
VUITÈ.- Preparar xerrades i díptics informatius per les escoles i instituts, per afavorir la 
preservació i la neteja d’espais públics i advertir de les sancions per pintades incíviques 
al nostre poble. 
 
NOVÈ.- Establir subvencions i servei de neteja, per als veïns de Canet que desitgin 
eliminar aquestes pintades incíviques de les seves façanes. 
 
DESÈ.- Establir espais de tallers i expressió artística municipals o privats al carrer, per 
a joves i adults, per poder realitzar pintades artístiques sempre autoritzades. 
 
La senyora alcaldessa recorda al senyor Castellà que van acordar llegir només els 
acords de les mocions. 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
comenta que és tan poca cosa el que s’ha de llegir que es pot llegir tota la moció. 
 
La senyora alcaldessa explica que cal ser fidels des d’un bon principi als acords a què 
han arribat. En aquest moment, en aquest Ple, potser té temps de llegir-la tota, però 
potser en altres sessions no es podrà i, per tant, cal comprometre’s a seguir els acords 
a què arriben. Aquestes mocions estan publicades i les persones ja les poden haver 
llegit, per això des del Ple es diu que no cal llegir-les totes i que amb la part dispositiva 
ja n’hi ha prou, senzillament perquè hi ha mocions amb la part expositiva molt llarga. 
 
El senyor Castellà passa a llegir la moció íntegra, no sense abans explicar que l’han 
consensuada amb el grup municipal de Junts per Canet, grup del qual espera el vot 
favorable. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
explica que hi ha propostes que comparteixen, però n’hi ha d’altres que ja es porten a 
terme des de fa temps. Des de l’Àrea de Medi Ambient es va iniciar, fa uns sis mesos, 
una campanya explicativa sobre aquest assumpte de pintades i enganxines a les 
marquesines i en altres espais públics, com les façanes. Aquesta campanya va lligada 
a la feina de l’empresa de neteja, ja que com és lògic, l’empresa té un còmput d’hores 
anuals per netejar la població i si destina hores a fer aquesta neteja, haurà de treure-les 
d’algun altre lloc. 
 
Amb això vol dir que s’està intentant avançar en aquest tema. És cert que hi ha molt 
d’incivisme, però la planificació d’aquests assumptes es fa des de l’empresa de neteja i 
la Regidoria de Medi Ambient, no pas des dels Serveis Tècnics. 
 
Comenta que aquesta moció proposa una subvenció als veïns de Canet per poder 
netejar aquestes pintades de les façanes i el senyor Castellà haurà pogut veure que al 
pressupost per a l’any 2020 hi ha una partida dedicada a això, precisament, a 
subvencions per netejar façanes privades que hagin estan pintades per grafiters. 
Evidentment, no es finançarà la pintura d’una quarta planta, per exemple, ja que aquesta 
subvenció anirà destinada a façanes que s’hagin embrutat amb pintades. 
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També explica que la neteja de les façanes que són públiques es fa des de l’Ajuntament, 
malgrat que es tornen a embrutar reiteradament. 
 
Explica que fa un temps des de la Regidoria de Joventut es va buscar un emplaçament 
perquè els grafiters poguessin utilitzar per pintar. Explica que els grups de joves ho van 
acceptar, però últimament s’ha detectat noves signatures en les façanes i cal trobar 
aquestes persones. Així, doncs, poden dir que s’han fet processos de mediació amb 
alguns d’aquests joves els quals s’han avingut a pintar als espais que se’ls han ofert. 
 
Conclou la seva intervenció, doncs, explicant que moltes de les propostes que manifesta 
aquesta moció ja s’estan duent a terme i que des d’Urbanisme no es té la capacitat 
d’elaborar un inventari amb què es pinta i què no, ja que d’una setmana per l’altra es 
poden trobar que una cosa neta ja torna a estar bruta. Aquest inventari es fa a través de 
l’empresa de neteja. 
 
La senyora alcaldessa comenta que ja els agradaria ordenar de fer tot el que demana 
el senyor Castellà amb aquesta moció. 
 
El senyor Castellà puntualitza que han canviat el verb ordenar per demanar, per desig 
del Grup municipal de Junts per Canet. 
 
La senyora alcaldessa comenta, doncs, que ja els agradaria demanar al personal de 
l’Ajuntament que faci aquest inventari. Des de l’Ajuntament s’intenta anar a l’arrel del 
problema, buscant les persones incíviques i dur a terme les actuacions pertinents. Per 
això augmenten la plantilla de la Policia, per poder acabar amb aquests actes incívics 
des de l’arrel, trobant els autors d’aquests actes. 
 
Pel que fa a les façanes particulars, comenta que són molt conscients del problema i per 
això han fet aquest canvi en l’ordenança, per poder concedir aquestes subvencions 
dedicades exclusivament a netejar les façanes d’aquestes pintades. 
 
El senyor Castellà agraeix la sensibilitat i la determinació del govern per aquest 
problema. Explica que hi ha façanes que porten anys pintades i considera que és 
negligència de l’Ajuntament que encara hi estiguin, ja que moltes són públiques. Cal fer 
un esforç més. 
 
És evident que hi pot haver reincidència i que la Policia i les càmeres poden ajudar a 
erradicar el problema, però també és evident que aquells que més poden ajudar són els 
veïns i les veïnes, sempre s’arriba al mateix lloc, a la colꞏlaboració ciutadana, per ajudar 
l’Ajuntament a detectar aquestes persones incíviques que de forma reiterada danyen els 
carrers i les façanes. 
 
Per aquest motiu creuen que aquesta moció pot ajudar i fer un inventari pot ajudar a 
detectar els punts on reiteradament es fan pintades i, així poder posar les càmeres. 
Demana que no menyspreïn aquesta moció, perquè està feta amb la voluntat d’ajudar. 
 
La senyora alcaldessa no dubta que aquesta moció està feta amb la voluntat d’ajudar, 
però repeteix que l’Ajuntament no es pot comprometre a fer actuacions que no pot 
complir. Comenta que amb altres mocions que el senyor Castellà ha presentat ja li han 



 

 
26 

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 

explicat com es veuen obligats a treballar des de l’Ajuntament, per manca de recursos 
personals, la majoria de les vegades. 
 
Conclou que no poden acceptar una moció que ja saben que no podran complir. I no la 
poden acceptar, precisament, perquè són responsables. 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Sanitat, comenta 
que ja havien parlat de la presentació de mocions amb el senyor Castellà temps enrere. 
Recorda haver-li dit que quan vulgui presentar mocions, primer en parlin entre tots per 
arribar a consensos. Aquesta vegada fa consensos amb l’oposició, però no els ho envia 
al govern. Si primer volgués arribar a un consens, segur que ho aconseguirien. Aquesta 
moció no es pot assumir per part del govern per les raons que han donat els seus 
companys de govern. 
 
Per acabar, prega al senyor Castellà que vulgui arribar a consensos també amb el 
govern que segur que s’arribarà molt més lluny. 
 
El senyor Castellà comenta que el senyor Masvidal té raó, però quan el seu grup 
municipal envia una moció a l’Ajuntament, és l’Ajuntament qui té l’obligació de reportar-
la a tots els grups municipals i considera que no hi pot fer res si l’Ajuntament la reporta 
tard. Ara bé, si el que vol dir el senyor Masvidal és que anirien més de pressa que els 
l’enviés primer per correu electrònic, com va fer el senyor Xirau amb les propostes que 
tenien per al pressupost, perquè ho va demanar a la Comissió Informativa General, així 
ho faran. 
 
El senyor Masvidal comenta que abans d’entrar la moció per via oficial, hauria d’enviar-
la per correu electrònic a tots els grups, ja que d’aquesta manera, el text que entraria a 
l’Ajuntament ja estaria consensuat per tothom. 
 
El senyor Llovet explica que per poder ser efectius, cal agafar l’infractor en el moment 
del delicte. Hi ha hagut algun cas en què s’ha trobat un jove amb esprais a la motxilla, 
però si no està fent la pintada en aquell moment, no el poden denunciar. Tothom té dret 
a portar esprais a la motxilla. Amb això vol dir que és molt difícil sancionar. 
 
El que sí que han fet ha estat iniciar requeriments a entitats que pengen o enganxen 
coses a llocs que no es poden fer, perquè per aquestes coses ja hi ha uns espais públics 
per fer-ho. 
 
Per últim, explica que la proposta que poden tirar endavant són les xerrades informatives 
a les escoles i els instituts, com també poden elaborar i els díptics. Consideren que és 
una proposta educativa i preventiva de cara al futur. 
 
La senyora alcaldessa dona la paraula a la portaveu del grup municipal de la CUP, però 
li explica que hi ha uns torns de paraula establerts pel ROM de l’Ajuntament i que hauria 
hagut de demanar aquesta paraula després de la portaveu del grup municipal de Canet 
i Tu. 
 
La senyora Yasmina Gracia Beti, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que el 
seu vot serà contrari a aquesta moció perquè creuen que criminalitza i persegueix uns 
actes que simplement són incívics i que l’incivisme se soluciona, com bé deia el senyor 
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Llovet, amb sensibilització i amb prevenció, bàsicament. Considera que Canet, abans 
que bonic ha de ser habitable i si es tenen un recursos limitats, potser caldria dedicar-
los a coses bastant més importants que esborrar unes pintades. Considera que és un 
assumpte de prioritats. 
 
2.4. Precs i preguntes 
 
1.- Accions legals al recinte de l’antiga fàbrica Pulligan 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal Canet i Tu, comenta que 
el recinte de l’antiga fàbrica Pulligan és un espai molt important per al POUM. Fins i tot 
el senyor Xirau ha vist que podria ser una bona ubicació per a la biblioteca i, precisament 
perquè és un espai molt important, els preocupa molt l’estat de deteriorament que està 
patint. Ja hi ha hagut dos despreniments de voladís al carrer d’en Mora i una persona 
va caure, evidentment perquè hi va entrar indegudament. Pregunta si s’està fent alguna 
acció legal per perseguir el propietari i si s’està valorant la possibilitat de fer una 
expropiació forçosa, encara que sigui per temes de seguretat. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
explica que ja n’han parlat ple de vegades sobre aquest assumpte, però s’ha de tenir 
present que és una propietat privada immersa en una sèrie de judicis entre diferents 
empreses i quan es produeix algun incident en aquest recinte, Disciplina Urbanística de 
l’Ajuntament es posa en marxa i inicien un expedient requerint a les empreses que hi 
posin remei. Normalment, aquestes empreses no en fan cas i l’Ajuntament ho acaba 
duent a terme de manera subsidiària, malgrat que saben que serà molt difícil cobrar les 
intervencions que hi facin. 
 
Aquest any 2020, doncs, i segurament ho hauran vist a la partida de despeses jurídiques 
que puja a 30.000 euros, tenen previst contractar un bufet perquè desencalli aquest 
assumpte. 
 
La senyora alcaldessa afegeix que si de vegades sembla que no s’actua és perquè hi 
ha un termini legal que s’ha de complir, no ho poden fer com a tothom els agradaria i 
s’han d’esperar que aquests terminis es compleixin. 
 
La senyora Bosch comenta que la seva pregunta no era una crítica per la inacció, ja que 
sap perfectament quina és la situació d’aquests terrenys. Celebren que es contracti un 
bufet per posar remei a la situació, perquè són conscients que és un entramat molt 
complicat, però és una molt bona notícia que després de tants anys de deteriorament 
es contracti un bufet que intenti desencallar la situació. Consideren que arriba tard, però 
és una idea benvinguda. 
 
El senyor Miguel Borrego González, regidor del grup municipal del PSC, comenta que 
també celebra la decisió de contractar un bufet d’advocats per desbloquejar un tema 
que és importantíssim per als interessos d’aquest Ajuntament. 
 
2.- Pla d’igualtat de gènere 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet, 
demana a la senyora Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde de Sostenibilitat, Mobilitat i 



 

 
28 

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 

Administració Digital, que expliqui com està el Pla d’igualtat de gènere pel que fa a la 
dotació pressupostària, si n’està contenta i satisfeta. 
 
La senyora alcaldessa aclareix que la responsable d’aquesta Àrea és la senyora 
Rosabel Madrid Cámara, tinenta d’alcalde de Serveis a les Persones, Igualtat, 
Participació i Educació. 
 
La senyora Rosabel Madrid Cámara, tinenta d’alcalde de Serveis a les Persones, 
Igualtat, Participació i Educació, primer de tot agraeix al senyor Castellà la seva 
preocupació per aquest assumpte, ja que és un tema amb el qual hi ha molta feina a fer. 
 
Explica que els recursos de què disposen són els que són, tant pressupostaris com 
materials, i s’està fent el que es pot. El que sí que vol ressaltar és la disponibilitat i l’ajuda 
que està rebent dels seus companys de govern. Si no fos per la senyora Serra, que a 
finals del 2018 va impulsar aquest pla d’igualtat, i amb la qual compta per anar 
desenvolupant-lo, com també compta amb l’educadora social de l’Àrea de Serveis 
Socials, aquest projecte no podria tirar endavant amb la rapidesa que ho està fent. 
També compta amb l’ajuda de la tècnica municipal d’Educació, que fa de tutora i a través 
de la qual s’ha aconseguit, amb el pla de garantia juvenil tenir una pedagoga durant sis 
mesos per poder treballar aquest tema en coeducació. 
 
Explica que compta amb una ampliació del pressupost per a un assessorament que 
altres àrees no han aconseguit i que mica en mica comencen a tenir fruits, a través de 
la comissió creada per tirar endavant el projecte. 
 
Recorda que s’acosta el 25 de novembre i s’estan preparant diferents actes per dur a 
terme, als quals els convidarà i també explica que amb les entitats de dones que hi ha 
al municipi també es poden tirar endavant polítiques d’igualtat molt potents. 
 
Per acabar, comenta que li encantaria disposar d’una tècnica d’Igualtat i una educadora 
dedicada al 100% a aquest assumpte, però de moment no pot ser. Tot i així, està molt 
contenta de tots els recursos dels quals disposa i torna a donar les gràcies als seus 
companys de govern per la seva generositat. 
 
El senyor Castellà declara que al seu grup municipal, i suposa que la resta de grups 
municipals pensen el mateix, li agradaria poder participar en aquesta comissió de 
desenvolupament del pla d’igualtat, ja que tenen una voluntat de compromís molt ferm 
amb aquest assumpte i tenen la mà estesa al govern per tirar-lo endavant. 
 
La senyora Madrid aclareix que, actualment, aquesta comissió té un caràcter tècnic. 
Quan arribi el moment, convidaran tots els grups municipals. 
 
3.- Bústies per a l’oposició colꞏlocades a l’OAC de l’Ajuntament 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, recorda al govern que es va comentar de posar unes bústies a l’OAC per a cada 
grup municipal i pregunta quan les posaran. 
 
La senyora alcaldessa explica que ho tenen present. 
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4.- Actuacions d’arranjament a la plaça 11 de Setembre 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, pregunta si hi ha el pensament de fer alguna actuació a la plaça 11 de Setembre, 
perquè cada vegada que plou és un desgavell, no només perquè s’hi creen torrenteres, 
sinó també pel que fa a la zona enjardinada, ja que les baranes de la part superior 
d’aquesta zona no estan subjectes correctament i algú s’hi podria fer mal. 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Sanitat, comenta 
que el senyor Massagué té tota la raó, cal fer alguna actuació a la plaça 11 de Setembre. 
El principal problema de l’enjardinament d’aquesta plaça és que tot està en pendent i 
cada vegada que plou, facin l’actuació que facin, s’acaba perdent. 
 
Des d’Urbanisme, s’estava treballant en un projecte per deixar tots els parterres a nivell, 
però aquest projecte forma part d’un altre de renovació integral de la plaça. De moment, 
però, no es pot tirar endavant perquè no hi ha pressupost. 
 
Així, doncs, es farà un actuació provisional per arreglar els desgavells actuals, però cal 
tenir clar que serà provisional. 
 
El senyor Massagué comenta que, de tota manera, facin aquesta actuació amb caràcter 
d’urgència. 
 
5.- Dret a la informació dels regidors i les regidores 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, pregunta si els poden explicar quins són els drets dels regidors i les regidores. 
Ho demana perquè volia fer una pregunta en aquest ple sobre Ràdio Canet i per poder 
fer-la, necessitava les actes del Consell de Govern de l’extingit Organisme Autònom 
Ràdio Canet de l’any 2016 i li van contestar que ho havia de demanar per escrit. Ell era 
membre d’aquest consell i ara és regidor de l’Ajuntament, per tant, considera que potser 
no caldria que ho demanés per escrit. Ja no demana que estiguin penjades al web 
municipal, però considera que no és de rebut que li diguin que ho demani per escrit. 
 
La senyora alcaldessa explica que els regidors del govern s’han auto limitat a l’hora de 
demanar la informació en el moment en què la volen, per no interferir en la feina del 
personal de l’Ajuntament. S’han auto limitat, precisament per la manca de personal. Per 
això, quan els regidors de l’oposició volen una informació concreta es demana que ho 
entrin mitjançant instància dirigida a Alcaldia, perquè des d’aquest Departament es 
demanarà a l’Àrea corresponent; així, quan vinguin a l’Ajuntament, els regidors tindran 
aquesta informació a punt. 
 
Es tracta de demanar la informació amb temps. A més a més, s’han esforçat molt per 
tenir un gestor d’expedients, en el qual com a regidors tenen accés. Els tècnics 
municipals els han fet formació i els han atès tantes vegades com ha fet falta perquè hi 
puguin accedir i tenir la informació que necessiten al més aviat possible. 
 
Per altra banda, explica que quan un expedient no està acabat, la informació no és 
pública, ja que aquest expedient pot canviar. Evidentment que hi poden tenir accés per 
consultar-lo, però han de tenir present que aquest expedient no està acabat i canviarà. 
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Consultaran jurídicament si estan faltant a algun dret d’informació dels regidors de 
l’oposició i hi posaran remei. No és pas la seva intenció entorpir el dret a la informació 
que demanen el fet de demanar-los que ho facin per instància, sinó al contrari, per deixar 
treballar el personal de l’Ajuntament, igual que fan els regidors del govern, i perquè no 
s’hagin d’esperar a l’hora de tenir la informació. 
 
El senyor Miguel Borrego González, regidor del grup municipal del PSC, explica que una 
qüestió bàsica és el dret a la informació que té el regidor i una altra cosa és el 
mecanisme que es pugui o que es vulgui utilitzar a l’hora de canalitzar l’exercici d’aquest 
dret a la informació. Sí que es pot demanar que es faci per escrit en alguna circumstància 
especial, com per exemple si es demana alguna informació relacionada amb un 
expedient complicat o una informació que requereix una preparació prèvia. Però hi ha 
altres casos en què considera que no és la manera adequada de procedir, sobretot quan 
la persona que la demana forma part de l’òrgan del qual es demana aquesta informació. 
Per exemple, el senyor Borrego forma part de la comissió paritària del conveni colꞏlectiu. 
Si s’adreça a un funcionari, que en aquest cas és el secretari d’aquesta comissió, per 
demanar qualsevol tipus d’informació, li ha de facilitar en aquell moment i, en canvi, li va 
dir que havia de fer una instància. 
 
La senyora alcaldessa explica que quan ha dit que els regidors del govern s’han auto 
limitat vol dir que van a fer consultes als treballadors municipals els dimecres amb cita 
prèvia i recorda que això ho va comunicar a tots els regidors de l’oposició i també els va 
explicar que si l’assumpte era molt urgent, podien parlar-hi cada dia de 14.00 a 15.00 
hores. Per descomptat que si és una emergència, aquesta pauta no es compleix, però 
si no és així, els han de deixar treballar. Si no posen aquestes normes, és un degoteig 
continu de visites que no els deixa treballar. Entén perfectament que no calgui fer una 
instància per a tot, però sí que els demana que respectin aquestes normes que també 
s’han imposat a ells mateixos. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, comenta que potser s’hauria de poder establir un sistema, potser via correu 
electrònic, per poder posar-se en contacte amb Intervenció i Secretaria, ja que les 
instàncies no es contesten i ho sap per experiència perquè ell ha entrat instàncies que 
no han estat contestades. Explica que quan va venir a veure la secretària li van dir que 
també havia d’entrar una instància per demanar hora, li va semblar exagerat. Considera 
que amb un correu electrònic es podria solucionar aquest problema. Evidentment que 
contestin quan puguin, però potser s’agilitzaria una mica més aquest problema. 
 
La senyora alcaldessa comenta que hi està d’acord i li sap greu la resposta que s’havia 
de demanar hora també per escrit. Això és evident que ha estat un malentès. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde de Sostenibilitat, Mobilitat i 
Administració Digital, explica que amb el gestor d’expedients hi ha la possibilitat d’obrir 
un expedient on s’hi poden penjar els documents que els regidors de l’oposició demanen 
per instància. Considera que d’aquesta manera la petició d’informació és més formal, 
que no pas amb l’enviament d’un correu electrònic. 
 
6.- Situació de ràdio Canet 
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El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, fa la pregunta sobre la qual va demanar la informació de què s’ha queixat en la 
pregunta anterior. Explica que en la sessió del Ple municipal de data 17 d’octubre de 
2017 es va dissoldre l’organisme autònom i es va comentar que es faria una mena de 
consell perquè la ràdio continués essent independent. 
 
Més endavant es va fer una reunió de Comunicació, Àrea que englobava Ràdio Canet i 
la revista Viure Canet, reunió de la qual no es va fer acta. En aquesta reunió es va dir 
que se’n farien més, però de moment no ha estat així. 
 
La senyora alcaldessa reconeix que és cert, que s’ha allargat molt en el temps tot plegat, 
però repeteix que els recursos que tenen són els que són. Comenta que en breu tindrà 
notícies sobre aquest assumpte. 
 
7.- Arranjament de petits errors a l’expedient del pressupost per a l’any 2020 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, demana que es tingui més compte amb l’elaboració dels pressupostos, ja que ell 
consta com a José Antonio Massaguer Muntada, però el seu nom és Josep Antoni 
Massagué. Ja sap que és un tema menor, però per a ell té importància. 
 
La senyora alcaldessa pren nota de la petició i li assegura que hi posaran remei. 
 
El senyor Massagué continua la seva intervenció i explica que, d’altra banda, hi ha un 
punt que es denomina arrendament de l’edifici de Serveis Socials, on consta el pis que 
l’Ajuntament ja no té. Els diners no hi estan comptabilitzats, però el nom no és correcte. 
 
Són petits errors, però val la pena corregir-los. 
 
8.- Publicació de la fotografia del senyor Massagué al web municipal 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, comenta que ja en va parlar amb la nova coordinadora de l’Àrea de Comunicació, 
però demana que es publiqui al web municipal la seva fotografia com a regidor, ja que 
la gent no el coneix. 
 
La senyora alcaldessa explica que des de Comunicació s’està treballant per millorar 
totes aquestes coses igual que la transparència, mica en mica van solucionant aquests 
problemes. Com ja ha dit, tenen moltes necessitats i pocs recursos. 
 
9.- Dret a la informació dels regidors i les regidores 
 
El senyor Miguel Borrego González, regidor del grup municipal del PSC, explica que vol 
parlar altre cop del dret d’informació dels regidors. 
 
Torna a insistir, com ja va fer en algun dels plens anteriors, en la participació de tots els 
regidors en les diferents comissions municipals. Aquesta comissions es van crear per 
tenir una funció informativa. Diverses persones han estat elegides per participar en 
aquestes comissions, nomenades directament pel Ple i, en canvi aquestes comissions 
no són efectives. L’última vegada que en va parlar es va dir que pròximament es 
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convocarien les comissions d’Urbanisme, de la Policia o els consells municipals, però 
encara no s’ha fet i estan a les portes d’entrar a l’exercici 2020. 
 
Considera que és bàsic que hi hagi un calendari que prevegi quantes reunions anuals 
es faran i que és la forma que pot donar més participació als regidors i les regidores que 
no formen part del govern. 
 
Un altre aspecte a tenir en compte pel que fa al dret d’informació dels regidors són les 
instruccions que el govern ha de donar als funcionaris perquè sàpiguen que quan un 
regidor s’adreça a una àrea per demanar informació, cal que els la proporcionin. Un 
regidor, encara que no formi part del govern té drets reconeguts a la legislació que són 
incontestables. Tenen dret a la informació i l’han de poder exercir. A la pràctica, el que 
està passant és que quan s’adrecen a un responsable funcionari d’aquest Ajuntament 
manifesta que presenti una instància adreçada a l’alcaldessa, solꞏlicitant la informació 
que li interessa. Això és incompatible a formar part d’un organisme escollit, com per 
exemple una comissió informativa, o una comissió mixta, i que després no es pugui 
demanar informació relacionada amb aquests organismes. Creu que això se soluciona 
donant instruccions molt clares de com s’ha d’actuar davant d’aquestes situacions, ja 
que és un problema per al regidor i per al funcionari. Aquest dret d’informació i 
participació forma part intrínseca de la qualitat de regidor. 
 
10.- Solꞏlicitud d’una memòria del pressupost per a l’any 2020 més completa 
 
El senyor Miguel Borrego González, regidor del grup municipal del PSC, explica que, 
com ja s’ha dit abans, els pressupostos tenen en compte els objectius polítics, els 
objectius del govern, en la vessant econòmica. Ara bé, aquests objectius no s’acaben 
de veure clars, perquè la memòria que acompanya els pressupostos és molt poc 
concreta i no acaba de desenvolupar-los ni tampoc explica com s’aplicarà en la seva 
vessant econòmica. 
 
11.- Obres a la zona de l’edifici de l’antiga fàbrica Pulligan 
 
El senyor Miguel borrego González, regidor del grup municipal del PSC, comenta que 
no tenen informació de com evoluciona l’assumpte de l’edifici de la Pulligan. Sap que 
s’estan fent unes obres a l’edifici i no saben en quin punt es troben. 
 
La senyora alcaldessa demana que sigui més explícit, perquè al govern no els consta 
que hi hagi cap obra a la Pulligan. 
 
El senyor Borrego especifica que les obres són fora de l’edifici. 
 
12.- Objectius del govern en matèria d’habitatge per a l’any 2020 
 
El senyor Miguel Borrego González, regidor del grup municipal del PSC, demana, 
referint-se a la poca concreció dels objectius del pressupost, que el govern aclareixi, en 
matèria d’accés a l’habitatge quins són els objectius i les accions que té pensat per a 
l’exercici 2020. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde de Sostenibilitat, Mobilitat i 
Administració Digital, explica que s’ha reservat una partida per comprar un habitatge 
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amb el dret de tanteig i retracte, en el cas que els oferissin aquesta opció. El dret de 
tanteig i retracte consisteix a adquirir un habitatge mitjançant una subhasta en la qual 
l’Ajuntament té la primera opció d’adquirir-lo. Aquest procés és molt ràpid, dura uns 
quinze dies, i per aquest motiu hi ha la partida preparada. El que sí que cal saber és el 
tipus d’habitatge que poden tenir disponible a Canet i quines són les demandes que hi 
ha. 
 
Explica que volen començar un pla d’habitatge, partint del que ja es va actualitzar entre 
els anys 2010 i 2011, i que ara s’ha de tornar a actualitzar perquè la realitat ha canviat 
molt. Demanaran un recurs a la Diputació a través del Catàleg de Serveis per a l’any 
2020. De fet, la setmana que ve té una reunió a l’Àrea d’Habitatge de la Diputació per 
saber de quins recursos podran disposar l’any vinent per a polítiques d’habitatge. 
 
També tenen la intenció de demanar un recurs per fer un cens d’habitatges buits a Canet 
de Mar perquè ara mateix en tenen un de l’any 2008, que es va utilitzar per a l’elaboració 
del POUM. 
 
Tot això ho volen tirar endavant per començar a fer polítiques per fomentar l’ocupació 
d’aquests habitatges buits, per fomentar la rehabilitació, si escau, o incorporar-los a una 
borsa de lloguer social.  
 
El grup municipal del PSC els ha proposat que es demani al Consell Comarcal del 
Maresme per fer una oficina local d’habitatge, cosa que fins ara no ho havien previst 
perquè primer volien fer, l’any 2020, aquest pla d’habitatge públic i veure si és necessari 
tenir una oficina pròpia o centralitzar el servei al Consell Comarcal. 
 
També és cert que ja havien demanat una reunió amb el Consell Comarcal, que tindrà 
lloc a finals de novembre i, a partir d’aquí es començarà a treballar sobre la viabilitat del 
projecte. Per part de l’Ajuntament, s’està estudiant quina és la millor via, si gestionar el 
parc d’habitatges directament des d’aquí o és millor fer-ho a través de fundacions o 
entitats. Considera que aquest punt també serà una cosa per preveure en aquest pla 
d’habitatge. 
 
Acaba la intervenció dient que se’ls convidarà a tots perquè puguin participar en aquest 
pla. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, comenta que el que ha passat, doncs, és que s’ha perdut un pis pel qual es 
pagaven 6.600 euros de lloguer i se’n comprarà un pel preu de 90.000. Pregunta si 
almenys han pogut recuperar els mobles i els electrodomèstics d’aquell pis. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
explica que hi va haver un problema administratiu amb l’habitatge de lloguer social per 
a emergències. L’empresa que se’n feia càrrec va canviar el seu NIF, però amb el mateix 
nom, cosa que va permetre que tirés endavant una pèrdua del lloguer d’aquest espai. 
Ara bé, les paraules del senyor Massagué també es poden llegir al revés, o es gastaran 
90.000 euros a comprar un pis o se n’estalviaran 6.600 cada mes, que és el que va 
costar aquest pis els últims tres anys, sense haver-se utilitzat cap vegada. 
 
13.- Presentació del Pla d’actuació municipal 
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La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, pregunta quan 
tenen pensat presentar el Pla d’actuació municipal. Els pressupostos han de ser 
equilibrats, però també marquen les polítiques que es volen seguir i considera que és 
imprescindible conèixer aquestes polítiques, cosa que es fa a través del Pla d’actuació 
municipal. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
explica que es comprometen a presentar-lo abans que s’acabi l’any, tal com ja han dit 
en alguna ocasió. Moment també que aprofitaran per presentar la versió definitiva del 
POUM, tot i que abans el presentaran a la Comissió Especial de Planejament Urbanístic. 
 
14.- Reunions per parlar del pressupost en anys anteriors 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, torna a fer 
referència al pressupost. Aquest cop ha de donar la raó al senyor Massagué. En el 
passat s’havien reunit amb el regidor pertinent i recorda haver fet reunions amb el senyor 
Gregori a l’Ajuntament. Això és interessant de fer, perquè avui s’han fet unes preguntes 
que potser s’haurien pogut contestar o solucionar amb aquestes reunions prèvies i, fins 
i tot es podrien haver fet propostes per part de tots els grups municipals. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura, Acció Social, Règim Intern 
i Promoció, explica que l’expedient del pressupost és complex i laboriós i, per tant, millor 
tenir-lo tres o quatres setmanes abans que no pas tenir-lo quinze dies, però vol insistir 
en el fet que durant aquests quinze dies no hi va haver cap moviment per part dels 
membres de l’oposició, ni tampoc van fer cap consulta a la Comissió Informativa General 
i fins avui no li consta pas que hi hagi hagut cap pregunta o dubte amb relació a aquest 
expedient. 
 
Evidentment, intentaran millorar i donar-los la informació en un termini més ampli. 
 
La senyora Tamayo replica que una reunió prèvia per informar-los de tot plegat els 
hauria estalviat moltes preguntes. 
 
15.- Control d’accessos al pavelló i a diferents instalꞏlacions esportives 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, pregunta al senyor 
Josep Tenas Soler, regidor delegat de Platges, Obres i Serveis i Esports, en quin punt 
es troba el projecte de control d’accessos al pavelló i a diferents instalꞏlacions esportives. 
 
El senyor Josep Tenas Soler, regidor delegat de Platges, Obres i Serveis i Esports, 
explica que aquesta setmana s’ha acabat l’obra de les claus digitals dels accessos, tant 
al pavelló com al camp de futbol. 
 
16.- Permís de Costes per a la instalꞏlació de la zona d’street work 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, torna a dirigir-se 
al senyor Josep Tenas Soler, regidor delegat de Platges, Obres i Serveis i Esports, i li 
pregunta si ja tenen el permís de Costes per instalꞏlar la zona d’street work. 
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El senyor Josep Tenas Soler, regidor delegat de Platges, Obres i Serveis i Esports, 
explica que la setmana anterior es van posar en contacte amb Costes i els van 
comunicar que el permís era imminent. Per tant, espera i desitja que en poc temps es 
podrà colꞏlocar. 
 
17.- Situació del bar del pavelló 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, comenta que 
aquesta pregunta li van fer a ella moltes vegades quan era la regidora de l’Àrea d’Esports 
i les últimes vegades ja no sabia què contestar. És sobre l’estat del bar del pavelló. Ella 
no va obtenir mai cap resposta i pregunta al senyor Tenas si ell ha pogut. 
 
El senyor Josep Tenas Soler, regidor delegat de Platges, Obres i Serveis i Esports, 
explica que la concessió del bar ja està adjudicada i creu que en quinze dies ja estarà 
en funcionament. 
 
18.- Nova coordinadora a l’Àrea de Comunicació 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, demana que li 
aclareixin si a l’Àrea de Comunicació hi ha una nova coordinadora, ja que anteriorment, 
el senyor Massagué s’hi ha referit. 
 
El senyor Massagué aclareix que es referia a l’Àrea de Comunicació en general. 
 
19.- Prec a la senyora alcaldessa sobre un intercanvi d’opinions al Ple de data 10 
d’octubre de 2019 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que li 
agradaria fer un prec directament a la senyora alcaldessa. En el Ple extraordinari de 10 
d’octubre de 2019, quan es va parlar del Reglament d’armes, la senyora alcaldessa la 
va tractar de mentidera dues vegades. Quan es va acabar el Ple, la va cridar al seu 
despatx i li va demanar disculpes i que entengués que no era el seu millor dia perquè 
no es trobava bé, disculpes que diuen molt d’ella, evidentment, però a la senyora Gómez 
li agradaria que, si ho creu oportú, manifestés el que li va dir en privat, aquí en públic. 
 
Per acabar amb aquest tema del Reglament d’armes, del qual va manifestar que s’havia 
fet a corre-cuita, motiu pel qual li va dir que era una mentidera, quan va aparèixer 
l’escàndol de les ITV, el 2 de setembre, a La Vanguardia, la senyora alcaldessa no hi 
era i la senyora Gómez va anar a parlar amb la Policia. Va parlar amb els dos sergents, 
que van aprofitar per manifestar diferents assumptes amb els quals estan descontents 
o tenen mancances i un d’aquests assumptes era que des del mes de gener es tenen 
les armes tasser i no s’han pogut fer servir perquè no s’ha aprovat un Reglament. 
Recorda que el dia 3 de setembre oposició i govern es van reunir a la sala de la Policia 
Local perquè la senyora alcaldessa i el sergent cap accidental els expliquessin què havia 
passat amb el cas ITV, reunió en la qual també li fa el prec, promoguda per la conversa 
amb els sergents, que el Reglament d’armes es posi a consideració del Ple. La resposta 
de la senyora alcaldessa va ser que no ho consideraven prioritari. És curiós tot plegat 
perquè la senyora alcaldessa titlla la senyora Gómez de mentidera quan comenta que 
no és cert que s’aprovi de pressa i corrents i, en canvi, la mateixa senyora alcaldessa fa 
un decret el dia 4 de setembre, que signa el dia 5 per incoar l’expedient; el dia 12 es fa 
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la convocatòria de la comissió d’estudi per al dia 19; el 23 es fa la proposta al Ple; el dia 
3 d’octubre s’elabora el dictamen de la Comissió Informativa General, i el dia 10 s’aprova 
pel Ple. Si això no es pot considerar que s’ha fet de pressa i corrents, almenys a la 
senyora Gómez li sembla que sí. 
 
La senyora alcaldessa manifesta que, pel que fa al fet que la senyora alcaldessa va titllar 
la senyora Gómez de mentidera, explica que evidentment no són les formes i li demana 
disculpes públicament, perquè no ho hauria hagut de dir ni aquí ni enlloc. Ara bé, 
comenta que la senyora Gómez pot pensar que l’Ajuntament ho fa tot a corre-cuita, però 
la veritat és que tots els departaments implicats en l’aprovació d’aquest Reglament 
sabien l’important que era posar-lo a consideració del Ple al més aviat possible i van fer 
tot el que van poder perquè fos així. 
 
Les armes tasser es van comprar en un moment en el qual no calia tenir un reglament 
per utilitzar-les. Un cop van arribar, va ser quan es va fer una llei que manifestava la 
necessitat d’un reglament per poder utilitzar-les. El sergent cap accidental va decidir 
guardar les armes i elaborar el reglament corresponent, el qual va acabar ja fa molt. El 
problema va venir perquè, com la senyora Gómez ja sap, la secretària que té ara mateix 
l’Ajuntament és accidental i està fent la feina de dos llocs de treball, el de secretària 
municipal i el de cap de contractació i, per tant, s’arriba on s’arriba. Ja ha comentat en 
altres ocasions que els agradaria poder contractar més personal per ajudar-la i ara ja 
pot explicar que una d’aquestes cinc persones que poden contractar va destinada al 
Departament de Contractació per ajudar la secretària accidental, ja que en les 
circumstàncies actuals no pot donar a l’abast a tot. Així, doncs, repeteix que no es fan 
les feines a corre-cuita, sinó que es fan a mesura que es poden fer, amb tots els esforços 
del món per tenir-ho a punt al més aviat possible. 
 
La senyora Gómez demana que consti en acta que l’expedient número 1218/2019 2660 
s’inicia el 4 de setembre amb una provisió de l’Alcaldia que mana iniciar l’expedient per 
redactar i aprovar el text del Reglament intern sobre la utilització d’armes i eines d’ús 
policial en l’exercici de les seves funcions pels membres del cos de la Policia Local de 
Canet de Mar i, a aquest efecte, constituir una comissió d’estudi que redactarà aquest 
reglament, sota la presidència d’aquesta Alcaldia, que estarà constituïda per la regidora 
i el cap accidental. Repeteix que és de data 4 de setembre. 
 
La senyora alcaldessa comenta que mai no ha dit que no sigui així. El que passa és que 
en aquests documents no es relata la feina que es fa amb anterioritat. Comenta que és 
molt diferent haver estat a govern o no haver-hi estat, perquè no es té la mateixa 
perspectiva de com funciona la part burocràtica de l’Administració. Acaba la intervenció 
comentant que no pot fer-li canviar la seva visió de les coses, perquè no coneix cap altre 
punt de vista. 
 
20.- Responsabilitats policials o polítiques en el cas ITV 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, demana a la 
senyora alcaldessa, en referència al cas ITV, que es busquin responsabilitats, policials 
o polítiques, de per què quatre motocicletes tenen la ITV caducada des de fa més de 
dos anys. Li consta que fa unes setmanes es va incoar un expedient disciplinari a tres 
agents, en concret a dos agents i un caporal. Aquests agents sancionats pel cas ITV no 
són sancionats perquè no es té cura del parc mòbil, són sancionats per la manera de 
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transmetre aquesta irregularitat de la qual s’adonen aquell mateix vespre al sergent. És 
a dir, l’expedient disciplinari que s’ha d’incoar, si escau, per la responsabilitat de tenir 
vehicles amb la ITV caducada, és per la mala comunicació un cop s’adonen del fet. La 
senyora Gómez considera que és molt més greu permetre que durant dos anys els 
agents vagin amb motos amb les ITV caducades, que no pas que la manera de 
transmetre aquest fet sigui incorrecta. 
 
D’altra banda, els sotsinspector que ha d’instruir aquest expedient es troba a més de 
200 quilòmetres de distància. El sotsinspector que assigna la Subdirecció General de 
Catalunya té un trajecte de 200 quilòmetres, cosa que vol dir que s’han de pagar dietes 
i que les ha de pagar l’Ajuntament. Es va posar en contacte amb la Subdirecció General 
de Catalunya dels Mossos d’Esquadra per saber qui determina la persona que s’ha 
d’assignar a aquest expedient. Contesten que són ells, però quan pregunta qui ha de 
pagar aquestes despeses, li contesten que l’Ajuntament. També va preguntar si 
l’Ajuntament es pot negar a acceptar un instructor que vingui de tan lluny i li contesten 
que sí, però que en aquest cas no s’ha demanat. Així, doncs, considera que aquesta 
despesa és bastant innecessària. 
 
La senyora alcaldessa explica que els serveis jurídics de l’Ajuntament dictaminen com 
s’han de fer les coses. Els expedients s’incoen de la manera que sembla que és més 
operativa. Per poder treure l’entrellat de què va passar, s’ha de començar pel principi i 
per poder fer-ho s’ha d’incoar expedient disciplinari a qui correspongui. Un cop el 
sotsinspector vaig desfent l’entrellat de tot plegat es veurà si cal incoar altres expedients. 
 
21.- Partida dedicada a contenciosos i judicis 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que hi 
ha 30.000 euros al pressupost consignats a contenciosos i judicis i pregunta si és cert 
que hi ha previstos dos judicis a Mataró al mes de gener per falsos autònoms. 
 
La senyora alcaldessa explica que sí que hi ha dos contenciosos per falsos autònoms. 
Aquest afer dels falsos autònoms és una rèmora que arrosseguen d’altres governs que 
ha tingut aquest Ajuntament. Antigament, no es feien els processos com s’havien de fer 
i es contractava les persones d’aquesta manera. Ara s’han trobat que aquestes 
persones sembla que només treballen per l’Ajuntament i per això es crea aquesta figura 
del fals autònom. El que no pot fer l’Ajuntament és fer-los fixos sense una ordre judicial. 
L’Ajuntament ha de seguir el que marca la llei per anar solucionant totes aquestes males 
praxis heretades d’antics governs. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
explica que aquest és un assumpte, tal com ha explicat la senyora alcaldessa, que 
arrosseguen d’antics governs. Comenta que des del 2015 no s’ha contractat cap fals 
autònom i tots els interins que han entrat a treballar ho han fet per concurs oposició o 
per la borsa de treball. 
 
22.- Resposta de la regidora delegada de Recursos Humans i Acció Social a una 
pregunta del Ple anterior, respecte a la regularització d’alguns llocs de la relació 
de llocs de treball 
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La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Recursos Humans i Acció 
Social, explica que aprofita aquesta sessió per contestar una pregunta que li va fer la 
senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, en la sessió anterior 
del Ple municipal, amb relació a l’informe desfavorable de Secretaria i Intervenció a la 
regularització d’alguns llocs de la relació de llocs de treball dels treballadors de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Explica que aquest informe desfavorable està motivat pel fet que els 10.000 euros 
d’increment destinats a la Brigada d’Obres i Serveis, acord al qual van arribar amb el 
comitè d’empresa al mes d’abril i que es va negociar juntament amb la regularització de 
la jornada de la Policia Local, no tenen cobertura legal. Així com, els 15.000 euros 
destinats a oficines es van aprovar en el marc de l’increment addicional del 0,3% aprovat 
per Reial decret pel qual s’aprovaven mesures urgents en matèria de retribucions en 
l’àmbit del sector públic i per tant, sí que tenen cobertura legal i en aquest punt l’informe 
és favorable, la primera quantitat esmentada no es poden incloure en cap dels apartats 
del Reial decret esmentat. 
 
23.- Intervenció de la senyora M. Assumpta Revoltós Vaquer, regidora delegada 
de Festes i Joventut 
 
La senyora M. Assumpta Revoltós Vaquer, regidora delegada de Festes i Joventut, 
comenta que ningú li ha preguntat res, però vol aclarir una intervenció del senyor Josep 
Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per Canet, en la qual 
ha fet referència directa als 23.000 euros destinats a l’Àrea de Joventut, la qual cosa el 
senyor Massagué comenta que no és cert. 
 
En tot cas, la senyora Revoltós explica que la partida per a Joventut s’ha augmentat 
perquè és voluntat del govern en general i de la Regidoria en particular, de donar més 
cobertura a la dinamització de La Masoveria i que es pugui obrir durant més temps 
perquè els joves puguin fer més activitats i no només això, sinó també perquè dues o 
tres tardes a la setmana els nois i les noies de l’institut puguin fer servir aquesta 
instalꞏlació per anar a fer els deures amb l’ajut dels dinamitzadors i el material de què 
disposa aquest espai. 
 
D’altra banda, explica que els 111.800 destinats a l’Àrea de Festes van destinades per 
a totes les festes que es fan anualment, on també hi ha el material, com els lavabos 
portàtils, la seguretat privada, fins i tot les brides i les tanques. No només es paguen els 
focs de la Festa Major o les orquestres que venen a amenitzar totes les festes. 
 
Volia comentar aquests dos aspectes perquè quan les coses s’expliquen s’entenen 
millor i moltes vegades el que semblen molts diners, no són tants. Tots han hagut de fer 
retallades en les seves partides. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, aclareix que la seva intenció no era pas criticar les partides de Festes i Joventut, 
només vol comentar que de vegades quan es veu una partida de les dimensions de la 
de Festes, tenen ganes de saber què engloba. Era la manera que ha trobat més 
entenedora per reflectir la idea que potser els pressupostos s’haurien d’explicar d’una 
manera més àmplia. 
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24.- Intervenció de la senyora Anna M. Casas Donadeu, regidora delegada de 
Turisme i Promoció Econòmica 
 
La senyora Anna M. Casas Donadeu, regidora delegada de Turisme i Promoció 
Econòmica, explica que vol fer aquesta intervenció per contestar un comentari de la 
senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal, en el punt de l’ordre del dia 
de l’aprovació del pressupost per a l’any 2020, amb relació amb els llums de Nadal. 
 
Explica que, com ha dit la senyora Revoltós, tothom ha hagut de fer retallades a les 
seves partides per ajustar el pressupost al màxim. El primer que s’han mirat del 
pressupost de la seva Àrea ha estat precisament els llums de Nadal, ja que suposen un 
cost molt alt i sembla que es llencin a les escombraries cada any. Davant del seu 
desconeixement, se li va explicar com funcionava aquest contracte, amb la comparació 
amb tres ajuntaments més i va arribar a la conclusió que la gran part del pressupost per 
als llums de Nadal va destinat a la instalꞏlació i la validació dels tècnics d’aquesta 
instalꞏlació i no pas als llums pròpiament dits. També va destinat a guardar tot aquest 
material i fer-ne el manteniment perquè l’any següent es pugui tornar a utilitzar. A més 
a més, s’ha de tenir present que compten amb un catàleg de tipus de llums per triar i és 
el sistema que es fa servir a la majoria d’ajuntaments perquè és el sistema més rendible 
per a les arques municipals. 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, agraeix 
l’explicació de la senyora Casas i li recorda que també ha comentat que l’antiga regidora 
de Promoció Econòmica havia explicat que intentarien fer possible una mena de 
permuta o intercanvi de llums amb altres ajuntaments. 
 
La senyora Casas explica que tots els llums de Nadal són de lloguer i no hi ha cap 
ajuntament que en tingui de propietat. 
 
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. 
 
   
 


