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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 
19 DE DESEMBRE DE 2019 

 
         Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter  
personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de 
dades. 
 

 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 19:30 
Hora que acaba: 22:25 
Lloc: Sala de Sessions 
 

PRESIDEIX 
 
PERE XIRAU ESPARRECH 

 
ASSISTENTS 

 
 LLUIS LLOVET BAYER 
 JOSEP M. MASVIDAL SERRA 
 ROSA ISABEL MADRID CAMARA 
 RAQUEL SERRA LERGA 
 M. ASSUMPTA REVOLTOS VAQUER 
 M. ÀNGELS ISART FALCETO 
 JOSEP TENAS SOLER 
 ANA MARIA CASAS DONADEU 
 MARIAN GOMEZ TELLEZ 
 SILVIA TAMAYO MATA 
 MIGUEL BORREGO GONZÁLEZ 
 JOSEP ANTONI MASSAGUE MUNTADA 
 JORDI CASTELLÀ ANDRÉS 
 YASMINA GARCIA BETI 
 GEMMA BOSCH ALSINA 

 
EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 

 
 BLANCA ARBELL BRUGAROLA

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

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

ORDRE DEL DIA 
 
1. Actes pendents d’aprovar 
 
1.1. PLE2019/10 extraordinari 10/10/2019 
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1.2. PLE2019/11 extraordinari amb urgència 17/10/2019 
 
1.3. PLE2019/12 ordinari 07/11/2019 
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2. Propostes 
 
2.1. Tresoreria 
 
2.1.1. Proposta d'acord al Ple de donar compte d'informes PMP dels períodes 1T , 2T i 
3T de 2019 
 
2.1.2. Proposta d'acord al Ple donar compte informes morositat 1T, 2T i 3T 2019 
 
2.2. Secretaria 
 
2.2.1. aprovació compte d'explotació EBM El Palauet curs 2017-2018 
 
2.3. Urbanisme 
 
2.3.1. Aprovació acta de delimitació amb el terme municipal de Sant Pol de Mar 
 
2.3.2. Aprovació definitiva del projecte bàsic i executiu “Rehabilitació de sala 
d’espectacles municipal a l’antic Centre Parroquial a Canet de Mar” 
 
2.3.3. Proposta de declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres de reforç 
del mur de contenció de l’Institut Lluís Domènech i Montaner 
 
2.4. Recursos Humans i Organització 
 
2.4.1. Proposta de modificació de la Relació de Llocs de Treball, per a l'exercici 2020 
 
2.5. Alcaldia 
 
2.5.1. Proposta Ple aprovació xifra població a 01012019 
 
2.5.2. Moció del grup municipal de Primàries Canet de Mar per instar el govern espanyol 
en l'agilització dels tràmits de concessió dels NIE, residencia provisional i permís 
temporal de treball per als menors no acompanyats 
 
2.5.3. Proposta de moció al Ple del grup municipal de la CUP d'un parc d'habitatge digne 
i accessible a Canet de Mar 
 
2.5.4. Moció del grup municipal de la CUP sobre el futur en la xarxa viària comarcal 
 
2.5.5. Proposta a Ple moció del grup municipal de la CUP contra la instalꞏlació d'una 
incineradora de residus a Cercs, al recinte de l'antiga central térmica de carbó de Cercs 
 
2.5.6. Moció del grup municipal d'ERC pel retorn social del rescat bancari i per garantir 
l'accés a l'habitatge social 
 
2.5.7. Moció del grup municipal del PSC per reclamar el cessament de Rafael Ribó com 
a síndic de greuges de Catalunya 
 
3. Precs i preguntes 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
El senyor alcalde accidental obre la sessió i, en primer lloc, dona la benvinguda als 
assistents, els regidors, les regidores, el públic i els radiooients que segueixen el Ple a 
través de Ràdio Canet, gràcies a la feina dels tècnics. 
 
En segon lloc, demana disculpes pel fet que al ban que anunciava aquest Ple posa una 
hora diferent a la que es du a terme aquesta sessió. 
 
En tercer lloc, excusa la presència de la senyora alcaldessa per motius de caràcter 
familiar. 
 
Finalment, agraeix per avançat la colꞏlaboració de tots i totes amb la seva persona 
durant aquest Ple. 
 
També comenta que, com van acordar a la Comissió Informativa General, intentaran ser 
estrictes amb les exposicions de les mocions, ja que n’hi ha força i, a més a més, ara se 
n’han incorporat dues més amb caràcter urgent. 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DEL 
PLE MUNICIPAL DE DATA 10/10/2019, 17/10/2019 I 7/11/2019 
 
El senyor alcalde accidental demana si hi ha alguna observació a fer a aquestes actes. 
Cap regidor en fa i, per tant, queden aprovades per unanimitat dels setze membres 
presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Tresoreria 
 
2.1.1. DONAR COMPTE D'INFORMES PMP DELS PERÍODES 1T, 2T I 3T DE 2019    
 
Fets: 

Vist allò estableixen els articles 4.2, 13.6, 18.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, l’article 11bis i 16.8 de l’Ordre HAP 
2105/2012, de 1 d’octubre, por la qual es desenvolupa les obligacions de 
subministrament de informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera,  

Vist el que estableix el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, per la qual desenvolupa 
la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les 
Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció dels recursos 
dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilitat Pressupostaria y Sostenibilitat Financera, modificat pel Reial Decret 
1040/2017, de 22 de desembre, 
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Vist que als efectes d’avaluació del compliment dels objectius de la LOEPSF, el sector 
administracions públiques de l’Ajuntament de Canet de Mar està integrat per la mateixa 
entitat local i la Fundació Els Garrofers, 

Vista informació continguda en el programari sicalwin relativa al període mig de 
pagament de les obligacions corresponent als períodes de referència de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, així com la informació tramesa per la Fundació Garrofers relativa al 
mateix període. 

Vist l’informe de Tresoreria núm. 023/2019, de data 9 de desembre,  
 
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 es dona per assabentat 
dels acords següents: 
 
PRIMER.- Restar assabentat dels informes de període mig de pagaments del sector 
administracions públiques de l’Ajuntament de Canet de Mar, integrat pel mateix 
Ajuntament i la Fundació Els Garrofers, corresponent als períodes primer, segon i tercer 
trimestre de 2019, que es resumeixen a continuació: 
 

TRIMESTRE PRIMER TRIMESTRE  
AÑO 2019    

    En días  
Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral  

Canet de Mar 35,64  

Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe: 

NINGUNA.    
 
TRIMESTRE PRIMER TRIMESTRE  
AÑO 2019   

   En días 

Código de Entidad Entidad 
Ratio de  

Operaciones  
Pagadas 

Ratio de  
Operaciones  

Pendientes de  
Pago

Periodo Medio de  
Pago Trimestral 

09-08-040-AA-000 Canet de Mar 38,02 49,73 39,01

09-00-052-HH-000 F. Els Garrofers 25,08 8,02 19,34

Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe: 

NINGUNA.   
 

TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE

AÑO 2019  

   En días 

Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral 

Canet de Mar 18,36 

   
Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe: 
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NINGUNA.  
 

TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE  
AÑO 2019   

   En días 

Código de Entidad Entidad 
Ratio de  

Operaciones  
Pagadas 

Ratio de  
Operaciones  

Pendientes de  
Pago 

Periodo Medio de  
Pago Trimestral 

09-08-040-AA-000 Canet de Mar 16,45 46,08 17,26

09-00-052-HH-000 F. Els Garrofers 28,30 15,85 26,45

Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe: 

NINGUNA.   
 

TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

AÑO 2019  

   En días 

Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral 

Canet de Mar 16,74 

Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe: 

NINGUNA.  
 

TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE  
AÑO 2019   

   En días 

Código de Entidad Entidad 
Ratio de  

Operaciones  
Pagadas 

Ratio de  
Operaciones  

Pendientes de  
Pago 

Periodo Medio de  
Pago Trimestral 

09-08-040-AA-000 Canet de Mar 14,99 195,36 16,19

09-00-052-HH-000 F. Els Garrofers 23,72 20,60 23,17

Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe: 

NINGUNA.   
 
SEGON.- Notificar el present acord a Intervenció -Tresoreria. 
 
El senyor alcalde accidental i primer tinent d’alcalde de Cultura, Acció Social, Règim 
Intern i Promoció, explica que farà l’explicació d’aquest punt, conjuntament amb el 
següent, ja que també es dona compte d’un informe de Tresoreria, en aquest cas de 
l’informe de morositat de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, corresponent als períodes 1r, 2n 
i 3r trimestre de 2019.  
 
Explica que, com es pot observar als gràfics que s’ha facilitat als membres del Ple, en 
el segon i el tercer trimestre l’Ajuntament es troba en la franja aconsellable, que és a 
trenta dies des del registre d’entrada de les factures, fins i tot per sota d’aquests trenta 
dies. Comenta que en altres anualitats hi ha hagut una fluctuació per trimestres, és a 
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dir, hi hagut trimestres en els quals ha estat difícil que aconseguir aquest límit, com són 
el primer i el tercer trimestre, fruit de l’impacte que tenen les vacances de Nadal i les 
d’estiu, cosa que fa que aquests trimestres excedeixin d’aquests trenta dies. Doncs bé, 
la bona notícia és que el tercer trimestre d’aquest any 2019 ha tingut un període mig de 
pagament per sota dels trenta dies i s’ha pagat en uns quinze. 
 
Pel que fa als informes de morositat observa que en el segon i el tercer trimestres també 
s’acompleix el període fixat per la Llei en la major part dels pagaments. 
 
2.1.2. INFORME SOBRE MOROSITAT DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, 
CORRESPONENT ALS PERÍODES 1R, 2N I 3R TRIMESTRE DE 2019 
 
Fets: 
 
Vist allò que estableix l’article 4t de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials. 
 
Vist el que disposa l’article 5è, apartat 1r, del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel 
qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de 
caràcter nacional,  
 
Atès el que estableix l’Ordre Ministerial HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF, 
en el seu article 16è, quant a la remissió de l’informe trimestral regulat en l’article 4t de 
la Llei 15/2010, de 5 de juliol, 
 
Vist l’informe de Tresoreria que es transcriu a continuació: 
 
“El funcionari sotasignat, Tresorer de l'Ajuntament de Canet de Mar, en compliment d’allò 
previst en l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, 
de 29 de desembre, emet el següent: 
 

INFORME 
NÚM. 024/2019 

 
FETS 
 
En compliment d’allò que disposa l’article 16 de l’Ordre HAP 2105/2012, de 1 d’octubre, 
la intervenció de l’Ajuntament ha tramès al Ministeri d’Hisenda, a través dels mitjans 
telemàtics habilitats per aquest, i abans del dia trenta del mes posterior a la finalització 
del trimestre de referència, l’informe sobre morositat de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
integrat per: 
 
- el mateix Ajuntament,  
- la Fundació Els Garrofers 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar, a través de la Intervenció, ha solꞏlicitat baixa de la 
Fundació Residència Guillem Mas a l’Inventari d’Ens Públics, on figura com a ens adscrit 
a com “ens dependent per control efectiu”, per entendre que no reuneix els requisits del 
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SEC 2010 per ésser considerada ens del sector públic. No es disposa de dades sobre 
morositat d’aquest ens. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
La normativa aplicable al present expedient ve determinada per: 
- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 

morositat en les operacions comercials 
- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeo i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

- Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del 
registre comptable de factures en el Sector Públic. 

- Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. 

- Ordre HAP 2105/2012, de 1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions 
de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF. 

- Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, 

 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMER.- Fonament jurídic 
 
L’article 4t, apartat 3r, de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, 
de 29 de desembre, va establir l’obligació per les Corporacions locals d’elaborar 
trimestralment un informe sobre l’acompliment dels terminis previstos en aquella Llei per 
al pagament de les obligacions de cada Entitat Local. 
 
Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de la Corporació local, 
aquests informes s’hauran de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri 
d’Economia i Hisenda, i en el seu respectiu àmbit territorial, als de les Comunitats 
Autònomes que tinguin atribuïda la tutela financera de les Entitats locals.  
 
SEGON.- Elaboració i remissió 
 
L’article 4.3 d ela Llei 15/2010, de 5 de juliol, estableix que són responsables  d’elaborar 
els informes trimestrals de morositat ““Els Tresorers o, en el seu defecte, els Interventors 
de les Corporacions Local”. 
 
No obstant l’anterior, d’acord amb l’article 5è, apartat 1r, del Reial Decret 128/2018, de 
16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb 
habilitació de caràcter nacional, l’elaboració dels informes que determini la normativa 
sobre morositat relativa al compliment dels terminis previstos legalment per al pagament 
de les obligacions de cada Entitat Local s’integra inequívocament en les funció 
Tresoreria. 
 
L’Ordre Ministerial HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF, estableix en el 
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seu article 16è que l’informe trimestral regulat en l’article 4t de la Llei 15/2010, de 5 de 
juliol s’haurà de remetre abans del darrer dia del mes següent a la finalització de cada 
trimestre de l’any.  
 
No obstant l’anterior, l’Ordre HAP 2082/2014 ha introduir un apartat 10è a aquest article 
eximint d’aquesta obligació a les corporacions locals amb població no superior a 5.000 
habitants pel que respecta als tres primers trimestres de l’any. 
 
D’acord amb l’article 4 de l’esmentada Ordre, i independentment de l’òrgan encarregat 
de l’elaboració de l’informe, en el cas de les corporacions locals els subjectes obligats a 
remetre la informació al Ministeri és la Intervenció o unitat que exerceixi les seves 
funcions. 
 
TERCER.- Contingut i metodologia 
 
L’àmbit subjectiu dels informes trimestrals de morositat ve delimitat, segons article 2.b) 
de la Llei 3/2004, per l’Administració, els ens organismes i entitats que formen part del 
sector públic d’acord amb l’article 3.3. de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes 
del sector públic, referència que cal entendre ara realitzada a l’article 3.3. de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, això és: 
 
a) Les Administracions Públiques 
b) Les fundacions públiques 
c) Les Mútues colꞏlaboradores amb la Seguretat Social. 
d) Totes les altres entitats amb personalitat jurídica pròpia diferents de les expressades 
en les lletres anteriors que hagin estat creades específicament per satisfer necessitats 
d’interès general que no tinguin caràcter industrial o mercantil, sempre que un o diversos 
subjectes que hagin de considerar-se poder adjudicador d’acord amb els criteris 
d’aquest apartat 3, bé financin majoritàriament la seva activitat; bé controlin la seva 
gestió; o bé nomenin a més de la meitat dels membres del seu òrgan d’administració, 
direcció o vigilància. 
e) Les associacions constituïdes per les entitats esmentades en les lletres anteriors. 
 
L’àmbit objectiu són les operacions comercials de l’administració que tinguin com a 
destinatari empreses, quedant fora, per tant, les operacions no comercials (p.e. 
conseqüència d’una relació estatutària i de personal o de la potestat expropiatòria), i 
aquelles que es produeixin entre diferents entitats del sector públic.  
 
En suma, l’àmbit objectiu dels informes de morositat abasta: 
 

a) Per les entitats del sector públic sotmeses a pressupost limitatiu: despeses 
corrents en béns i serveis (cap. 2) i inversions (cap. 6) 

b) Per les restants entitats del sector públic local: aprovisionaments i altres 
despeses d’explotació i adquisicions d’immobilitzat material i intangible. 

 
Els informes s’han d’elaborar, per cada entitat, considerant la totalitat dels pagaments 
realitzats en cada trimestre, i la totalitat de les factures o documents justificatius 
pendents de pagament al final. 
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D’acord el contingut mínim de les remissions d’informació regulat en l’article 16 de 
l’Ordre Ministerial HAP/2105/2012, l’informe comprendrà: 
 
- Pagaments realitzats en el trimestre 
- Interessos de demora pagats en el trimestre 
- Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre 
- Detall del període mig de pagament global al final del trimestre i acumulat a 

proveïdors 
 
La redacció original de l’article 5è de la Llei 15/2010, en el seu apartat 4t, establia que 
l’Interventor o òrgan que tingués atribuïda la funció de comptabilitat incorporaria a 
l’informe  trimestral al Ple una relació de les factures o documents justificatius respecte 
dels quals haguessin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació al 
registre de factures i no s’haguessin tramitat els corresponents expedients de 
reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat per l’òrgan gestor l’absència de tramitació 
d’aquests. Aquest precepte fou derogat per la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls 
de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, 
i per tant, no s’inclou en l’informe. 
 
QUART.- Termini legal de pagament a proveïdors 
 
L’article 4t de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, en redacció donada per la Llei 11/2013, 
de 26 de juliol, estableix: 
 
“1. El termini de pagament que ha de complir el deutor, si no hagués fixat data o termini 
de pagament en el contracte, serà de trenta dies naturals després de la data de recepció 
dels béns o prestació de serveis, inclòs quan hagués rebut la factura o sol·licitud de 
pagament equivalent amb anterioritat. 
/.../ 
2. Si legalment o en el contracte s’hagués disposat un procediment d’acceptació o de 
comprovació mitjançant el qual hagi de verificar-se la conformitat dels béns o els serveis 
amb allò disposat en el contracte, la seva duració  no podrà excedir de trenta dies 
naturals a comptar des de la data de recepció dels béns o de la prestació dels serveis. 
En aquets cas, el termini de pagament serà de trenta dies després de la data en què té 
lloc l’acceptació o verificació dels béns o serveis, fins i tot encara que la factura o 
sol·licitud de pagament s’hagués rebut amb anterioritat a l’acceptació o verificació. /.../” 
Igualment, l’article 198 de la Llei 9/2017,  de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, estableix: 
“L'Administració té l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data 
d'aprovació de les certificacions d'obra o dels documents que acreditin la conformitat 
amb el que disposa el contracte dels béns lliurats o serveis prestats, sense perjudici del 
que estableix l'apartat 4 de l'art. 210, i, si es demora, ha d'abonar al contractista, a partir 
del compliment del termini esmentat de trenta dies, els interessos de demora i la 
indemnització pels costos de cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. Per tal que a l'inici del còmput de termini es puguin meritar 
interessos, el contractista ha d'haver complert l'obligació de presentar la factura davant 
el registre administratiu corresponent en els termes que estableix la normativa vigent 
sobre factura electrònica, dins el termini establert i en la forma pertinent, en el termini de 
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trenta dies des de la data de lliurament efectiva de les mercaderies o la prestació del 
servei. 
Sense perjudici del que estableixen l'apartat 4 de l'art. 210 i l'apartat 1 de l'art. 243, 
l'Administració ha d'aprovar les certificacions d'obra o els documents que acreditin la 
conformitat amb el que disposa el contracte dels béns lliurats o serveis prestats dins 
dels trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns o la prestació del servei. 
En tot cas, si el contractista incompleix el termini de trenta dies per presentar la factura 
davant el registre administratiu corresponent en els termes que estableix la normativa 
vigent sobre factura electrònica, la meritació d'interessos no s'inicia fins que no hagin 
transcorregut trenta dies des de la data de la presentació correcta de la factura, sense 
que l'Administració hagi aprovat la conformitat, si escau, i efectuat l'abonament 
corresponent.” 
 
L’inici del còmput del període mig de pagament , tant per les operacions pagades com 
les pendents, pel que es refereix als informes de morositat, es computa, amb caràcter 
general, des de la recepció de la factura (data de registre d’entrada). 
 
CINQUÈ.- Comentaris a l’informe 
 
Les dades que es presenten en els quadres s’obtenen del sistema de comptabilitat, 
“Sicalwin”, de l’Ajuntament de Canet de Mar, prèvia exclusió dels justificants inclosos en 
expedients de baixa d’obligacions per errors comptables o prescripcions, així com els 
que estan pendents de compensació. 
 
Pel que fa a la informació que hi figura relativa a la Fundació els Garrofers, el present 
informe recull els quadres elaborats directament per la pròpia entitat, no disposant de la 
informació que permeti de la seva verificació per qui subscriu el present document. 
 
Assenyalar que la informació continguda en aquest expedient ha estat comunicada en 
temps i forma al Ministeri a través de la seva plataforma electrònica. 
 
SISÈ.- Indicadors 
 
EJERCICIO 2019 
PRIMER TRIMESTRE 

Código de 
Entidad 

Entidad Pagos realizados en el periodo 

Periodo 
Medio 
Pago 
(PMP) 
(días) 

Pagos Dentro Periodo
Legal Pago 

Pagos Fuera Periodo
Legal Pago 

Número 
de Pagos 

Importe 
Total 

Número de 
Pagos 

Importe 
Total 

09-08-040-AA-000 Canet de Mar 70,74 251 253.815,84 448 497.365,35 

09-00-052-HH-000 F. Els Garrofers 25,08 290 78.052,58 46 35.541,04 

09-00-129-HH-000 F. R. Guillem Mas - - - - - 

 
Código de 
Entidad 

Entidad Intereses de Demora
Pagados en el Periodo 

Número de 
Pagos 

Importe 
Total 
Intereses

09-08-040-AA-000 Canet de Mar 0 0 
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09-00-052-HH-000 F. Els Garrofers 0 0 

09-00-129-HH-000 F. R. Guillem Mas - - 

 
Código de 
Entidad 

Entidad Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del 
Periodo
Periodo 
Medio 
Pago 
Pendiente 
(PMPP) 
(dias) 

Dentro Periodo Legal 
Pago 
al Final del Periodo 

Fuera Periodo Legal Pago
al Final del Periodo 

Número de 
Operacion
es

Importe 
Total 

Número de 
Operacione
s

Importe 
Total 

09-08-040-AA-
000 

Canet de Mar 45,42 407 413.954,81 424 129.719,96 

09-00-052-HH-
000 

F. Els Garrofers 8,02 54 51.649,07 3 5.922,00 

09-00-129-HH-
000 

F. R. Guillem Mas - - - - - 

 
EJERCICIO 2019 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 

Código de 
Entidad 

Entidad Pagos realizados en el periodo 

Periodo 
Medio 
Pago 
(PMP) 
(días) 

Pagos Dentro Periodo
Legal Pago 

Pagos Fuera Periodo
Legal Pago 

Número de 
Pagos 

Importe 
Total 

Número de 
Pagos 

Importe Total 

09-08-040-AA-
000 

Canet de Mar 53,29 617 728.914,91 107 280.073,76 

09-00-052-HH-
000 

F. Els Garrofers 28,30 282 80.797,36 34 43.669,35 

09-00-129-HH-
000 

F. R. Guillem Mas - - - - - 

 
Código de 
Entidad 

Entidad Intereses de Demora
Pagados en el Periodo 

Número de 
Pagos

Importe Total 
Intereses

09-08-040-AA-000 Canet de Mar 0 0 

09-00-052-HH-000 F. Els Garrofers 0 0 

09-00-129-HH-000 F. R. Guillem Mas 0 0 

 
Código de 
Entidad 

Entidad Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del 
Periodo
Periodo 
Medio 
Pago 
Pendiente 
(PMPP) 
(dias) 

Dentro Periodo Legal 
Pago 
al Final del Periodo 

Fuera Periodo Legal Pago
al Final del Periodo 

Número de 
Operacion
es

Importe 
Total 

Número de 
Operacione
s

Importe Total 

09-08-040-AA-
000 

Canet de Mar 36,37 313 592.761,98 27 140.182,77 

09-00-052-HH-
000 

F. Els Garrofers 15,85 27 17.166,63 4 4.498,00 

09-00-129-HH-
000 

F. R. Guillem Mas - - - - - 
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EJERCICIO 2019 
TERCER TRIMESTRE 
 

Código de 
Entidad 

Entidad Pagos realizados en el periodo 

Periodo 
Medio 
Pago 
(PMP) 
(días) 

Pagos Dentro Periodo
Legal Pago 

Pagos Fuera Periodo
Legal Pago 

Número de 
Pagos 

Importe 
Total 

Número de 
Pagos 

Importe Total 

09-08-040-AA-
000 

Canet de Mar 59,07 585 803.596,5
4

203 658.354,45 

09-00-052-HH-
000 

F. Els Garrofers 23,73 248 81.400,13 33 24.862,76 

09-00-129-HH-
000 

F. R. Guillem Mas - - - - - 

 
Código de 
Entidad 

Entidad Intereses de Demora
Pagados en el Periodo 

Número de 
Pagos

Importe Total 
Intereses

09-08-040-AA-000 Canet de Mar 0 0 

09-00-052-HH-000 F. Els Garrofers 0 0 

09-00-129-HH-000 F. R. Guillem Mas 0 0 

 
Código de 
Entidad 

Entidad Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del 
Periodo 

Periodo 
Medio 
Pago 
Pendiente 
(PMPP) 
(dias) 

Dentro Periodo Legal 
Pago 
al Final del Periodo 

Fuera Periodo Legal Pago
al Final del Periodo 

Número de 
Operacione
s

Importe 
Total 

Número de 
Operacione
s

Importe Total 

09-08-040-AA-
000 

Canet de Mar 34,05 194 387.444,0
8

33 68.615,24 

09-00-052-HH-
000 

F. Els Garrofers 20,60 15 16.519,69 3 6.221,00 

09-00-129-HH-
000 

F. R. Guillem Mas - - - - - 

 
CONCLUSIONS: 
 
Es proposa donar compte al Ple dels informes de morositat referits a l’Ajuntament de 
Canet de Mar i la Fundació Els Garrofers, corresponents als períodes 1T, 2T i 3T 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, aquest es dona per 
assabentat dels acords següents: 
 
PRIMER.- Restar assabentat dels informes trimestrals de morositat de l’Ajuntament de 
Canet de Mar i la Fundació Els Garrofers, corresponents al 1r, 2n i 3r trimestres de 
l’exercici 2019. 
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SEGON.- Notificar el present acord a Intervenció- Tresoreria. 
 
Aquest assumpte s’ha explicat conjuntament amb el punt anterior. 
 
2.2. Secretaria 
 
2.2.1. APROVACIÓ COMPTE D’EXPLOTACIÓ EBM EL PALAUET CURS 2017-2018 
 
Fets: 
 
Atès que en data 30 de desembre el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar va acordar 
adjudicar el contracte per a la gestió de l’EBM El Palauet a la Fundació Pere Tarrés i 
que en data 13 de febrer de 2014, es va procedir a la formalització del contracte per a 
la gestió del servei públic d’escola bressol municipal per als anys 2014-2018. 
 
Atès que la clàusula número 25.c) del nou plec també confereix a l’Ajuntament la 
potestat de controlar i fiscalitzar la gestió del concessionari. A aquest efecte, l’ens local 
pot inspeccionar el servei, les obres, les instalꞏlacions i els locals, i la documentació 
relacionada amb l’objecte de la concessió, i dictar les ordres per mantenir o restablir la 
prestació corresponent. L’Ajuntament podrà, en exercici d’aquesta facultat, exigir al 
concessionari la realització i assumpció del cost de les auditories (financeres, de 
compliment i d’eficàcia), amb el límit d’una per exercici econòmic 
 
Vist que segons la clàusula 5.2 del plec de condicions l’ajuntament ha de transferir 
l’import de la subvenció a la concessionària. 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 8 de novembre de 
2018 va acordar atorgar l’ajut dins la convocatòria de subvencions 9753/18, per al 
finançament de les escoles bressol de titularitat municipal de la demarcació de 
Barcelona, línia 1 i línia 2, període 2016-2018 , en el qual s’atorga a l’Ajuntament de 
Canet de Mar, subvenció per import de 61.411,46€, amb el desglòs següent :  
 

Línia 1, destinada al sosteniment del serveis d’escola bressol municipal, per al 
finançament del curs 2016-2017, subvenció per import de 47.381,75€  
Línia 2, destinada al foment de l’escolarització bressol municipal, per al 
finançament del curs 2017-2018, subvenció per import de 14.029,71€ 

 
Vist que en data 30 d’octubre de 2019 la Junta de Govern Local va acordar acceptar 
l’ajut atorgat dins la convocatòria de subvencions per al finançament del servei d’escola 
bressol municipal de la demarcació de Barcelona per al curs 2017-2018 , en el qual 
s’atorga a l’Ajuntament de Canet de Mar, subvenció per import de 60.884,91€ 
 
Atès  que mitjançant decret 2019/1046 de data 18 de juny de 2019, es va resoldre 
encarregar a l’empresa Uniaudit Oliver Camps, SL, l’elaboració de l’informe d’auditoria 
del compte d’explotació de l’escola bressol “El Palauet” de Canet de Mar, corresponent 
al curs 2017-2018. 
  
Vist que en data 9 de desembre de 2019  l’empresa Uniaudit Oliver Camps, SL ha 
presentat l’informe definitiu de control financer de la concessió del servei de l’Escola 
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Bressol del curs 2017-2018  de l’Escola Bressol Municipal El Palauet, que es pot 
consultar a l’expedient i que conclou en relació al compliment de la legalitat que no s’han 
posat de manifest incompliments de les clàusules analitzades. 
 
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 setze membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal: 
 
PRIMER.- Aprovar el compte d’explotació del Servei públic d’Escola Bressol Municipal 
El Palauet per al curs 2017-2018 presentat per l’empresa gestora un cop introduïdes les 
rectificacions que resulten de l’expedient: 
 

COMPTE DE RESULTATS CURS 2017-2018            
EBM EL PALAUET DE CANET DE MAR 

  

  
DESPESES  

 

Conceptes 
Tancament 

empresa Ajustament Ajustament   
Total 

Ajustat

Personal Docent 305.499,35 - -  305.499,35

Personal de Serveis 22.185,39 - -  22.185,39

Altre personal 23.720,29 - -  23.720,29

Altres despeses de personal 757,74 - -  757,74

Manteniment 14.691,24 - -  14.691,24

Conservació i manteniment instalꞏlacions 14.691,24 - -  14.691,24

Assegurances 1.515,23 - -  1.515,23

Assegurança 1.515,23 - -  1.515,23

Subministraments 17.476,13 - -  17.476,13

Telèfon 1.161,35 - -  1.161,35

Electricitat, llum, aigua, gas 16.314,78 - -  16.314,78

Altres despeses  - -  

Material i equipament 6.368,65 - -  6.368,65

Material fungible 3.546,23 - -  3.546,23

Material d'oficina 864,38   864,38
Reposició, manteniment i material 
inventariable   

Material de neteja 1.772,32   1.772,32

Altres despeses 185,72   185,72

Despeses financeres 125,97   125,97

Despeses financeres 125,97   125,97
Altres despeses financeres (gestió 
impagats, cost remeses...)   

Altres despeses generals 11.602,26   12.776,76

Auditoria 3.000 +1.174,50   4.174,50

Impostos   

Sortides i Activitats 8.602,26   8.602,26
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Serveis complementaris 88.394,79   88.394,79

Servei de càtering 83.482,39   83.482,39

Servei de càtering Utillatge cuina   

Despeses de gestió 4.912,40   4.912,40

Altres   

Total  492.337,04 +1.174,50   493.511,54

Benefici Industrial 3,50 % 17.231,81 +41,09   17.272,90 

Total amb BI  509.568,84 +1.215,60   510.784,44 

INGRESSOS   

Conceptes Total Total Total  

Servei d'escola bressol 441.199,31   404.110,93

Quotes famílies 211.439,34    211.439,34

Aportació Ajuntament de Canet de Mar 117.756,97   117.756,97

Subvencions Generalitat 112.000,00 -37.085,38  74.914,62

        

Serveis complementaris 81.445,63   81.445,63

Quotes famílies 81.445,63   81.445,63

        

Total  522.644,94 -37.085,38  485.556,56

   

 +13.076,10    -25.227,88
 
SEGON.- Aprovar el pagament de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona 
per al finançament de l’escola bressol durant el curs 2017-2018 per import 74.914,62€ 
de euros. 
 
TERCER.- Aprovar la liquidació provisional que resulta del compte d’explotació del curs 
2017-2018. 
 
QUART.-  Autoritzar i disposar la despesa per import de 74.914,62 € amb càrrec a la 
partida 51 32310 22799 Altres treballs externs – Escola Bressol del pressupost municipal 
de l’exercici 2019. 
 
CINQUÈ.- Atorgar a la interessada un termini d’audiència de 15 dies hàbils durant el 
qual podrà examinar l’expedient i presentar les alꞏlegacions que consideri adients als 
apartats anteriors d’aquest acord.  
 
SISÈ.- Notificar aquest acord a l’empresa concessionària i a la Intervenció i Tresoreria 
municipals perquè en prenguin coneixement.  
 
La senyora Rosabel Madrid Cámara, tinenta d’alcalde de Serveis a les Persones, 
Igualtat, Participació i Educació, explica que es tracta de la liquidació de la contractació 
de la gestió del servei públic de l’escola bressol municipal del curs 2017-2018. L’import 
de la despesa és l’import que ha atorgat la Generalitat de Catalunya a través d’una 
subvenció. 
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La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, explica que el seu 
vot serà a favor, en la mesura que hi ha una auditoria externa que ratifica la quantitat. 
Explica que tenia alguns dubtes, que va transmetre al senyor interventor, el qual molt 
amablement va aclarir i, per aquest motiu hi votaran a favor.  
 
Tot i així, vol fer una puntualització, assumpte que la senyora Madrid també ha comentat, 
i és el fet que s’ha rebut una subvenció de la Generalitat, tal com consta al compte 
d’explotació, però aquesta subvenció no és de la Generalitat, sinó que és de la 
Diputació. Ja els agradaria que fos de la Generalitat que, precisament, és un dels 
assumptes que volien comentar, com cada vegada que apareix algun tema relacionat 
amb l’escola bressol. Cal reclamar a la Generalitat la seva responsabilitat en educació i 
concretament en aquesta franja d’edat de zero a tres anys, ja que actualment, no està 
cobrint de la seva banda, només ho està fent la Diputació, amb una aportació que no 
arriba a un 19%, tant per cent que està per sota de les previsions que es van fer. 
 
Comenta que les famílies estan aportant un 52% aproximadament i l’Ajuntament, la 
resta. Hi ha hagut un desequilibri econòmic i l’interventor li va aclarir que aquest 
desequilibri l’ha d’assumir l’empresa. En aquest sentit no hi tenen res a dir. 
 
Manifesta que vol aprofitar aquest punt per aclarir alguns dubtes de la gestió que s’està 
fent actualment. Demana si s’està fent un seguiment de la gestió i com es valoren 
aquests primers mesos de la gestió directa des de l’Ajuntament. Entenen que cal molta 
dedicació dels tècnics municipals, de la tècnica d’Educació i dels Serveis Econòmics 
municipals i pregunta com està funcionant. Pregunta també si s’ha creat una comissió 
de seguiment, per estudiar quin serà el futur model de l’escola bressol, després de veure 
els resultats d’una gestió externa i una de directa. Si la resposta és negativa, pregunta, 
doncs, si tenen intenció de crear-la i si es convidarà l’oposició perquè també en formi 
part. 
 
Pel que fa a la subvenció de la Generalitat, el que els fa por realment és que es trenqui 
l’equilibri econòmic que ara ja s’està aguantant pels pèls. 
 
La senyora Madrid agraeix que la senyora Tamayo hagi fet incís en el fet que la 
subvenció no prové de la Generalitat, sinó de la Diputació i tal com ha dit, tan de bo 
algun dia es torni a recuperar aquesta subvenció. 
 
Explica que, de moment, no s’ha creat cap comissió de seguiment. La intenció del 
govern des del principi és fer una gestió directa i estan treballant en aquest aspecte. De 
moment, s’han reunit amb les treballadores. 
 
Explica que ha anat a diferents sessions formatives a la Diputació com a regidora 
d’Educació i ha pogut comprovar que la Diputació és una ferma defensora de les escoles 
bressol, ja que considera que la feina que s’hi fa és molt important perquè les motxilles 
que es donen a aquests infants al llarg d’aquesta etapa és molt bona. Amb aquest 
pensament, és obvi que quan es tingui el catàleg de subvencions d’aquesta 
Administració, es mirarà què és el que ofereix per poder tirar endavant aquest servei. 
 
La senyora Tamayo explica que coneixent una mica com funciona l’Ajuntament, sobretot 
els temes de Tresoreria i de caixa, hi ha algunes coses que li plantegen dubtes, com per 



 

 
18 

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 

exemple, la despesa de material que abans duia a terme l’empresa. Pregunta si totes 
les despeses de funcionament del dia a dia són fàcils i àgils de fer. Ho comenta perquè 
tothom sap que un Ajuntament no és àgil en el funcionament del dia a dia, amb coses 
que s’han de comprar de forma immediata. Demana si aquest problema està solucionat 
o com pensen dur-ho a terme. 
 
La senyora Madrid explica que es va aprenent mica en mica. És cert que des de l’escola 
ho tenien molt més fàcil abans i que ara hi ha unes normes que cal seguir. Declara que 
s’ha passat les pautes de funcionament de l’Ajuntament i a mesura que passen els 
mesos tot es va adaptant. 
 
2.3. Urbanisme 
 
2.3.1. APROVACIÓ ACTA CORRESPONENT A LES OPERACIONS DE 
DELIMITACIÓ AMB EL TERME MUNICIPAL DE SANT POL DE MAR 
 
En data 3 de juny de 2019 es va comunicar a l’Ajuntament de Canet de Mar 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.  
 
El Ple de la Corporació, en sessió de data 7 de novembre d’enguany, va acordar 
nomenar els 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. 
 
En data 13 de novembre de 2019, es varen reunir a l’Ajuntament de Canet de Mar les 
comissions de delimitació de Canet de Mar i Sant Pol de Mar juntament amb un 
representant de la Direcció General d’Administració Local i l’Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya, havent-se emès l’acta que ara es porta a aprovació del Ple. 
 
Vist l’informe de la secretària acctal. 70/2019, en relació a la normativa aplicable i 
procediment a seguir. 
 
Atès que l’aprovació de l’acta de delimitació correspon al Ple, amb el quòrum de majoria 
absoluta, acord que s’haurà d’adoptar en el termini de tres mesos  comptadors a partir 
de la data de les operacions de delimitació, segons allò que es disposa als articles 33.4 
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 i 47.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. 
 
Atès que la competència per a l’aprovació d’aquest acord correspon al Ple de la 
Corporació en virtut del que es disposa a l’art. 33.4 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, s’acorda 
per dotze vots a favor dels regidors Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Josep M. 
Masvidal Serra, Rosabel Madrid Cámara, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta Revoltós 
Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Josep Tenas Soler, Anna M. Casas Donadeu, Josep 
Antoni Massagué Muntada, Jordi Castellà Andrés i Yasmina Garcia Beti i quatre 
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abstencions dels regidors Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata, Miguel Borrego 
González i Gemma Bosch Alsina: 

 
PRIMER.- Aprovar la delimitació, amb el contingut recollit en l'Acta de data 13 de 
novembre de 2019, que obra en l'expedient, dels termes municipals de Canet de Mar i 
Sant Pol de Mar. 

 
SEGON.- Remetre certificació del present acord i còpia de l'Acta de les operacions de 
delimitació al Departament competent en matèria d'administració local, als efectes del 
que es disposa en l'article 34.1 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. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
explica que aquest és un projecte que està duent a terme la Generalitat, a través de 
l’Institut Cartogràfic, a la majoria de municipis de Catalunya. En aquest cas, els tècnics 
presenten els informes i les propostes on estableixen el seu criteri de quina ha de ser la 
posició de les fites de divisió dels termes municipals de Canet i Sant Pol. En aquest cas, 
no hi ha hagut cap problema, es van convocar els dos ajuntaments, l’Institut Cartogràfic 
i els veïns afectats pels punts de delimitació dels termes i tothom va estar d’acord en 
les fites marcades. 
 
L’últim cop que es va dur a terme aquest expedient de delimitació va ser l’any 1919, és 
a dir, fa cent anys que no es feia una revisió d’aquesta delimitació. 
 
Bàsicament, la problemàtica es troba quan s’arriba a la platja que és on es van haver 
de marcar les fites, tocant a mar, que són les que varien amb els anys. Amb les altres 
fites, es van posar d’acord ràpidament. 
 
Properament, es farà aquesta mateixa delimitació amb Sant Cebrià de Vallalta i Canet 
ja ha començat a preparar una proposta amb els pobles d’Arenys de Munt i Arenys de 
Mar. 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, explica 
que s’abstindran en aquesta votació. Sabent que per Reial decret s’ha d’aprovar en el 
Ple, no estan en contra del contingut, però no poden aprovar una acta d’una reunió en 
la qual el seu grup no hi ha estat present. 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
explica que el seu grup hi votarà a favor perquè entenen que des del 1919 ha passat 
molt de temps i ja calia fer una regularització dels termes. Considera que és positiu que 
Canet de Mar no perdi territori. 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que en 
la línia del que comentava la senyora Bosch, el seu grup s’abstindrà perquè consideren 
que no els han fet partícips ni tan sols de la proposta, informació que els haurien pogut 
fer arribar abans de la Comissió Informativa General, que va ser la setmana passada. 
Afegeix, a més a més, que en aquesta comissió només se’ls va informar de quina era 
la línia divisòria dels dos pobles i poca cosa més. Amb  aquest desconeixement del 
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projecte, no hi poden votar a favor. No hi votaran en contra tampoc, però consideren 
que s’han abstenir. 
 
El senyor Llovet explica que en aquest cas, la reunió va ser bàsicament tècnica, amb 
representació dels governs dels dos pobles i dels afectats, amb l’Institut Cartogràfic. En 
el cas d’altres pobles on es canvia la delimitació dels termes respecte als que hi havia 
aprovats, com és lògic s’informa a tots els grups de l’oposició per poder explicar a 
bastament aquestes variacions. En aquest cas, com que no hi havia cap canvi, no es 
va considerar necessari fer-ho. Per part de Sant Pol només hi va participar el govern, 
també. 
 
2.3.2. APROVACIÓ PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU REHABILITACIÓ SALA 
ESPECTACLES ANTIC CENTRE PARROQUIAL C/EUSEBI GOLART, 16 
 
Fets: 
 
Després de l’adquisició per part de l’Ajuntament de Canet de Mar de l’immoble situat al 
carrer Eusebi Golart, 16-18, destinat a sala d’espectacles des de l’any 1885, i amb 
l’objectiu d’iniciar les actuacions necessàries per adequar-lo a les mesures de seguretat 
i salubritat necessàries per a mantenir-ne l’ús sociocultural, mitjançant Decret núm. 
1535/2018, de 24 d’octubre, de l’Alcaldia, es resol encarregar a l’empresa FRANCESC 
XAIRÓ I ASSOCIATS, SLP, la redacció del projecte bàsic i executiu per la rehabilitació 
de l’immoble del Centre Parroquial a Canet de Mar. 
 
En data 20 de maig de 2019 RE4088 va tenir entrada al Registre general el projecte 
bàsic i executiu “Rehabilitació de sala d’espectacles municipal a l’antic Centre Parroquial 
a Canet de Mar”. 
 
En data 29 de maig de 2019 l’arquitecta i l‘enginyera municipals van emetre informe 
favorable al referit projecte si bé, atès que es preveu utilitzar l’immoble objecte del 
projecte com a establiment d’espectacles públics, manifestava que calia solꞏlicitar 
l'informe de prevenció d'incendis abans de l'aprovació definitiva del projecte.  
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de caràcter extraordinari de data 1 d'agost de 2019, 
acorda aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu “Rehabilitació de sala 
d’espectacles municipal a l’antic Centre Parroquial a Canet de Mar”, redactat per 
FRANCESC XAIRÓ I ASSOCIATS, SLP, amb un pressupost d’execució per contracte 
de 219.601,95 €, més 46.116,41 €, en concepte d’IVA. 
 
En data 8 d’agost de 2019, i d'acord amb el que preveu la Llei 3/2010, del 18 de febrer, 
de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis, que subjecta a control preventiu de l'Administració de la 
Generalitat les condicions de protecció contra incendis dels supòsits inclosos a l’annex 
1 de la Llei 3/2010 i de les activitats de caràcter esporàdic o puntual que estableix l’article 
23 de la mateixa Llei, s’ha solꞏlicitat l'informe tècnic en matèria de prevenció d’incendis 
a la Regió d’Emergències Metropolitana Nord de la Direcció General de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el projecte esmentat 
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s’ha sotmès a informació pública, mitjançant la publicació del corresponent anunci al 
Butlletí Oficial de la Província, de data 14 d’agost de 2019, així com al web i al tauler 
d’anuncis municipal. 
 
Després de l’aportació del projecte a Regió d’Emergències Metropolitana Nord, es 
recomana la instalꞏlació de boques d’incendis equipades, per tal de garantir l’extinció 
d’un possible foc, així com la millora de la resistència del sostre de la sala, per la qual 
cosa el tècnic redactor del projecte, en data 21 de novembre de 2019 RE10310, 
presenta documentació annexa, que és tramesa a la Direcció General en data 22 de 
novembre de 2019 RS5651. 
 
La documentació annexa, presentada en data 21 de novembre de 2019, recull la 
introducció d’unes modificacions que impliquen un increment del pressupost d’execució 
per contracte de vint mil cent seixanta-vuit euros amb cinquanta-set cèntims (20.168,57 
€). 
 
En data 11 de desembre de 2019 l’autor del projecte emet informe en el qual fa constar 
que les modificacions introduïdes no comporten una alteració substancial del seu 
objecte ni de les seves característiques bàsiques, ni representen una variació superior 
al 20% del pressupost de les obres per la qual cosa, d’acord amb el que preveu l’article 
43 ROAS,  no s’ha de sotmetre a un nou tràmit d’informació pública. 
 
En data 12/12/2019i núm. de registre ENTRA-2019-11121, té entrada l’informe tècnic en 
matèria de prevenció d’incendis, amb caràcter favorable. 
 
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 setze membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal: 
 
PRIMER.- Aprovar definitivament el projecte bàsic i executiu “Rehabilitació de sala 
d’espectacles municipal a l’antic Centre Parroquial a Canet de Mar”, redactat per 
FRANCESC XAIRÓ I ASSOCIATS, SLP, amb un pressupost d’execució per contracte 
de 236.270,19 €, més 49.616,74 €, en concepte d’IVA. 
 
SEGON.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes de la corporació.  
 
TERCER.- Notificar el present acord als interessats. 
 
QUART.- Comunicar el present acord a l’àrea d’Intervenció municipal.  
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
explica que aquest projecte es va presentar al Ple de l’1 d’agost, en un ple extraordinari. 
A partir d’aquesta aprovació inicial, es va derivar a tots els òrgans necessaris perquè 
donessin el vistiplau al projecte. En aquest cas, es va derivar al Departament de 
Bombers. Aquest departament hi ha dit la seva, amb força retard, sigui dit de passada, 
i a partir de les esmenes que els han fet, s’ha elaborat un text refós per part dels 
arquitectes redactors i es presenta al Ple abans no s’acabi l’any 2019. 
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Aquest projecte és bàsicament el mateix que van presentar a l’estiu i en fa una descripció 
detallada. Explica que se circumscriu en una primera fase que es limita a la planta baixa. 
Això no vol dir que més endavant no hi hagi altres fases, simplement vol dir que és 
urgent aprovar de manera definitiva aquest projecte d’arranjament de la planta baixa 
amb les esmenes dels bombers. El fet que s’aprovi ara és amb la intenció de poder licitar 
l’obra abans de finals d’any; Serveis Tècnics ja està preparat per tirar endavant la 
licitació perquè les obres puguin començar el primer trimestre de l’any que ve. 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
explica que estan contents que el Centre torni a renéixer. Consideren que és molt 
important, sobretot pel teatre amateur i per les entitats de Canet. Per aquests motius hi 
votaran a favor i demana si hi ha una previsió d’acabament de les obres, ja que ara 
mateix no hi ha cap centre d’espectacles a Canet i creu que ja va essent hora que se’n 
pugui inaugurar algun tots plegats. 
 
El senyor Llovet explica que la previsió de final d’obra dependrà de l’inici d’aquestes 
obres. Ja ha comentat que tenen la intenció de fer la licitació abans de finals d’any i 
puntualitza que el Departament de Bombers no va presentar el seu informe fins al 12 de 
desembre, és a dir, la setmana passada. Per aquest motiu, s’han hagut de fer mans i 
mànigues per tenir-ho tot a punt per aquest Ple. 
 
Manifesta, també que no només tenen aquest projecte a punt, sinó que també tenen a 
punt els plecs per poder licitar l’obra abans de finals de mes. Possiblement, el dia 30 o 
31 ja estaran licitades. Creu que a finals de febrer es podria iniciar l’obra. Es calcula que 
les obres duraran entre quatre i cinc mesos i esperen que a l‘estiu ja es disposarà d’una 
sala definitiva. 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que, 
malauradament, altre cop no s’ha tingut en compte l’oposició per elaborar i, ni tan sols 
per explicar, com s’ha treballat la modificació i l’autorització de la relació de llocs de 
treball. 
 
En aquest moment, el senyor alcalde accidental adverteix la senyora Gómez que s’ha 
confós de punt de l’ordre del dia. 
 
La senyora Gómez demana disculpes i acaba la seva intervenció. 
 
2.3.3. DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS I UTILITAT MUNICIPAL DE LES OBRES 
DE REFORÇ DEL MUR DE CONTENCIÓ DE L’INSTITUT LLUÍS DOMÈNECH I 
MONTANER 
 
Fets: 
 
Mitjançant escrit de data 01/07/2019 RE5713 els Serveis Territorials al Maresme – Vallès 
Oriental del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya presenten 
solꞏlicitud de llicència d’obres menors per al reforç del mur de contenció de l’institut Lluís 
Domènech i Montaner situat al carrer Francesc Cambó, 2, de Canet de Mar, de 
conformitat amb el projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Albert Cusó i Mas. 
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A l’escrit de solꞏlicitud presentat se solꞏlicita que el Ple de l’Ajuntament declari l’obra com 
d’especial interès o utilitat municipal i que, d’acord amb el que disposa l’article 103.2 del 
Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, s’apliqui una bonificació del 
95% de l’Impost sobre Construccions, Instalꞏlacions i Obres i estableixi l’exempció de 
les taxes urbanístiques, així com pels tributs i altres que puguin gravar l’activitat 
educativa. 
 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme emès en data 24/09/2019 que es transcriu a 
continuació: 
 
“Identificació de l’expedient: 2414/2019 2334   
Assumpte: IES LLUÍS DOMÈNECH i MONTANER obres menors per al reforç del mur 
de contenció 
 

INFORME JURÍDIC 
 
FETS 
 
Mitjançant escrit de data 01/07/2019 RE5713 els Serveis Territorials al Maresme – Vallès 
Oriental del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya presenten 
solꞏlicitud de llicència d’obres menors per al reforç del mur de contenció de l’institut Lluís 
Domènech i Montaner situat al carrer Francesc Cambó, 2, de Canet de Mar, de 
conformitat amb el projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Albert Cusó i Mas. 
 
En data 30/07/2019 l’arquitecta tècnica emet informe en el que manifesta que per tal de 
completar i poder formalitzar correctament l’expedient seria necessari: 
 

1. Presentar el full de solꞏlicitud d’obra menor segons model oficial degudament 
emplenat. 

2. Aportar l’assumeix de direcció del tècnic. En el cas de muntar una bastida o 
elements auxiliars a més de 3 metres d’alçada, caldrà incloure aquest concepte 
de forma específica a l’assumeix del tècnic. 

3. Fer les liquidacions corresponents, d’acord amb les ordenances fiscals vigents, 
dels següents conceptes: 

 
- Taxes d’obra menor. 
- Impost sobre construccions, instalꞏlacions i obres. 
- Garanties pels valors urbanístics en risc. 

 
En dates 01/08/2019 RE6693 i 08/08/2019 RE6940 el Departament d’Ensenyament 
presenta la documentació següent: 
 

1. Comprovant dipòsit de garantia pels valors urbanístics de 1.054,29 €. 
2. Document d'acceptació de residus 
3. Documentació de l'empresa d'acceptació de residus 
4. Documentació de l'empresa del geotècnic 
5. Full de solꞏlicitud d’obra menor segons model oficial degudament emplenat. 
6. Assumeix de direcció i de la coordinació de seguretat i salut de l’arquitecte Albert 

Cusó Mas. 
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7. Detall de la contractació pública de les obres esmentades a l’empresa 
FREYSSINET, SA. 

 
En data 14/08/2019 l’arquitecta tècnica municipal emet informe favorable sobre la 
concessió del permís solꞏlicitat, per tal com l’actuació projectada s’ajusta a la normativa 
urbanística vigent, si bé manifesta que cal fer la liquidació corresponent d’acord amb les 
ordenances fiscals vigents, si s’escau, dels següents conceptes: 
 

- Taxes d’obra menor. 
- Impost sobre construccions, instalꞏlacions i obres 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’Urbanisme (TRLU), 
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de 

la legalitat urbanística (RPLU), 
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques (LPACAP), 
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 

serveis dels ens locals (ROAS), 
- Ordenances fiscals vigents. 

 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
Primera.- Els actes d’utilització i ús del sòl que es pretén executar es troben subjectes 
a llicència d’obres de conformitat amb allò que disposa l’art. 187 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), 
segons el qual estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, en els termes establerts 
per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els 
actes de transformació o utilització del sol o del subsol, d’edificació, de construcció o 
d’enderrocament d’obres. 
 
Segona.- El procediment per a l’atorgament de la llicència d’obres s’ha iniciat mitjançant 
solꞏlicitud telemàtica del senyor O. Pisonero Blasco, com a representant del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat, segons certificat digital que així ho 
acredita. La solꞏlicitud compleix els requisits establerts en l’article 70 LRJPAC, va 
documentada en els termes que estableix la normativa aplicable, així com l’art. 117 de 
les Normes Subsidiàries de Planejament, i precisa l’objecte i les condicions de l’obra, 
amb detall suficient per a poder verificar la seva conformitat amb l’esmentada normativa, 
tal i com indica l’article 75.1 ROAS. 
 
Tercera.- Pel que fa l’import de la taxa corresponent a la tramitació de la llicència d’obra 
menor, i segons preveu l’ordenança fiscal núm. 20. “Taxa per llicències o la comprovació 
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme” article 6.1.1, és el següent: 
 

Tramitació de llicència d'obra menor amb projecte 

Amb solꞏlicitud de llicència prèvia 168,21 €
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No consta acreditat a l’expedient l’ingrés per aquest concepte.  
 
Quarta.- Pel que fa l’ICIO, tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de l’Ordenança 
fiscal núm. 5, la base imposable de l’autoliquidació prèvia que s’hi regula es determinarà 
a partir del mòdul basic establert pel Colꞏlegi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per al 
càlcul dels drets d’intervenció colꞏlegial per a l’any 2019, ponderat amb els coeficients 
correctors que s’hi detallen. 
 
Segons consta a l’informe tècnic de data 14/08/2019, el tipus d’obra proposada és d’una 
modalitat que no s’ha contemplat a les tipologies recollides a l’annex de l’ordenança 
fiscal núm. 5a, reguladora de l’impost sobre construccions, instalꞏlacions i obres, per 
tant, per al càlcul de la base del pagament a compte s’utilitzarà el pressupost presentat 
amb la solꞏlicitud (52.714,42 €), per la qual cosa l’import a liquidar per aquest concepte 
és el que resulta del càlcul següent: 
 

Pressupost Tipus Total 

52.714,42 € 4% 2.108,58 € 

 
No consta acreditat a l’expedient l’ingrés per aquest concepte.  
 
Cinquena.- A l’escrit de solꞏlicitud presentat se solꞏlicita que el Ple de l’Ajuntament 
declari l’obra com d’especial interès o utilitat municipal i que, d’acord amb el que disposa 
l’article 103.2 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, s’apliqui una 
bonificació del 95% de l’Impost sobre Construccions, Instalꞏlacions i Obres i estableixi 
l’exempció de les taxes urbanístiques, així com pels tributs i altres que puguin gravar 
l’activitat educativa. 
 
Pel que fa la bonificació de l’ICIO, a l’Ordenança Fiscal núm. 5, relativa a l’Impost sobre 
construccions, instalꞏlacions i obres, l’article 6è disposa el següent: 
 

Article 6è.- Beneficis fiscals de concessió potestativa 
 
1.- Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial 
interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, 
històric artístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquin, podran gaudir 
d’una bonificació de fins el 95% en la quota de l’impost. En particular, podran 
ésser declarats d’especial interès o utilitat municipal els següents actes subjectes 
a l’impost: 
 
(...) 
 
C.-Per circumstàncies socials, els destinats afectes a equipaments de titularitat 
pública, una bonificació del 95%. 
 
La proposta d’atorgament haurà de ser informada, en tot cas, pels serveis tècnics 
municipals, i en el supòsit de la lletra A) de l’apartat 1r, també per l’àrea de 
Promoció Econòmica. 
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La declaració d’especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de la 
Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable 
de la majoria simple dels seus membres. 
 

Sisena.- Pel que fa la solꞏlicitud d’exempció de les taxes de tramitació, l’article 21 del 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial  decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març (en endavant TRLRHL) disposa: 

 
“Article 21. Casos de no subjecció i d’exempció. 
 
1. Les entitats locals no poden exigir taxes pels serveis següents: 
 

a) Proveïment d’aigües en fonts públiques. 
b) Enllumenat de vies públiques. 
c) Vigilància pública en general. 
d) Protecció civil. 
e) Neteja de la via pública. 
f) Ensenyament als nivells d’educació obligatòria. 
 

2. L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estan obligats a pagar 
les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic pels 
aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que explotin 
directament i per tots els que immediatament interessin a la seguretat ciutadana 
o a la defensa nacional.” 
 

Per la seva banda, l’article 7è de l’Ordenança Fiscal núm. 20, Taxa per la prestació de 
serveis urbanístics, estableix: 

 
“Article 7.- Beneficis fiscals  
 
1. No es concedirà cap exempció ni bonificació en l'exacció de la taxa.  
 
2. Sense perjudici del previst al punt anterior, la taxa liquidada a l’empara 
d’aquesta Ordenança podrà ser deduïda de la quota a satisfer per l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres quan així ho estableixi l’Ordenança fiscal 
reguladora de dit impost.”   
 

Vista la normativa esmentada, es considera que no és d’aplicació cap bonificació ni 
exempció en relació a les taxes urbanístiques de tramitació. 
  
Setena.- Pel que fa l’import de la garantia pels valors urbanístics en risc, és el que es 
correspon amb el càlcul següent: 
 

Pressupost Tipus Total 

52.714,42 € 2% 1.054,29 € 

 
Consta acreditat a l’expedient que en data 03/07/2019 FREYSSINET, SA, amb NIF 
A48037592, empresa adjudicatària de les obres segons Resolució d’adjudicació de data 
07/05/2019, va efectuar el dipòsit d’aquest import. 
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Vuitena.- Pel que fa la gestió de residus de la construcció, consta acreditat a l’expedient 
que, en compliment del que preveu la Disposició Final Primera del Reial Decret 
210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i 
recursos de Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril), s’ha aportat 
el document d'acceptació núm. DA19.187 signat per un gestor de residus autoritzat per 
tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document 
hi consta el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit 
per a la posterior gestió. 
 
Novena.- La competència per a l’atorgament o denegació de la llicència és de l’Alcaldia, 
si bé ha estat delegada en la Segona Tinència d’Alcaldia, mitjançant Decret núm. 
2019/1059, de data 19 de juny de 2019, per la qual cosa, en els seus estrictes termes, 
caldrà que en la resolució d’atorgament es faci constar el següent: 
 

“Considerant que l'adopció d'aquesta resolució és competència d'aquesta Tinència 
d’Alcaldia en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret 
núm. 2019/1059 de 19 de juny.” 

 
CONCLUSIÓ 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, i vist el caràcter d’equipament educatiu 
de titularitat pública de l’IES Lluís Domènech i Montaner, s’informa favorablement la 
proposta al Ple municipal per a la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les 
obres objecte de la llicència. 
 
Així mateix, s’informa favorablement l’atorgament de la llicència solꞏlicitada, prèvia 
liquidació dels imports i pels conceptes següents: 
 
 Taxa de tramitació obra menor ...................................... 168,21 € 
  
 ICIO ............................................................................ 2.108,58 € 
 Bonificació 95% .......................................................... 2.003,15 € 
 Quota ............................................................................. 105,43 € 
  
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 setze membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal: 
 
PRIMER.- APROVAR la concessió de la declaració d’especial interès i utilitat municipal 
de les obres de reforç del mur de contenció objecte de la llicència, vist el caràcter 
d’equipament educatiu de titularitat pública de l’IES Lluís Domènech i Montaner.  
 
SEGON.- Notificar el present acord als interessats i a Intervenció/Tresoreria.  
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
explica que es vol aprovar aquesta declaració d’especial interès i utilitat municipal 
perquè l’Ajuntament va demanar a la Generalitat que es fes càrrec d’aquesta obra. Quan 
la Generalitat ha demanat la llicència per dur-la a terme, l’Ajuntament ha d’aprovar 
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aquesta declaració perquè no té massa sentit cobrar un impost de construccions per 
una obra que es du a terme en un edifici educatiu públic. 
 
2.4. Recursos Humans i Organització 
 
2.4.1. MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL, PER A L’EXERCICI 
2020. 
 
 Fets: 
 
La relació de llocs de treball és l’expressió ordenada del conjunt de llocs de treball que 
pertanyen a una administració pública, incloent la totalitat dels existents a l’organització 
i correspon tan a funcionaris com al personal laboral 
 
Atès que mitjançant la relació de llocs de treball s’assignen les funcions, atribucions i 
comeses que ha de realitzar el personal que ocupa els respectius llocs de treball, i es 
determinen, en el cas del personal funcionari, l’escala, la subescala, la classe i la 
categoria a què ha de pertànyer la persona que ocupa cada lloc de treball. 
 
Atès que s’ha modificat la plantilla de personal de l’Ajuntament de Canet de Mar, per a 
l’exercici 2020, amb la creació de tres nous llocs de treball, correspon crear-los, també 
a la Relació de Treball per a l’any 2020.  
 
Els llocs de treball a crear són: 
 

- Arquitecte 
- Enginyer tècnic 
- Tècnic de Contractació 

 
Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, en data 5  de desembre de 
2019, que es transcriu a continuació: 
 

INFORME TÈCNIC 
 
Montserrat Carbonell Vila, tècnica de Recursos Humans de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, en relació amb la modificació de la Relació de Llocs de Treball, emet el següent: 
 
I N F O R M E 
 
Primer.- L’Ajuntament de Canet de Mar està portant a terme una valoració de llocs de 
treball i en l’estudi previs s’ha detectat la necessitat de crear els llocs de treball 
d’arquitecte, d’enginyer tècnic i de tècnic de contractació, per donar suport a les àrees 
d’Urbanisme i Contractació.  
 
Segon.-  Aquests treballs avancen a bon ritme, però es considera imprescindible, pel 
bon funcionament de l’administració i per palꞏliar el colꞏlapse d’expedients que hi ha en 
aquestes àrees, avançar la creació d’aquest llocs de treball, a l’entrada en vigor de 
l’exercici pressupostari 2020.  
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Tercer.- Per tal d’establir les retribucions que correspondrien als llocs de treball abans 
esmentats, caldria fer la valoració d’aquests lloc i després integrar-lo dins l’estudi 
retributiu dels llocs de treball de l’Ajuntament. 
 
En el moment que s’efectuï aquesta valoració, s’hauran de tenir en compte els criteris 
previstos a l’article 169 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el 
reglament del personal al servei de les entitats locals, i que són l’especial dificultat 
tècnica, el grau de dedicació, la responsabilitat, la incompatibilitat, la perillositat o la 
penositat, per això,  mentre no existeixi aquesta valoració la fixació del complement 
específic no s’ajusta a la legalitat.  
 
Quart.- En compliment d’allò que disposa l’article 37.2.a) del Reial decret legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic que obliga a l’administració a negociar quan la modificació de la RLT 
afecta a les condicions de treball dels empleats públics, els passat dia 20 de novembre 
es va mantenir una reunió amb la Mesa de Negociació del comitè unitari de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, en la que el comitè va manifestar la seva conformitat amb la 
modificació de la Relació de Llocs de Treball, per a la inclusió dels llocs d’arquitecte, 
enginyer tècnic i tècnic superior de contractació, tots ells amb una dedicació del 50% de 
la jornada.  
 
Aquest és el meu informe que emeto a Canet de Mar, a la data de la signatura 
electrònica.  
 
Vist l’informe desfavorable 33/2019 de Secretaria i de Intervenció, que consta a 
l’expedient. 
 
 
Vist l’expedient d’aprovació inicial de la plantilla i el pressupost municipals per a l’any 
2020, aprovats pel Ple municipal de data 31 d’octubre de 2019 
 
Vista l’acta de  la reunió de la  Mesa General de Matèries Comunes, segons la qual, la 
part social manifesta la seva conformitat amb la modificació de la Relació de Llocs de 
Treball, proposada per l’Ajuntament. 
 
Vist l’article 32 RPEL, segons el qual l’òrgan competent per aprovar les modificacions 
que es produeixin a la RLT és el Ple Municipal.  
 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, s’acorda per quinze vots 
a favors dels regidors Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Josep M. Masvidal 
Serra, Rosabel Madrid Cámara, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. 
Àngels Isart Falceto, Josep Tenas Soler, Anna M. Casas Donadeu, Marián Gómez 
Téllez, Sílvia Tamayo Mata, Miguel Borrego González, Jordi Castellà Andrés, Yasmina 
Garcia Beti i Gemma Bosch Alsina, i un vot en contra del regidor Josep Antoni Massagué 
Muntada: 
 
PRIMER.- Crear un lloc de treball d’arquitecte, com a personal funcionari, adscrit a l’àrea 
de Serveis Territorials, amb una dedicació del 50%, amb el grup de titulació A1, 
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assignant-li un nivell de complement de destinació de 22 i complement específic de 
20.790,98, segons fitxa del lloc de treball ST34. 
 
SEGON.-  Crear un lloc treball d’enginyer tècnic, com a personal funcionari, adscrit a 
l’àrea de Serveis Territorials, amb una dedicació del 50%, amb el grup de titulació A2, 
assignant-li un nivell de complement de destinació de 20 i complement específic de 
13.148.66, segons fitxa del lloc de treball ST35. 
 
TERCER.- Crear un lloc de treball de tècnic de Contractació, com a personal funcionari, 
adscrit a l’àrea de Serveis Generals, amb una dedicació del 50%, amb el grup de titulació 
A1, assignant-li un nivell de complement de destinació de 22 i complement específic de 
12.940.76, segons fitxa del lloc de treball SG14.  
 
QUART.- Aprovar la relació de llocs de treball, modificada, de l’Ajuntament de Canet de 
Mar que consta com annex a aquest acord. 
 
CINQUÈ.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a 
l’objecte de que els interessats pugin interposar els recursos que considerin oportuns.  
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Recursos Humans i Acció 
Social, explica que, un cop feta la reunió negociadora amb el comitè, es va arribar a un 
acord de crear aquestes places que ha comentat la senyora secretària. 
 
La raó per la qual l’equip de govern va creure convenient crear aquestes places és 
perquè són llocs estructurals que fan molta falta per al bon funcionament de 
l’Ajuntament. 
 
Explica que, com que algun grup municipal li farà la pregunta, ja s’avança i comenta que 
per al Ple del mes de febrer podran portar a aprovació la modificació de tota la relació 
de llocs de treball, ja que hi estan treballant a bon ritme. 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, explica 
que la seva intervenció va en la línia de la intervenció que ha començat a fer la senyora 
Gómez en el punt anterior, per una confusió. Tot i així, consideren que són 
incorporacions en àrees molt importants per al bon funcionament de l’Ajuntament. Es 
tracta d’àrees que la gent del poble es queixa que van lentes i per donar un vot de 
confiança al govern, aquesta vegada hi votaran a favor. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que tenint en compte els informes desfavorables de Secretaria i 
Intervenció, el seu vot serà en contra i afegeix que un altre motiu per votar-hi en contra 
és el munt de vegades que el seu grup municipal ha demanat la informació de la relació 
de llocs de treball i sempre se’ls ha dit que cap a finals d’any la tindrien a punt i avui 
comenten que serà cap al mes de febrer. 
 
Manifesta que no considera que aquests tres llocs que es creen en aquesta proposta 
siguin els adequats per millorar el servei als canetencs i les canetenques. No nega que 
poden ser necessaris, però es pregunta si són prioritaris. Considera que per saber les 
mancances reals de l’Ajuntament cal tenir la relació de llocs de treball acabada. Per 
aquest motiu també, el seu vot serà contrari a l’aprovació d’aquest punt. 



 

 
31 

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 

 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que, 
com han manifestat els seus companys, els manca informació per valorar si aquests tres 
llocs de treball que es proposen són els més necessaris per millorar els serveis 
municipals. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata,  regidora del grup municipal del PSC, comenta que no 
és habitual que hi hagi dues intervencions d’un mateix grup, però considera que té 
l’obligació de fer-la, per ser coherent amb ella mateixa. Explica que quan formava part 
del govern va ser una ferma defensora de la creació d’aquestes tres places i, per tant, 
se li fa molt difícil votar en contra d’aquesta proposta, ja que ha viscut les mancances 
relacionades amb aquests llocs de treball i sap com són de necessàries aquestes places 
en aquestes tres grans àrees. Personalment, prioritzaria la de contractació, però això no 
vol dir que les altres dues no siguin imprescindibles. 
 
Per acabar, manifesta que no sap quin serà el vot dels seus companys de grup, però el 
seu serà favorable. 
 
La senyora Isart dona les gràcies a la senyora Bosch pel vot de confiança i a la senyora 
Tamayo li agraeix la seva coherència, ja que ella coneix de primera mà els problemes 
que es viuen en aquestes àrees. L’equip de govern sap el que es fa i sap que aquestes 
places són prioritàries, encara que siguin dedicacions al 50% de la jornada. 
 
2.5. Alcaldia 
 
2.5.1. APROVACIÓ XIFRES DE POBLACIÓ CORRESPONENT A LA REVISIÓ 
ANUAL DEL PADRÓ D’HABITANTS DE CANET DE MAR A 01/01/2019 
 
Fets: 
 
Vist l’ofici rebut en data 28 de novembre de 2019, en el qual l’Institut Nacional 
d’Estadística (INE) manifesta la seva proposta de xifra de població a 01/01/2019, una 
vegada finalitzat el procediment per a l’obtenció de la proposta de xifres oficials de 
població previst a la Resolució de 20 de juliol de 2018, per al municipi de Canet de Mar 
és de  14.526 habitants.  
 
Atès el que preveu l’apartat XIII. Comunicació als Ajuntaments del resultat de 
l’estimació/desestimació de les alꞏlegacions i de la proposta de població que s’elevarà 
al Govern de la Resolució de 20 de juliol de 2018, de la Presidenta de l’Institut Nacional 
d’Estadística i  del Director General de Cooperació Autonòmica i Local sobre revisió del 
Padró Municipal i el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població. 
 
Una vegada informades les discrepàncies pel Consell d’Empadronament sobres les 
xifres de població fixades per l’INE i per aquest Ajuntament havent-se tramitat les 
corresponents alꞏlegacions perquè s’ha donat compliment al que s’indica a la Resolució 
de de 20 de juliol de 2018, del President de l’INE sobre el nou procediment d’obtenció 
de xifres oficials de població que ha estat lliurat per la Diputació, en nom nostre, al INE 
en temps i forma.  
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Vist l’expedient de referència, s’acorda per unanimitat dels setze membres presents dels 
disset que integren el nombre de dret del Ple municipal:  
 
PRIMER.- Aprovar la xifra oficial de població de Canet de Mar, facilitada per l’Institut 
Nacional d’Estadística i resultant de la revisió del Padró municipal d’habitants a 1 de 
gener de 2019, la qual és de 14.526 habitants.  
 
SEGON.- Que s’exposi al públic durant el termini de quinze dies i un cop transcorreguts 
amb reclamacions o sense que es trameti a la Delegació Provincial d’Estadística per al 
seu examen i ulterior aprovació.  
 
TERCER.- Ratificar la gestió de la Diputació de Barcelona pel que fa als tràmits amb 
l’Institut Nacional d’Estadística, en virtut del conveni de delegació de competències en 
matèria del Padró Municipal d’Habitants.  
 
QUART.- Donar trasllat del present acord a l’INE i al Departament d’Estadística de la 
Diputació de Barcelona.  
 
El senyor alcalde accidental explica que el nombre d’habitants no ha canviat massa 
respecte a l’any anterior. És una xifra molt estable des de ja fa uns quants anys, tot 
fregant els 15.000 habitants. Tot i això, comenta que el fet de tenir aquest nombre 
d’habitants no afavoreix el municipi, en el sentit que no poden optar a segons quines 
subvencions. 
 
2.5.2. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PRIMÀRIES CANET DE MAR PER 
INSTAR AL GOVERN ESPANYOL EN L’AGILITZACIÓ DELS TRÀMITS DE 
CONCESSIÓ DELS NIE, RESIDÈNCIA PROVISIONAL I PERMÍS TEMPORAL DE 
TREBALL PER ALS MENORS NO ACOMPANYATS.  
 
Fets:  
 
A l’Estat espanyol segons les dades que proporcionen el “Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social i el Ministerio del Interior” espanyols, hi ha uns 
10.000 menors no acompanyats sense NIE i residència, dels quals uns 4.000 són a 
Catalunya.  
 
De fet només el 20% del total l’han obtinguda i la concessió del permís de treball és 
absolutament anecdòtica amb un total de 54 casos en tot l’any per als majors de 18 
anys i de 218 casos per als menors de 16 a 17 anys, d’un volum de 13.796 menors 
l’any 2018 en el conjunt de l’estat.  
 
Aquesta situació de manca de documentació provisional, permís de residència i 
manca de possibilitat de treball els comporta una discriminació dels seus drets 
injustificable que els condemna a la dependència crònica del sistema de protecció 
social, l’economia submergida en condicions d’explotació laboral i finalment a la 
delinqüència comú en els pitjor dels casos.  
 
El Ple municipal acorda per unanimitat dels setze membres presents dels disset que 
integren el nombre de dret del Ple municipal: 
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PRIMER I ÚNIC.- Instar al govern espanyol a l’agilització dels tràmits administratius 
de concessió dels NIE, Residència provisional i Permís temporal de treball per als 
menors no acompanyats que l’estat hagi resolt tutelar, d’acord amb la llei.  
 
En un termini més breu dels 6 mesos previstos per la llei o dels 12 mesos reals, per 
tal de facilitar la seva formació i integració sociolaboral, augmentant si s’escau les 
plantilles de funcionaris a tal efecte o delegant en l’administració catalana aquesta 
competència.  
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de 
Mar, llegeix el punt dispositiu. 
 
La senyora Yasmina Garcia Beti, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que 
voldria fer un petit aclariment sobre aquesta moció. Explica que ara exigeixen 
l’agilització d’aquests tràmits, però espera que més endavant exigeixin que no 
calguin aquests tràmits i s’aboleixin totes les fronteres. Tot i la puntualització, 
entenen la situació actual i l’emergència que requereix i, per tant, hi votaran a favor. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts 
per Canet, explica que un assumpte com aquest va més enllà del que manifesta 
aquesta part dispositiva, sobretot tenint present que hi ha una llei que ja regula el 
que demana aquesta moció. Per aquest motiu, creu que el que s’ha de fer és exigir 
el compliment d’aquesta llei. 
 
Comenta també, que cal que tothom reflexioni a fons i amb valentia sobre com han 
d’actuar amb una realitat com és la dels menors estrangers no acompanyats i 
preguntar-se si l’estricte compliment de la llei i la cooperació en origen és la millor 
solució per al futur d’aquests menors. 
 
De tota manera, hi votaran a favor. 
 
El senyor Castellà agraeix els vots favorables dels grups municipals de la CUP i 
Junts per Canet. S’ha de tenir present que aquest any 2020, 22 menors no 
acompanyats del centre Xatrac arribaran a la majoria d’edat i això vol dir que 
necessitaran tenir la seva situació en regla, necessitaran un permís de residència i 
de treball per poder fer la seva vida de forma autònoma. La Generalitat els 
acompanyarà, però necessiten aquests permisos perquè si no, serà molt difícil poder 
integrar-los tant socialment com laboral. 
 
Explica que és un problema de Canet, de Catalunya i de tot l’Estat. L’Estat té 10.000 
menors, dels 14.000 que hi ha, sense papers, cosa que és una bomba de rellotgeria 
i no poden condemnar aquests infants al pitjor dels futurs, com podria ser la 
violència, la discriminació o la delinqüència. 
 
Per acabar, demana a tots els grups que facin un esforç i hi votin a favor. Sap que 
això serà una gota d’aigua, però si de mica en mica tots els ajuntaments prenen 
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consciència d’aquest problema i demanen a l’Estat que posi més mitjans perquè 
aquests infants tinguin un futur millor, creu que s’aconseguirà. 
 
2.5.3. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP PER UN PARC D'HABITATGE 
DIGNE I ACCESSIBLE A CANET DE MAR 
 
Des de la recuperació de l'anomenada crisi de 2008 hem vist un moviment d'inversions 
de productes financers tradicionals cap a béns immobiliaris. Això ha generat una nova 
bombolla, ara basada en el rendiment que proporcionen els lloguers. Malgrat que el 
daltabaix del sector immobiliari del 2008 va portar a una devaluació clara tant del lloguer 
com del preu de l’habitatge a tot Catalunya aviat, el capitalisme financer, encoratjat per 
la manca de rendiment segur en altres inversions posa el seu objectiu en un mercat 
immobiliari que consideren barat. Aquest fenomen té unes causes clares i també unes 
conseqüències palpables en les classes populars, que veuen com fons voltors i grans 
tenidors i especulen amb l'habitatge com a mitjà d'enriquiment, retirant pisos del mercat, 
apujant rentes mensuals i destinant pisos al lloguer turístic. 
 
Evidentment si uns pocs hi guanyen, molts hi perden. El repartiment és cada cop més 
desigual. A Canet de Mar hi ha tres pisos a AirBnB per cada solꞏlicitud d'habitatge social 
realitzada des de 2014. No podem estar rebent turistes amb els braços oberts mentre 
les classes populars de Canet no poden permetre's un habitatge al seu propi poble. 
 
Ara mateix, malgrat que les senyals d'emergència no siguin visibles a primer cop d'ull, 
el lloguer de moltes llars és de més del 50 % dels ingressos que reben. A més, ens 
topem amb una precarització, especialment de famílies monomarentals o de persones 
soles i en un context d’inestabilitat laboral creixent i de més inseguretat econòmica que 
mai, s'està generant la tempesta perfecta que comença a expulsar veïnes de les seves 
cases, especialment al jovent o a persones soles o sense xarxa familiar. 
 
En aquest context, la compra d'habitatge tampoc és una opció ja que d'entrada, s'han 
de fer front a quasi 40.000 € per obtenir un finançament hipotecari i per assumir el cost 
d'un habitatge calen 12,16 anys del la renda familiar disponible d'una persona de Canet. 
Si això ho sumem a l'increment de la temporalitat del mercat laboral, la compravenda és 
una opció habitacional encara més llunyana que el lloguer. 
 
En aquest context, tenim moltes dades alarmants però moltes altres romanen ocultes 
malgrat ser fonamentals per traçar polítiques municipals d'habitatge o per articular 
reivindicacions com les que està engegant l'Assemblea Local de la CUP. Desconeixem 
el nombre de desnonaments, d'execucions hipotecàries i de persones que es veuen 
obligades a marxar de les seves llars a causa d'un increment en les quotes dels lloguers. 
Tanmateix, segons dades de la Generalitat, el 2013 hi havia 219 pisos nous i buits al 
nostre municipi. Quants en queden, què se n'ha fet i en quin estat estan? 
 
Cal fiscalitzar i regular el lucre de grans tenidors, i encara més si es té en compte que la 
compra d'actius immobiliaris tòxics per part de l'estat, es va fer amb diners públics. Per 
tant, cal emprendre accions contra aquells que mantenen un pis buit fora del mercat 
(800 segons l'Enquesta d'Habitatge de 2011) tot esperant que pugi de preu. Un 
propietari, en el marc legal actual, té dret a guanyar diners amb els seus lloguers però 
moralment no pot aprofitar la seva posició de força per deixar sense alternatives el seus 
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llogaters. El mercat no pot ser l'excusa si a l'altra banda hi ha persones, amb drets, 
arrelament i projectes vitals. 
 
L'habitatge ha de ser una prioritat i cal recuperar el temps perdut des que al 2013 es van 
construir els darrers pisos de lloguer social a Canet.  
 
El Ple municipal acorda no aprovar per nou vots en contra dels regidors Pere Xirau i 
Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid Cámara, 
Raquel Serra Lerga, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Josep 
Tenas Soler i Anna M. Casas Donadeu, i set vots a favor dels regidors Marián Gómez 
Téllez, Sílvia Tamayo Mata, Miguel Borrego González, Josep Antoni Massagué 
Muntada, Jordi Castellà Andrés, Yasmina Garcia Beti i Gemma Bosch Alsina: 
 
PRIMER.- Censar exhaustivament tots els pisos turístics de plataformes com AirBnB i 
apostar per mesures punitives en casos ilꞏlegals, que no tenen llicència d'HUT de la 
Generalitat, i incentivant la seva posada en lloguer al mercat regulat. 
 
SEGON.- Demanar al Departament d'Empresa de la Generalitat de Catalunya una 
moratòria sobre la concessió de llicències d'HUTS al municipi de Canet de Mar. 
 
TERCER.- Inventariar els pisos buits i aplicar mesures tributàries que facin inviable 
mantenir-los fora del mercat immobiliari.  
 
QUART.- Posar en marxa un programa de masoveria urbana per a tots aquells 
propietaris que no puguin reformar pisos buits i vulguin posar-los a disposició del poble. 
 
CINQUÈ.- Taxar pisos de grans tenidors (bancs, grans immobiliàries i constructores) i 
emprendre les accions legals per expropiar-los si aquests no fan front a les seves 
obligacions tributàries en menys d'un any. 
 
SISÈ.- Començar a treballar en models de tinença alternatius com per exemple les 
cooperatives d'habitatge en cessió d'ús. Cal incentivar, donar a conèixer  i recolzar des 
de l'Ajuntament les propostes en aquest àmbit, ja que per la seva naturalesa jurídica 
impedeixen l'especulació a llarg termini. 
 
La senyora Yasmina Garcia Beti, portaveu del grup municipal de la CUP, llegeix la part 
dispositiva. 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
explica que el seu grup votarà a favor d’aquesta moció. Creuen que l’habitatge, com 
s’ha dit moltes vegades, és una qüestió d’interès general i és molt important que tots els 
joves puguin adquirir un habitatge assequible per emancipar-se i poder formar una 
família. El senyor Xirau ha comentat que Canet de Mar s’ha estancat en població i li 
costa créixer. Per aquest motiu no s’aconsegueixen més recursos i considera que una 
de les causes d’aquest estancament és la manca de possibilitats d’adquirir un habitatge. 
 
Hi ha molts factors que incideixen en aquest aspecte i l’Ajuntament ha d’intentar 
solucionar aquest problema, en allò que pugui. 
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El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que en el seu programa ja proposaven dues mesures concretes respecte 
a la política d’habitatge. Una era recuperar l’oficina local d’habitatge per gestionar la 
bossa de lloguer. L’altra mesura era aprovar una moratòria per ajornar l’atorgament de 
llicències d’habitatges d’ús turístic, cosa que pot fer l’Ajuntament directament. 
 
L’Ajuntament hauria de disposar d’un llistat dels habitatges amb llicència d’ús turístic per 
poder comprovar que els 174 habitatges, que a la legislatura passada es va dir que 
tenien aquesta llicència, amb motiu del Projecte Splèndid, són realment habitatges 
registrats d’ús turístic. 
 
Comenta que, per la informació que té, l’Ajuntament de Canet de Mar no disposa d’un 
reglament d’habitatge d’ús turístic i, com ha dit anteriorment, és l‘Ajuntament el que ha 
d’aprovar la moratòria d’aquestes llicències. 
 
Pel que fa a aquesta moció, comparteix algun concepte de la part expositiva, però no hi 
acaba d’estar del tot d’acord. Considera que primer s’hauria d’estudiar quin model de 
ciutat es vol tenir. D’una banda, cal promocionar el turisme, ja que és una font important 
d’ingressos durant els mesos d’estiu, però de l’altra, cal que hi hagi pisos assequibles 
perquè augmenti el nombre d’habitants. 
 
Creu que és urgent començar un pla local d’habitatge per poder disposar del reglament 
que ha explicat anteriorment, sancionar l’activitat ilꞏlegal i aprovar una moratòria a 
l’atorgament de llicències d’habitatge d’ús turístic. 
 
Per acabar, manifesta que votarà a favor d’aquesta moció. 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que el 
seu grup municipal també hi votarà a favor. En el seu moment el PSC ja va intentar fer 
un gest més enllà de presentar una moció. Des del Consell Comarcal del Maresme van 
intentar instalꞏlar l’oficina local d’habitatge, però, malauradament, no van tenir prou 
temps per incloure-ho dins els pressupostos. 
 
Consideren que tot el que es faci a favor de tenir habitatge assequible és positiu i 
esperen que en els pressupostos de l’any 2021 puguin comptar amb l’ajut del Consell 
Comarcal del Maresme per crear aquesta oficina d’habitatge. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet i tinenta 
d’alcalde de Sostenibilitat, Mobilitat i Administració Digital, explica que una de les 
prioritats de l’equip de govern, des de l’inici de la legislatura, era fer polítiques d’habitatge 
i no només això, sinó que van separar la política d’habitatge de dues àrees que en el 
seu dia a dia ja s’ofeguen, com són Serveis Socials i Urbanisme. I ho van fer per poder 
tirar endavant aquestes polítiques d’habitatge. 
 
Explica que a l’última Comissió Informativa General van estendre la mà a tots els grups 
municipals de l’oposició per crear una taula de treball per discutir totes les opcions i sí 
que és cert que el grup municipal del PSC ho ha començat a fer en els pressupostos, 
que és quan es pot fer més política i és on es demostra quines polítiques es volen tirar 
endavant. Una moció és només una declaració d’intencions. 
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Agraeix la proposta del grup municipal del PSC, a la qual el govern va respondre 
positivament encara que no es podia revertir en els pressupostos de l’any 2020. 
Considera que durant aquest any entrant es podrà tenir aquesta oficina local d’habitatge 
a Canet. 
 
D’altra banda, manifesta que en la Comissió Informativa va recordar que les mocions 
s’han de treballar i que el primer pas és conèixer què s’està fent. No coneixen el dia a 
dia de l’equip de govern, però s’ha de tenir present que quan es veu algun resultat vol 
dir que es porta molt de temps treballant. No només cal que els grups de l’oposició 
preguntin i demanin informació dels treballs que s’estan fent, sinó que han d’intentar 
presentar mocions amb dades reals. 
 
Explica que l’Àrea de Promoció Econòmica està molt a sobre que tots els pisos de 
lloguer turístic de la plataforma Airb&b estiguin en regla, amb tots els permisos correctes. 
Promoció Econòmica revisa totes les plataformes de lloguer turístic a les quals tenen 
accessibilitat, per tant, no cal tenir un altre registre d’aquests habitatges. 
 
Pel que fa a l’inventari de tots els pisos buits de Canet de Mar, ja està fet, però cal tenir 
present que primer s’hauria d’enllestir el pla d’habitatge de la població, cosa que faran 
amb un ajut del catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona. Cal inventariar-los, és 
clar que sí, però cal saber també què volen fer amb aquests pisos buits. Poden 
començar a inventariar aquests pisos i gastar recursos amb aquest inventari, però 
considera que és més prioritari començar un pla d’habitatge que defineixi les polítiques 
que cal seguir sobre aquest aspecte. Cal començar a fer política d’habitatge de veritat i 
això és fa amb la creació d’aquest pla local d’habitatge i buscant recursos. 
 
Respecte a la taxació dels pisos de grans tenidors, explica que s’hi està treballant. Els 
va arribar una proposta, que tampoc no van poder incloure als pressupostos perquè els 
va arribar tard, d’augmentar l’IBI als grans tenidors. Es treballarà durant l’any 2020. 
 
Amb totes aquestes propostes que hi ha a la moció, fa més la sensació que és una pluja 
d’idees que no pas una moció i repeteix que els convida a tots a començar a treballar el 
tema de debò, per marcar unes prioritats assequibles. 
 
La senyora Anna M. Casas Donadeu, regidora del grup municipal de Canetencs 
Independents i regidora delegada de Turisme i Promoció Econòmica, explica que, tal 
com ja li va explicar a la senyora Garcia, és evident que els preocupa el tema de 
l’habitatge, precisament perquè també els preocupa el tema dels habitatges d’ús turístic. 
Aquest és el motiu pel qual hi estan treballant tan intensament. 
 
Enllaçant amb el que comentava el senyor Massagué, de si els llocs de treball que han 
creat són prou prioritaris, comenta que la seva Àrea han hagut de sacrificar projectes 
que els hauria agradat poder presentar a Intervenció, a Contractació i Secretaria per 
tirar-los endavant, però s’han trobat que hi havia altres assumptes més urgents que 
estaven marcats per temes pressupostaris. Un d’aquests temes que no ha tirat endavant 
per no colꞏlapsar aquests departaments és, per exemple, la moratòria de les llicències 
d’habitatge d’ús turístic. Tenen el text preparat, com també tenen embastat el reglament 
d’ús dels habitatges amb llicència turística, ja que des del Consell Comarcal del 
Maresme s’està intentant fer un document per a tota la comarca que encaixi amb el 
model de poble que es vol aconseguir. No s’ha pogut tirar endavant tot plegat, 
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precisament pel colꞏlapse d’aquestes àrees, la qual cosa demostra que aquests llocs de 
treball són prioritaris. 
 
També explica que el proper dia 23 es reuniran amb el sector hoteler per escoltar la 
seva opinió, ja que no es poden començar a redactar reglaments sense parlar amb els 
interessats i saber què en pensen. 
 
Per acabar, declara que, si es fa amb bona intenció, els assumptes que es treballen han 
de sortir bé. 
 
El senyor Massagué explica que la seva intervenció ha anat en aquesta línia perquè no 
tenien aquesta informació que els han donat tant la senyora Serra com la senyora 
Casas. Per aquest motiu pregunten què s’està fent o què es té intenció de fer. 
 
La senyora Garcia agraeix la intenció de vot dels grups municipals i també les 
intervencions de les regidores per explicar què s’està fent i cap a on aniran aquestes 
demandes. Entén perfectament les seves explicacions i, en el fons, la moció es va crear 
arrel de l’estudi que es va fer de manera molt general, amb les poques dades de què 
disposaven. Manifesta que es posen a disposició del govern per treballar conjuntament. 
 
2.5.4. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR SOBRE 
EL FUTUR DE LA XARXA VIÀRIA COMARCAL: AVANCEM CAP A UNA NOVA 
MOBILITAT EN UN TERRITORI I UN PLANETA ALS LÍMITS DEL COLꞏLAPSE 
 
És una evidència de tots compartida que la crisi climàtica és una problemàtica de 
dimensions extraordinàries a la qual cal donar respostes immediates des de tots els 
àmbits, inclosos els municipis i Consell Comarcal. Tot i això, no podem oblidar que, en  
paralꞏlel, la problemàtica de la imminent crisi energètica amb el zenit dels 
combustibles fòssils i d’altres matèries bàsiques, afegeix més escenaris mundials 
inquietants. La reducció de les emissions i del consum energètic lligat a la mobilitat són, 
per tant, prioritat indiscutible. Alhora, però, l’expansió metropolitana, el desordre 
territorial, la saturació urbanística, l’accés a l’habitatge, els usos insostenibles del 
territori, la inundabilitat, la regressió de les platges, la crisi agrícola i molts altres 
aspectes ambientals estan portant la comarca a un colꞏlapse que s’afegeix i 
retroalimenta les dues problemàtiques globals esmentades. 
 
A més, tal com manifesta en el seu últim comunicat la coordinadora Preservem Maresme 
davant les noves tarifes de transport, rebutgem la reforma de les taxes del transport 
públic dutes a terme pel Govern espanyol i català. 
 
Creiem que seria un avenç positiu i necessari abaixar els preus un 25% en els bitllets 
d’ús freqüent (T-mes i T-jove). Tanmateix, veiem amb preocupació l’increment d’un 11% 
dels títols de “transport casual” (T-10) ja que és un dels títols més utilitzats entre les 
usuàries, com també trobem molt greu que aquest títol (T-10) esdevingui d’ús 
unipersonal, ja que comporta una penalització extra al transport grupal i sobretot a les 
famílies, fent així més atractiu l’ús del transport privat amb la problemàtica que això 
comporta. 
 
Les respostes són urgents i precisen un consens comarcal que no podem ajornar. Cal 
que les polítiques de mobilitat i infraestructures tinguin, alhora, en compte el model 
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territorial (que al nostre entendre ha de prioritzar el reequilibri territorial) i 
aprofundeixin en els diversos escenaris que es derivin dels canvis que s’estan produint. 
Canvis que, en bona part, dependran de l’evolució de la crisi energètica i climàtica 
planetària i de les noves tecnologies en automoció, però també de les opcions de 
consum de la ciutadania i de les orientacions polítiques nacionals i comarcals actives 
que en política d’infraestructures i mobilitat i ordenació del territori es decideixi prioritzar, 
com seria la promoció de compartir vehicles o sistemes de lloguer de cotxes per hores 
o dies. 
 
En aquest sentit, la dicotomia és si es continua optant per la continuïtat d’un model 
de creixement ilꞏlimitat en l’ús del territori i els recursos o, en canvi, s’aposta per 
una reconversió sostenible de l’actual model de creixement; si es pretén avançar-
nos als colꞏlapses ambientals per realitzar una transició suau o ens aboquem als perills 
d’un colꞏlapse abrupte. 
 
Des d’inici de segle, les mobilitzacions de la ciutadania, confluint a la coordinadora 
Preservem el Maresme, amb el suport d’una vuitantena d’entitats de la comarca, van 
suposar un abans i un després en els plantejaments dels projectes de mobilitat que 
afecten la comarca. El compromís polític adoptat per determinades forces polítiques va 
acabar de capgirar el projecte dels laterals i dels accessos a Mataró nord. Avui, ls 
mobilització de la ciutadania organitzada es torna a reprendre. 
 
Als 50 anys de la primera autopista de l’estat, cal reeditar el Pacte de Mobilitat del 
Maresme -que es va signar fa gairebé cinc anys- on s’optava clarament per la gratuïtat 
de la C-32, la pacificació de l’actual NII, potenciant el transport públic, a peu i amb 
bicicleta i les noves mobilitats sostenibles. Posicionar-se sense ambigüitats per la 
finalització del peatge i la concessió a Abertis que acaba el 2021 és irrenunciable. 
 
Entenem que les diverses possibilitats de concreció de la mobilitat a la comarca passen 
en primer lloc per la gestió pública de la C-32 per tal de fer possible una nova 
planificació que acabi amb l’actual dualitat de la xarxa que durant tantes dècades ha 
suposat greus perjudicis a la mobilitat amb efectes ambientals i econòmics. 
 
Cal aplicar mesures directament sobre l’ús dels vehicles privats, com ho fan en d’altres 
països de forma dissuasiva com a Portugal, alemanya, Suïssa, amb mesures 
anomenades taxes o impost finalista com el pagament anual per utilitzar carreteres i 
autopistes. D’aquesta manera, el cost no es sustenta sobre els impostos generals, sinó 
en qui fa servir les autopistes i carreteres. Doncs alliberar les autopistes no soluciona el 
problema de l’ús dels vehicles i la contaminació associada. 
 
La potenciació decidida del transport públic -autobús i ferrocarril- ha de ser 
prioritària. Només amb la fi de la concessió dels actuals peatges privats l’administració 
podrà planificar i gestionar al servei d’uns interessos públics als quals es contraposen 
els interessos econòmics d’Abertis. Cal, per tant, un nou consens que permeti establir 
un marc de debat que possibiliti una planificació pública lliure de les hipoteques 
territorials que implica la gestió privada de la xarxa viària al Maresme. 
 
Però aquests propòsits impliquen l’oposició a l’allargament de la C-32 de Blanes a 
Lloret (que ara per ara es troba aturada pel contenciós de la Plataforma Aturem C-32 
que denunciava els deficients estudis d’impacte ambiental). I implica oposar-s’hi, tant 
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per la destrucció ecològica i territorial que suposaria, com perquè comporta la possibilitat 
de l’allargament de la concessió d’Abertis a la C-32 als trams comarcals i la creació d’un 
nou peatge a l’ombra al nou tram projectat. 
 
Proposem, en aquesta moció, per tant, una sèrie d’acords de concrecions 
especialment respecte a la xarxa viària, que han de ser complementades per altres 
actuacions que impulsin el transport públic, les xarxes de camins i carrils per bicicletes i 
endrecin les noves mobilitats, l’electrificació del transport públic i dels vehicles 
municipals, la mobilitat compartida de vehicles elèctrics, etc. 
 
I en concordança amb l’acord del Ple municipal de Canet de setembre en el qual es va 
aprovar per unanimitat una moció sobre l’emergència climàtica i que en el punt cinquè 
ens comprometíem a Promoure la mobilitat sostenibles, reduir el transport privat 
fomentant el transport públic i els carrils bici. 
 
El Ple municipal no aprova per nou vots en contra dels regidors Pere Xirau i Espàrrech, 
Lluís Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid Cámara, Raquel Serra 
Lerga, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Josep Tenas Soler i Anna 
M. Casas Donadeu, quatre abstencions dels regidors Marián Gómez Téllez, Sílvia 
Tamayo Mata, Miguel Borrego González i Gemma Bosch Alsina, i tres vots a favor dels 
regidors Josep Antoni Massagué Muntada, Jordi Castellà Andrés i Yasmina Garcia Beti: 
 
PRIMER.- Donar suport a la Declaració del Maresme i el Pacte de Mobilitat del 
Maresme que es fonamenta en la gratuïtat de la C-32, la pacificació de l’actual NII, 
potenciant el transport públic, anar a peu o amb bicicleta i les noves mobilitats 
sostenibles. És per això que demanem un abaratiment del 25% en els títols de transport 
d’ús freqüent i que es retiri l’opció de tarifa unipersonal en la nova T-casual. Així com 
una millora real en la xarxa de transport públic. 
 
SEGON.- Fer pública l’oposició a qualsevol perllongament de l’actual concessió a 
Abertis en la gestió de la C-32 -que acaba al 2021- entenent que és fonamental per 
tal de fer possible una nova planificació que superi l’actual dualitat de la xarxa viària que 
durant tantes dècades ha suposat greus perjudicis a la mobilitat amb greus efectes 
ambientals i econòmics. 
 
TERCER.- S’insta el Comissionat de Mobilitat a desenvolupar eines per definir la 
funcionalitat que ha de tenir la NII per la costa i la seva alternativa viària respecte als 
moviments interns entre els municipis de la comarca. Definir, després de la consulta 
amb els implicats -territorialment parlant- les mesures concretes que han de fer possible 
la pacificació de l’actual NII fins a convertir-la en un eix cívic amb garantia de seguretat 
i integració urbana i dotant-la de major disponibilitat per a la circulació de vianants, 
bicicletes i transport públic. 
 
QUART.- Instar, també, el Comissionat a continuar desenvolupant eines i actuacions 
per definir la funcionalitat que ha de tenir l’actual C-32 tant en relació als usuaris 
maresmencs (nous accessos a municipis com ara a Cabrils, Vilassar de Mar o Teià) com 
en el conjunt dels usuaris d’altres indrets, ja que aquesta via no hauria de formar part 
d’una xarxa de comunicació de més ampli abast com es pretén amb el perllongament 
insostenible entre Blanes i Lloret. 
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CINQUÈ.- Promoure que tant en la futura NII pacificada com en els seus nous accessos 
i rondes i variants actuals es blindin urbanísticament els entorns de la xarxa per 
evitar la proliferació de pols d’atracció terciaris (grans superfícies comercials i d’oci, 
especialment) que generen un reforçament de mobilitats no desitjades i contradiuen la 
pacificació. 
 
SISÈ.- L’Ajuntament de Canet de Mar juntament amb els municipis, impulsarà projectes 
de desmantellament de les actuals superfícies públiques ocupades pels peatges 
físics per tal de restituir aquests espais ocupats per la petjada ecològica, blindant 
urbanísticament els entorns per evitar la proliferació de pols d’atracció terciaris que 
generarien un reforçament de mobilitats no desitjades. S’impulsaran processos 
participatius sobre el futur d’aquests espais restituïbles a usos i funcions sostenibles. 
 
SETÈ.- L’Ajuntament de Canet de Mar reclamarà que en l’execució de projectes en la 
línia de les propostes acordades es recuperi el finançament en base a la partida de 
400 M€ que l’Estat té l’obligació de traspassar a la Generalitat per actuacions al 
Maresme. 
 
VUITÈ.- Per tot això l’Ajuntament de Canet de Mar instarà el Comissionat de Mobilitat 
del Consell Comarcal, la Generalitat i el Govern de l’Estat a accelerar les 
actuacions proposades i, alhora, potenciarà la participació ciutadana en els 
organismes de planificació comarcals i nacionals per tal d’obtenir el consens ciutadà 
i polític necessari per concretar projectes de tanta transcendència per al futur de la 
comarca. 
 
NOVÈ.- Comunicar els presents acords al Departament de Serveis Territorials de la 
Generalitat, al Departament de Territori i Sostenibilitat, el Parlament de Catalunya, els 
Ajuntaments de la comarca, les entitats i les associacions implicades amb la mobilitat 
del Maresme i als mitjans de comunicació. 
 
La senyora Yasmina Garcia Beti, portaveu del grup municipal de la CUP, llegeix la part 
dispositiva de la moció. 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
manifesta el seu vot favorable a aquesta moció. De fet, no demana res que el seu grup 
municipal no defensés al seu programa electoral. 
 
Explica que, per justificar el seu vot favorable, es vol acollir a una resolució del Parlament 
de Catalunya del mes de juny de l’any 2016, en la qual el govern de la Generalitat i el 
Parlament votaven a favor de no fer més pròrrogues a partir de l’any 2021. Creu que és 
important tenir en compte aquesta resolució i considera que ja és hora que els  
canetencs i els maresmencs puguin gaudir d’aquesta via, que ja han pagat dues 
vegades. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que d’entrada vol aclarir que les tarifes establertes per als títols del 
transport públic no les fixa el govern sinó l’Autoritat del Transport Metropolità, un 
consorci entre diferents ens administratius com la Generalitat, els ajuntaments i l’Àrea 
Metropolitana. 
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Pel que fa als altres acords d’aquesta moció està entre el sí i l’abstenció. Creu que la 
mobilitat és un repte de futur, un repte per aconseguir un sistema de transport més eficaç 
en l’ús dels recursos, que sigui respectuós amb el medi ambient, que funcioni amb 
seguretat, sense fissures i amb benefici per als ciutadans, l’economia i la societat en 
general. 
 
Comenta que li crida l’atenció que no faci esment del pla director de mobilitat 2020-2025 
que actualment es troba en fase de tramitació per a la seva aprovació provisional. 
Aquest pla té com a objectius bàsics millorar les infraestructures per garantir 
l’accessibilitat, aconseguir una mobilitat sostenible i millorar la competitivitat del teixit 
econòmic del Maresme, de Canet i de tota l’àrea metropolitana. És un instrument que 
ha de garantir aquest desenvolupament. 
 
Manifesta que hi votarà a favor. 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 
estan gairebé d’acord amb tots els punts que presenta aquesta moció. 
 
Explica que el dimarts anterior van tenir reunió de ple al Consell Comarcal del Maresme, 
on també van parlar d’aquest tema i considera important matisar que aquesta moció, en 
el punt setè, demana 400 milions d’euros a l’Estat. En referència a aquest punt i a 
l’explicació que ha fet el senyor Castellà, on ha parlat d’una resolució del Parlament de 
Catalunya de l’any 2016, vol ampliar una mica més aquesta informació. 
 
Explica que la mobilitat del Maresme és un tema capital per a la comarca que encara 
està pendent de resoldre’s. L’evolució de les mancances, tant en els mitjans de transport 
públic com en el sistema viari, ha anat sempre per davant de les millores que han estat 
implantades, fent que el seu impacte hagi estat més aviat pobre, cosa que ha anat 
acompanyada de la decepció de la ciutadania, que té la sensació que es fa més aviat 
poc. 
 
El retard de l’aplicació de les mesures correctores, o directament la inacció dels diferents 
governs supramunicipals, fa que tots els municipis del Maresme pateixin aquesta 
realitat. 
 
Des de fa molts anys, el seu partit reclama la conversió de la NII actual en una via cívica, 
amb característiques de via urbana, de connexió entre els municipis incorporada al teixit 
urbà, sense trànsit pesat ni vehicles de llarg recorregut. I un govern socialista ho va 
acceptar; el govern socialista de José Luís Rodríguez Zapatero va canviar, el desembre 
del 2009, ahir va fer justament 10 anys, la titularitat de la NII en el tram del Maresme a 
favor de la Generalitat de Catalunya. 
 
El govern socialista de José Luís Rodríguez Zapatero va ratificar també el desembre del 
2009 els acords del protocol amb la Generalitat i va consignar a la Generalitat 400 
milions d’euros que va acompanyar d’una transferència de 97,3 milions d’euros a càrrec 
de l’esmentada consignació econòmica. 
 
Aquests diners que va recollir la Generalitat no es van aplicar mai a cap dels objectius 
finalistes i el govern d’Artur Mas, que aleshores era el president de l’autoanomenat, amb 
la humilitat que els caracteritza, “govern dels millors”, es va cruspir, amb vés a saber 
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què, aquests diners, però no pas amb el Maresme, sense que cap alcalde ni regidor 
convergent aixequés la veu per defensar els interessos de la comarca. 
 
Per sort, l’any 2015, i en un Consell d’Alcaldes extraordinari, el llavors conseller de 
Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, es va comprometre a pactar amb el territori el model 
de mobilitat, i va manifestar que el Maresme és una comarca estratègica que requereix 
una visió estratègica i en aquest sentit va expressar la voluntat del seu Departament de 
pactar amb el territori el model de mobilitat a seguir. Però després va marxar i no van 
tornar a saber res ni d’estratègia, ni d’inversió, ni del model de mobilitat. 
 
En el punt setè d’aquesta moció es reclama al govern de l’Estat 400 milions d’euros per 
destinar-los als objectius expressats en el Pla de mobilitat sostenible del Maresme. Des 
del grup socialista demanen al grup municipal de la CUP que modifiqui aquest punt on 
es demanen els diners a l’Estat espanyol, ja que creu que ha quedat sobradament 
demostrat que la potestat és de la Generalitat. Si s’accepta aquesta petició, el grup 
municipal del PSC no només hi votarà a favor, sinó que, com a representants del grup 
municipal i comarcal es comprometen a traslladar aquesta demanda al govern de l’Estat 
perquè sigui aquest qui exigeixi a la Generalitat la incorporació dels diners que haurien 
de ser destinats a la comarca per a l’execució de les obres. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, i 2n tinent d’alcalde 
d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, explica que el seu grup està gairebé 
completament d’acord amb tots els punts d’aquesta moció. Si fos per ells hi votarien a 
favor, però després de parlar amb la regidora han vist que hi ha molts punts amb els 
quals no hi poden estar d’acord. El govern ha treballat el tema de mobilitat a nivell 
municipal amb l’autobús, per exemple. Ara mateix també estan treballant el Pla de 
mobilitat per millorar-la al màxim. 
 
Per tant, d’entrada creuen en la mobilitat sostenible, amb la reducció del transport privat 
i la fomentació del transport públic, amb els carrils bici i amb part de les propostes que 
el grup municipal de la CUP fa en aquesta moció. Ara bé, és en el punt cinquè on troben 
que aquesta moció és contradictòria, ja que l’Ajuntament va aprovar el POUM amb setze 
vots a favor de disset possibles que, justament, marcava unes zones comercials 
concretes i aquesta moció demana blindar urbanísticament els entorns de la xarxa per 
evitar grans superfícies comercials i d’oci. Demanen bloquejar les grans superfícies al 
voltant de la NII, quan el POUM precisament deixa alguns terrenys de la NII perquè s’hi 
puguin instalꞏlar centres comercials. 
 
Aquesta moció també parla de la futura NII pacificada i dels nous accessos i rondes i li 
estranya aquest fet, ja que una de les causes per les quals la CUP no va votar a favor 
del POUM era perquè s’establien aquests accessos i rondes a la NII. Ara, amb aquesta 
moció, pretenen promoure aquesta circumvalꞏlació pacificable. 
 
Així, doncs, manifesta que sona molt bé part de la música d’aquesta moció, estan 
gairebé d’acord amb tots els punts i consideren que si es modifiquessin alguns petits 
detalls s’hi podrien sumar plenament, però amb l’estructura actual no ho poden fer. 
 
Aprofita per recordar que la NII és prehistòrica i molt precària i potser és per on s’haurien 
de començar a plantejar quin tipus de NII han tingut durant aquests últims 45-50 anys i 
com s’hauria d’haver invertit durant tots aquests anys. 
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En conclusió, explica que el seu grup considera que s’ha de pacificar la NII, que 
l’autopista ha de ser gratuïta, evidentment, i que s’ha de buscar un sistema de mobilitat 
molt millor del que tenen i més sostenible. 
 
Malauradament, però, el seu grup no podrà votar a favor d’aquesta moció. 
 
2.5.5. MOCIÓ CONTRA LA INSTALꞏLACIÓ D’UNA INCINERADORA DE RESIDUS A 
CERCS, AL RECINTE DE L’ANTIGA CENTRAL TÈRMICA DE CARBÓ DE CERCS  
 
Per sorpresa, i sense la prèvia informació, el govern municipal de Cercs va anunciar l’1 
d’Octubre, que l’empresa EmSpain Waste&Treatment posarà en marxa una 
incineradora a l’antiga central tèrmica de Cercs per cremar residus industrials.  
 
Tirar endavant aquest projecte comportaria afegir més emissions i impactes ambientals 
al medi i a la salut de les persones que viuen a la comarca. A més, suposa un sabotatge 
a la lluita i els compromisos per fer front a l’emergència climàtica i reduir les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle.  
 
Aquest projecte contradiu la normativa europea en matèria de residus (2018/851/CE), 
que estableix que és prioritària la recuperació de matèria dels residus, per davant de la 
incineració presentada com “recuperació energètica”. La Unió Europea exigeix un canvi 
en la prioritat de la gestió pública de residus. La “valorització energètica” no es pot 
considerar ni comptabilitzar com a valorització dels residus i no és la via correcta en la 
gestió de residus, on el que s’ha de prioritzar és la reducció de residus.  
 
La crema de 1.000 tones diàries de residus comportaria un evident risc per la salut de 
les persones i també pel medi, ja que no hi ha cap filtre que retingui les micropartícules 
i els contaminants que genera la combustió, com dioxines i furans, Compostos Orgànics 
Persistents (COP), metalls pesants, ftalats, gasos d’efecte hivernacle, gasos àcids, 
partícules superfines, etc. En aquest àmbit s’ha de destacar que les condicions de 
dispersió de contaminants són molt negatives, en una zona afectada per inversions 
tèrmiques, que provoquen una acumulació d’aquests.  
 
Amb la incineració de residus es generen més emissions de CO2 que cremant qualsevol 
combustible no renovable (gas, derivats del petroli, carbó...), a banda dels contaminants 
anteriorment mencionats; totes aquestes substàncies tòxiques, tal i com demostren els 
estudis científics, un cop alliberades al medi, i s’incorporen als organismes vius, les 
plantes, animals i persones, provocant greus malalties.  
 
Aquesta macro-instalꞏlació de crema de residus industrials va contra el projecte de 
comarca verda, pel qual molts berguedans i berguedanes estan treballant. També va 
contra el turisme de qualitat de muntanya, la producció d’aliments ecològics, el 
repoblament, entre d’altres, i marca un punt de no-retorn després de la feina feta per 
part de la població i les entitats del Berguedà. L’afectació sobre la qualitat de vida dels 
berguedans i berguedanes serà molt negativa, i comportarà la pèrdua de llocs de treball, 
especialment en el sector del turisme, i un efecte amplificador en el despoblament que 
ja pateix aquest territori, entre altres conseqüències econòmiques.  
 
Diverses entitats locals i comarcals, i veïnes i veïns de Cercs i de la resta de la comarca 
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han creat la Plataforma anti-incineradora de Cercs per reclamar que no es tiri endavant 
aquest projecte, per tal de protegir el territori i la gent que hi viu.  
 
Per tots aquests motius, el Ple municipal acorda per quinze vots a favor dels regidors 
Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid 
Cámara, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, 
Josep Tenas Soler, Anna M. Casas Donadeu, Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo 
Mata, Miguel Borrego González, Jordi Castellà Andrés, Yasmina Garcia Beti i Gemma 
Bosch Alsina i una abstenció del regidor Josep Antoni Massagué Muntada: 
 
PRIMER.- Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de  Canet de Mar a la incineradora de 
residus industrials que es vol situar a l’antiga central tèrmica de Cercs.  
 
SEGON.- Solꞏlicitar l’adhesió del municipi de Canet a la plataforma Antiincineradora de 
Cercs.  
 
TERCER.- Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat una moratòria en les 
autoritzacions de les plantes de nova creació, un pla de tancament de les incineradores 
actuals, i l’aprovació d’una llei catalana de Residu Zero.  
 
QUART.- Traslladar els acords al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Consell 
Comarcal del Berguedà, a l’Ajuntament de Cercs i a la Plataforma antiincineradora de 
Cercs.  
 
La senyora Yasmina Garcia Beti, portaveu del grup municipal de la CUP, llegeix la part 
dispositiva de la moció. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet i tinenta 
d’alcalde de Sosteniblitat, Mobilitat i Administració Digital, explica que el govern està 
d’acord amb aquesta moció i hi votaran a favor. 
 
Aquesta moció s’està discutint a tot el territori, ja que la Plataforma No a la Incineradora 
al Berguedà es va reunir al Parlament amb els grups de la CUP, ERC, Comuns i Junts 
per Catalunya per fer una proposta per a una moratòria i d’aquí va sortir aquesta moció 
a la qual s’està fent costat des de tot el territori. 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
explica que també hi votaran a favor. Consideren que les incineradores avui en dia estan 
superades. Comenta que la incineradora del Maresme, instalꞏlada a Mataró, també crea 
molta polꞏlució i, per tant, considera que s’haurien d’implementar noves tecnologies més 
eficients i més ecològiques. 
 
És conscient que es tracta d’una inversió molt gran i que serà un procés llarg, però 
Catalunya, com molts estats al món, ha d’anar progressant i ha d’anar desfent-se 
d’aquestes tecnologies tan contaminants. De fet, tothom sap que Alemanya, per 
exemple, ja ha posat data de caducitat a les centrals nuclears i la Unió europea s’ho 
està estudiant. Considera que les centrals tèrmiques estan en el mateix escenari i les 
generadores de residus i incineradores es troben en la mateixa situació. S’han de trobar 
solucions més ecològiques que no creïn tanta polꞏlució. 
 



 

 
46 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31  
a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Per això no poden estar més que d’acord amb aquesta moció. Saben, però, que no serà 
d’un dia per l’altre i que aquesta moratòria que ha comentat la senyora Serra pot ajudar 
que el problema no creixi, però han de ser conscients que hi ha moltes incineradores a 
Catalunya i que s’han de trobar noves tecnologies més eficients i més ecològiques. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que pot estar d’acord amb el contingut d’aquesta moció, però el cert és 
que l’Ajuntament de Canet no té cap competència en aquest assumpte. La competència 
d’aturar o modificar el projecte és del Parlament de Catalunya. 
 
Un cop, va demanar si aquests acords es podien votar per separat i la resposta va ser 
que no. En aquest cas concret, el senyor Massagué estaria d’acord amb el punt tercer i 
s’abstindria en els punts primer i segon. El fet que no es puguin votar els punts per 
separat fa, doncs, que s’abstingui en el conjunt d’aquesta moció. 

 
2.5.6. MOCIÓ PEL RETORN SOCIAL DEL RESCAT BANCARI I PER GARANTIR 
L’ACCÉS A L’HABITATGE SOCIAL 
 
Part de principals conseqüències de la crisi tenen a veure amb l’habitatge. L’accés a 
l’habitatge ha esdevingut un factor clau de desigualtat. La diferència existent entre 
l’evolució de les rendes i el cost d’accés a l’habitatge impacta sobre les persones i 
famílies amb menor capacitat econòmica. Com a exemple paradigmàtic, la ciutat de 
Barcelona entre els anys 2000 i 2017 la mitjana dels lloguers ha crescut un 134% mentre 
que la renta per càpita només un 63%. I sense que, en paralꞏlel, la dotació d’un parc 
d’habitatge assequible passi del 4% a Barcelona i tot just arribi al 2% al conjunt de 
Catalunya. 
 
Per aquest motiu i davant el lent procés de maduració de les polítiques públiques 
tendents a incrementar el parc d’habitatge subjecte a algun tipus de protecció pública, 
cal que trobem mecanismes que permetin garantir l’accés a l’habitatge per a part de la 
ciutadania, especialment amb caràcter d’habitatge social mitjançant l’ús de tots aquells 
actius immobiliaris procedent del rescat bancari. 
 
La crisi financera va portar una elevada inversió per part de l’Estat per a reestructurar la 
banca i assegurar la liquiditat de les entitats bancàries i el sistema financer de l’Estat en 
el seu conjunt. A la banda hi van arribar més de 64.000 milions d’euros, provinents en 
gran part a través del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) i pel Fons 
de Garantia de Dipòsits (FGD) amb el que es van sanejar els balanços de les entitats 
bancàries, concentrant els seus actius més tòxics en la SAREB. 
 
Un rescat que en realitat es va convertir en un xec en blanc que eximia les 
responsabilitats dels responsables de la crisi, mentre que no feia res per reparar les 
conseqüències d’aquesta gestió que patien i pateixen milers de persones. No es va 
produir un rescat de la ciutadania que va patir les conseqüències de les decisions preses 
pels responsables de les entitats bancàries abans i durant la crisi. Tampoc va actuar per 
assegurar que els responsables de les entitats bancàries que havien rebut fons públics 
paguessin per la seva gestió anterior a la crisi. 
 
El Parlament de Catalunya va aprovar el passat 22 de desembre de 2018 la moció 39/XII 
sobre el retorn social del rescat bancari per a garantir al dret de l’habitatge i el 
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reallotjament de famílies desnonades que han exigit que els mecanismes creats per fer 
front a sanejar la banca, com la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la 
Reestructuració Bancària (SAREB), adquireixin un clar compromís social que garanteixi 
un retorn social al rescat bancari. 
 
El síndic de greuges de Catalunya va emetre, el febrer del 2018, el seu informe “El dret 
a l’Habitatge: Qüestions Urgents” on recollia propostes d’actuacions per poder donar 
millor resposta a les necessitats actuals d’habitatge i poder garantir el dret a accedir a 
un habitatge digne. En ell es fa esment a l’oportunitat única perduda ja apuntada 
reiteradament en els seus informes de juliol de 2012 i 2013, en no haver-se inclòs cap 
obligació a la SAREB sobre la cessió d’habitatges per destinar-los al lloguer social i per 
crear un parc d’habitatge social que hauria permès donar resposta a la greu situació 
d’emergència residencial dels darrers anys. 
 
per tal de corregir aquesta situació i garantir un retorn social que també serveixi per a 
resoldre les urgents necessitats en matèria d’habitatge de la ciutadania, és necessari 
realitzar una modificació de caràcter social a la Llei 11/2015, de 18 de juny, de 
recuperació i resolució d’entitats de crèdit i empreses de serveis d’inversió. També 
establir mecanismes de colꞏlaboració entre administracions per garantir un intercanvi 
fluid d’informació en relació als habitatges susceptibles. 
 
Per tots aquests motius, el Ple municipal acorda per unanimitat dels setze membres 
presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Instar el govern espanyol a modificar la disposició addicional sisena de la Llei 
2/2012 i del Decret llei 10/2019, per tal de treure la limitació de l’ús del superàvit 
municipal i poder constituir amb part d’aquest superàvit un estoc d’habitatge públic de 
lloguer social. 
 
SEGON.- Instar el govern municipal a modificar el règim jurídic de la SAREB mitjançant 
la modificació de la Disposició addicional 7a de la Llei 9/2012, de la que se’n derivi la 
modificació de l’article 16 i 17 del Reial decret 1559/2012, per tal que la SAREB cedeixin 
el 30% d’immobles al lloguer social, per a la creació d’un fons social d’habitatge. 
 
TERCER.- Traslladar aquests acords al Congrés del Diputats i Senat i al Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que hi ha hagut 
un canvi en el primer punt d’aquesta moció i passa a llegir la part dispositiva amb aquest 
canvi inclòs. 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, explica 
que votarà a favor d’aquesta moció i comenta que ara que Esquerra Republicana està 
negociant investir o no el senyor Pedro Sánchez com a president del govern espanyol, 
demana que aprofiti aquesta negociació per solꞏlicitar el que estableix aquesta moció. 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
explica que també hi votarà a favor, tot i que pensen que el 30% és poc i insuficient per 
solucionar aquesta problemàtica tan gran que s’està vivint i més tenint en compte que 
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el Banc Central d’Espanya va manifestar que els 60 mil milions que es van destinar al 
rescat de la banca no es tornarien. 
 
Per tant, si aquests diners no es recuperaran mai i aquests habitatges són un patrimoni 
de l’Estat, perquè SAREB és de l’Estat, es podrien dedicar a habitatge social en la seva 
totalitat. Potser aquesta seria la bona reflexió i anima, com ha fet la senyora Bosch a 
negociar aquest assumpte a la taula per decidir la investidura del senyor Sánchez. 
 
Caldria fer alguna cosa perquè aquests habitatges no acabin en un fons voltor, que ja 
se sap, que acaben comprant-los aquests fons. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que també hi votarà a favor, però demana que es faci un canvi al punt 
tercer de la moció i que es notifiqui als presidents respectius del Congrés, el Senat i del 
Parlament de Catalunya, així com a la delegada del govern espanyol a Catalunya i als 
consellers de Territori. 
 
El senyor Llovet explica que la dedicació del 30% a habitatge social ja s’ha discutit a 
bastament a la Junta de Govern Local, però aquest tant per cent és el que estableix la 
Llei d’urbanisme i és per això que han decidit establir-lo també en aquesta moció. Els 
va semblar lògic que fos el mateix que el que marca la Llei. 
 
Explica que aquest fons de SAREB és el que porta més maldecaps a totes les 
poblacions, ja que són els habitatges susceptibles de patir ocupacions en major mesura. 
 
 
 
2.5.7. MOCIÓ PER RECLAMAR EL CESSAMENT DE RAFAEL RIBÓ COM A SÍNDIC 
DE GREUGES DE CATALUNYA  
 
Vist que segons el mateix Síndic de Greuges, les Tasques i Competències d’aquesta 
oficina, és la d’atendre a les persones que se senten agreujades i desemparades per 
actuació o mancances d’actuacions de les administracions.  
 
Vist que en els darrers dies, s’han fet públiques dades sobre la mancança i les 
saturacions de la Sanitat Pública. Mancances reals que s’han produït per la manca de 
finançament dels serveis públics, aspecte real que demostren estudis de la mateixa 
Generalitat de Catalunya, fet que es demostra amb el percentatge destinat a la Sanitat 
Pública en els darrers pressupostos, on es destinava un 4,6% del Pressupost, mentre 
que la mitjana de les CCAA era d’un 5,5%.  
 
Vistes les afirmacions en un mitjà de comunicació del Sr. Rafael Ribó, Síndic de 
Greuges, que lluny de defensar els interessos de la ciutadania, va fer unes declaracions 
desafortunades i polítiques, on relacionava aquest colꞏlapse a que hi ha ciutadans i 
ciutadanes d’altres CCAA que utilitzen els serveis mèdics a Catalunya.  
 
Vist que les despeses derivades per aquestes necessitats mèdiques que tenen persones 
d’altres CCAA són compromeses per la CCAA de la qual prové la persona, d’igual forma 
que les que se’n deriven d’un català o catalana en una altra CCAA l’assumeix 
econòmicament l’ICS, cosa que sembla que obviï el Sr. Ribó.  
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Vist que les declaracions del Sr. Ribó ens semblen desmesurades i poc pensades el 
que ens suposa una falta greu de responsabilitat i més venint d’una persona que ocupa 
el càrrec del Sr. Ribó  
 
Vist que el Sr. Ribó porta 15 anys ocupant el mateix càrrec i que al 2020 se li acabaria 
el nou mandat.  
 
El Ple municipal no acorda per tretze vots en contra dels regidors Pere Xirau i Espàrrech, 
Lluís Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid Cámara, Raquel Serra 
Lerga, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Josep Tenas Soler, Anna 
M. Casas Donadeu, Josep Antoni Massagué Muntada, Jordi Castellà Andrés, Yasmina 
Garcia Beti i Gemma Bosch Alsina i tres vots a favor dels regidors Marián Gómez Téllez, 
Sílvia Tamayo Mata i Miguel Borrego González: 
 
PRIMER.-  Demanar al Parlament de la Generalitat el cessament de forma immediata 
del Sr. Ribó per haver faltat, arrel de les seves declaracions públiques, a les tasques i 
competències que ha de realitzar el Síndic de Greuges.  

 

SEGON.- Instar al Parlament de Catalunya a treballar en la modificació del Reglament 
del Síndic de Greuges i proposar que aquesta figura només pugui repetir durant dos 
mandat, un total de 10 anys.  

 
TERCER.- Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
President del Parlament de Catalunya, als Grups Polítics representats al Parlament de 
Catalunya i al Síndic de Greuges.  
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, llegeix la part 
dispositiva de la moció. 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
explica que hi votaran en contra perquè consideren que la feina que ha fet el síndic de 
greuges durant aquests 15 anys demostra la seva solvència i li ha suposat el suport de 
la cambra del Parlament de Catalunya. Una altra raó per votar-hi en contra és també 
perquè consideren que si per unes declaracions més o menys desafortunades se l’ha 
de fer dimitir, no es vol imaginar què s’hauria de fer amb els més de 500 imputats del 
partit socialista a Andalusia, dos dels quals havien estat presidents i han estat 
condemnats. 
 
Creuen que han de ser respectuosos amb les institucions i amb la bona feina que fa el 
síndic de greuges de Catalunya. 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, explica 
que també hi votaran en contra. El síndic de greuges és una institució catalana que té 
segles d’antiguitat i sempre ha estat en el punt de mira de l’Estat. De fet, el govern del 
PP ja va fer cants de sirena que el volia fer desaparèixer. 
 
Considera que el senyor Rafael Ribó potser no ha estat gaire afortunat amb aquestes 
declaracions, però si es fan mocions per reprovar tots els líders polítics que fan 
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declaracions desafortunades, tindrien molta feina. 
 
Explica que va trobar a faltar una moció per reprovar el senyor Fernández Díaz quan va 
declarar que “nos hemos cargado su sanidad” o al senyor Guerra quan va manifestar 
que “se habían cepillado el Estatut” que s’havia votat a les urnes, per no parlar de les 
desafortunades declaracions del senyor Borrell que, com a cap de la diplomàcia 
europea, recentment ha criticat obertament la justícia d’un país que ell mateix 
representa. Per aquests motius, el seu grup no se suma a aquesta moció. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, comenta que, per començar voldria especificar que no és correcte que el mandat 
del senyor Ribó acabi l’any 2020. Des del 2 de març del 2019 està exercint el càrrec de 
manera interina. 
 
En segon lloc, comenta que és ben curiós que els fonaments de la moció siguin unes 
declaracions desafortunades o en el fet que el senyor Ribó porti més de 15 anys en 
aquest càrrec. 
 
Pel que fa al motiu per demanar la dimissió del síndic, si aquest són les declaracions 
desafortunades que va fer, considera que s’hauria de fer una llista molt gran per poder 
anar fent mocions i demanar la dimissió de molta gent. 
 
Si, en canvi, el motiu és perquè fa 15 anys que desenvolupa aquest càrrec, recorda que 
foren el PSC, ERC i Iniciativa per Catalunya, els que van proposar el senyor Ribó com 
a síndic de greuges, l’any 2004. I també foren el PSC, ERC i Iniciativa per Catalunya els 
que van defensar que el període per ser síndic s’allargués de cinc a deu anys, mentre 
la resta de partits defensaven que continués essent de cinc. 
 
Considera que no és forma demanar la dimissió del senyor Ribó, sinó que el que s’hauria 
de demanar és que s’escollís un nou síndic. 
 
Comenta que sembla mentida com han canviat les coses d’ençà que es va escollir el 
senyor Ribó. 
 
Pel que fa a la intervenció de la senyora Bosch, comenta que troba molt més 
desafortunades les declaracions del senyor Borrell que les del síndic de greuges. 
 
Per acabar, manifesta que hi votaran en contra. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, i tinenta 
d’alcalde de Sostenibilitat, Mobilitat i Administració Digital, explica que les declaracions 
que ha fet el síndic de greuges en els mitjans de comunicació, evidentment són 
preocupants, sobretot perquè ell té les dades necessàries per poder rebatre’s a ell 
mateix. En les seves declaracions manifesta que la causa de les llistes d’espera de 
sanitat són conseqüència de la quantitat de persones d’altres comunitats que venen a 
Catalunya a visitar-se, però d’acord amb les dades oficials no arriben a l’1% del total. 
En canvi, no té en compte que a Catalunya es destina el 3% del PIB a sanitat, quan a 
l’Estat espanyol aquest tant per cent arriba al 6. 
 
Demanaria al síndic que rectifiqués aquestes declaracions i assumís que una dècada 
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de polítiques de retallada i austeritat ha estat la causant d’aquesta situació. Aprofita per 
comentar que aquest colꞏlapse no és més important, gràcies als excelꞏlents 
professionals del sector sanitari. 
 
Potser hi ha dades que se li haurien de recordar al senyor Ribó, com per exemple que 
hi ha hagut 10.230.000 euros de retallades acumulades, que hi ha 132 dies de mitjana 
en la llista d’espera en l’atenció primària i hi ha 1.381 professionals menys en aquesta 
atenció primària. Les dades sí que són preocupants, però no consideren que sigui la 
funció d’aquest Ple dir-li al Parlament que cessi el síndic de greuges. De fet, com ha 
recordat el senyor Massagué, el seu mandat ja s’ha exhaurit i és el Parlament de 
Catalunya qui l’ha de reprovar o ha de proposar una altra persona per aquest càrrec. 
 
La senyora Gómez comenta que està completament d’acord amb els comentaris que 
han fet els seus companys sobre les declaracions d’altres líders, com el senyor Borrell, 
i encara afegeix altres persones que també han fet declaracions desafortunades com el 
senyor Pujol. El fet, però, és que les declaracions del síndic de greuges han estat 
aquesta setmana i aquesta és la raó per la qual han presentat la moció. 
 
Demana que s’intenti viure en el present, que prou problemes hi ha. Si s’ha de viure del 
passat, de passat en tenen tots, Convergència, Esquerra i PP, tots plegats tenen passat. 
 
Independentment d’aquests comentaris, en la línia del que ha comentat la senyora 
Serra, amb la qual està totalment d’acord amb les dades que ha donat, potser sí que té 
raó en el fet que un ple municipal no és el lloc per demanar el cessament del senyor 
Ribó, igual que tampoc creu que a nivell municipal es pugui fer res amb la incineradora 
de Cercs o per la llibertat dels presos polítics. Sí que és el lloc, però, perquè cada grup 
polític manifesti el que considera oportú. 
 
Ja s’ha dit que el senyor Ribó té el mandat caducat, però la veritat és que per moltes 
declaracions inadequades que faci continuarà exercint el càrrec, perquè els grups del 
Parlament de Catalunya no són capaços d’acordar un nou candidat. 
 
És una pena que el tema nacional obligui les formacions polítiques a no ser crítiques 
amb qui s’ho mereix, amb algú que té el càrrec caducat des de fa molt de temps, que 
s’equivoca confonent el seu paper de defensor dels usuaris i passi a ser defensor de 
l’administració, que és irresponsable amb les seves declaracions, que ha de ser 
censurat no només perquè les seves paraules han estat desafortunades, sinó perquè, a 
més a més, són mentida. 
 
Explica que la mitjana d’inversió en sanitat a la resta de l’Estat és d’un 6,2%, tal com ha 
comentat la senyora Serra, davant del 3,7% que inverteix la Generalitat de Catalunya i 
va ser Artur Mas qui va començar les retallades. A més a més, les xifres que publiquen 
el Ministeri de Sanitat i la Generalitat de Catalunya no detallen el perfil dels pacients en 
llista d’espera. És a dir, no donen informació sobre la residència habitual dels pacients. 
Per tant, tret que es tingués aquesta informació, no s’hauria d’atrevir a quantificar la 
rellevància del problema del turisme sanitari entre comunitats autònomes o, fins i tot, 
entre els estats de la Unió Europea. 
 
En paraules d’un eminent doctor, paraules que es poden sumar a la intervenció de la 
senyora Serra, “El problema de la sanidad catalana no son los pacientes que vienen de 
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otras autonomías, sino los recortes sociales más profundos que padece esta 
comunidad, de todo el país. Siguen faltando mil camas de enfermos agudos en los 
hospitales de la región. Se han perdido cerca de mil profesionales y ochocientas camas 
en centros sociosanitarios. Faltan desde 2010, cuando empezaron los recortes en 
Catalunya de la mano de CiU.” 
 
Explica que ja hi ha un sistema de compensació entre comunitats autònomes per 
aquests pacients. És evident que, per exemple, La Rioja, no tindrà els mateixos 
dispositius per fer transplantaments que Catalunya, per criteris d’eficiència i de sistema. 
Simplement és una qüestió de solidaritat, paraula que molta gent es cansa de dir. 
Aquestes últimes paraules van ser dites pel president Sánchez. 
 
El senyor Castellà demana la paraula per alꞏlusions. Comenta que si la senyora Gómez 
vol parlar de retallades, s’ha de recordar que l’Estat espanyol va ser el primer que va 
imposar retallades a totes les autonomies i el senyor Zapatero va ser qui va començar. 
No es pot ser taxatiu a l’hora de culpabilitzar a un sol color polític, ja que a Madrid també 
van fer la seva feina i van imposar mesures draconianes a la Generalitat de Catalunya i 
li recorda que Catalunya té un dèficit fiscal d’entre 8.000 i 16.000 euros anuals. Potser 
si es resolgués aquest problema es disposaria d’aquests llits que manquen, però l’Estat 
espanyol no paga. 
 
Demana que si es parla de retallades es faci amb rigor, cal dir que és l‘Estat espanyol 
qui té la caixa de la hisenda pública i és qui exigeix que es facin les retallades a totes 
les autonomies. 
 
 
3. Propostes urgents 
 
L’alcalde accidental, segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós de règim 
local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del Reial decret 
2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la consideració dels presents 
la declaració d’urgència de diversos punts no inclosos a l’ordre del dia. Un cop sotmesa 
la urgència d’aquests punts, és apreciada i declarada per tretze vots a favor dels regidors 
Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Josep Maria Masvidal Serra, Rosabel Madrid 
Cámara, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, 
Josep Tenas Soler, Anna M. Casas Donadeu, Josep Antoni Massagué Muntada, Jordi 
Castellà Andrés, Yasmina Garcia Beti i Gemma Bosch Alsina i tres abstencions dels 
regidors Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata i Miguel Borrego González. 
 
3.1. Alcaldia 
 
3.1.1. MOCIÓ PER RECLAMAR LA NULꞏLITAT DE LA SENTÈNCIA I LA LLIBERTAT 
IMMEDIATA D’ORIOL JUNQUERAS I LA RESTA DE PRESOS I PRESES 
POLÍTIQUES 
 
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictat sentència, en data 19 de desembre 
de 2019, que reconeix la immunitat d’Oriol Junqueras. La justícia ha arribat des 
d’Europa, determinant que la immunitat d’un eurodiputat és vigent des que es proclamen 
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de forma definitiva els resultats de les eleccions, desvinculant-ho del procediment intern 
dels estats membres.  
 
Això significa, per tant, que des del passat mes de maig, quan es van celebrar les 
darreres eleccions europees, Oriol Junqueras, i la resta de polítics catalans escollits com 
a eurodiputats, Carles Puigdemont i Toni Comín, han vist vulnerats els seus drets.  
 
És el torn, per tant, de la justícia espanyola. Exigim que de forma immediata el Tribunal 
Suprem apliqui la sentència europea i deixi en llibertat Oriol Junqueras, anulꞏlant la 
sentència condemnatòria en relació al judici de l’1 d’octubre. Amb el reconeixement de 
la immunitat d’Oriol Junqueras, tot el procediment posterior a la immunitat és nul. D’aquí 
l’exigència de nulꞏlitat immediata de la sentència i l’exigència de la seva posada en 
llibertat.    
 
La sentència del Tribunal Europeu exigeix el deure de colꞏlaboració dels estats i, d’acord 
amb aquest principi, no hi ha excuses per demorar més la llibertat immediata d’Oriol 
Junqueras, respectant la immunitat que se li ha reconegut.   
 
Cal destacar, també, que fins i tot el president del Parlament Europeu, David Sassoli, 
s'ha pronunciat en el sentit que l'estat espanyol apliqui amb celeritat la sentència dictada 
pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea. 
 
Per tots els motius exposats anteriorment, el Ple municipal acorda per tretze vots a favor 
dels regidors Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra, 
Rosabel Madrid Cámara, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels 
Isart Falceto, Josep Tenas Soler, Anna M. Casas Donadeu, Josep Antoni Massagué 
Muntada, Jordi Castellà Andrés, Yasmina Garcia Beti i Gemma Bosch Alsina, i tres 
abstencions dels regidors Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata i Miguel Borrego 
González: 
 
PRIMER.- Demanar al Tribunal Suprem que apliqui la sentència del Tribunal de Justícia 
de la Unió Europea i, en conseqüència, exigir la nulꞏlitat de la sentència del judici de l’1 
d’octubre i reclamar la llibertat immediata d’Oriol Junqueras. 
 
SEGON.- Reclamar que la resta d’independentistes catalans que fins ara han vist 
negada la seva condició d’eurodiputats, Carles Puigdemont i Toni Comín, puguin 
adquirir-la de forma immediata, en virtut de la sentència del Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea. 
 
TERCER.- Reconèixer els drets dels ciutadans i ciutadanes que van exercir el seu vot a 
les passades eleccions europees del 26 de maig a opcions independentistes i reclamar 
que no vegin més temps vulnerats els seus drets. 
 
QUART.- Instar l'administració espanyola a aturar la repressió en totes les seves formes 
- com la inhabilitació del president Torra - i a l'alliberament immediat de tots els presos i 
preses polítiques.  
 
CINQUÈ.- Fer arribar aquest acord a la presidència del Tribunal Suprem, a la 
presidència del Parlament Europeu i als portaveus dels grups parlamentaris del 
Parlament Europeu. 
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El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC i segon tinent d’alcalde 
d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, llegeix la part dispositiva de la moció. 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, explica 
que tal com han anticipat, el seu grup se suma a la moció i hi votaran a favor. Però 
també volen tenir un record pels presos civils. Cal recordar que hi ha uns nois a la presó 
des del 23 de setembre passat, als quals s’ha revocat l’acusació de terrorisme, però que 
continuen en presó preventiva, fins i tot en règim d’aïllament. Afegeix que algun d’ells 
se’ls vulneren els seus drets a l’accés de representació legal, com estan denunciant els 
seus advocats. 
 
A més a més, li agradaria remarcar el ridícul que continua fent la justícia espanyola i es 
plantegen també si un tribunal com el que va dictar la sentència a Junqueras i la resta 
de presos, no sabia què implicava la immunitat d’un europarlamentari. Si no ho sabia, 
no mereix dir-se tribunal, i si ho sabia, el que ha fet té un nom, i és prevaricació. 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
explica que també se sumen a la petició que fa la senyora Bosch, ja que consideren 
inacceptable que encara no s’hagi resolt el problema polític entre Catalunya i Espanya. 
Cada cop que es va a Europa i veuen com els seus drets són emparats i a Espanya 
rebutjats, es pregunten què hi fan, a Espanya. Sincerament, si Espanya no és capaç 
d’entendre que la separació de poders és la peça angular d’un sistema democràtic, els 
catalans no hi tenen lloc en un estat així. 
 
Manifesta que aquest Nadal no tothom serà a casa i vol expressar la seva solidaritat a 
les famílies i els presos polítics, civils i a tots els represaliats, que n’hi ha molts que no 
són a la presó, però que estan sent perseguits per la justícia espanyola. 
 
La senyora Yasmina Garcia Beti, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que la 
CUP també s’hi ha sumat i hi votaran a favor. Manifesta que està absolutament d’acord 
amb les declaracions dels seus companys de Canet i Tu i Primàries Canet de Mar, 
recordant els presos civils que no es tenen compte quan es crida, arreu, la llibertat dels 
presos polítics. 
 
Vol afegir que, a part de tots aquests civils que són catalans, també hi ha persones 
migrades de les quals no tenen constància de tot el que els està passant, que també 
són víctimes de la repressió policial i comenta l’exemple d’una persona que va ser 
deportada a causa de manifestar-se per la sentència de l’1 d’Octubre, on va ser 
detinguda. 
 
Aquests colꞏlectius pateixen la violència de l’Estat en forma de CIES i de batudes, que 
caldria visibilitzar, sempre que es parla de repressió policial i d’injustícia. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, comenta una notícia d’aquell precís moment en què s’anuncia que el Parlament 
Europeu acaba d’aixecar el veto a Puigdemont i Comín perquè puguin accedir a la 
institució i puguin tenir l’acta d’eurodiputat. 
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La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que cal 
respectar l’estat de dret, la separació de poders i les resolucions judicials, totes, les de 
la justícia espanyola i també les que provenen de la justícia de la Unió Europea. Espanya 
és un estat social i democràtic de dret, amb separació de poders. Els governs no posen 
gent a la presó ni la’n treuen, ho fa la justícia. Ara caldrà esperar el pronunciament del 
Tribunal Suprem, que és qui ha d’aplicar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea. L’única esperança avui per abordar el conflicte polític sobre el futur de 
Catalunya és un govern progressista i dialogant, que Pedro Sánchez sigui investit 
president. L’alternativa són o terceres eleccions o que governi la triple dreta, que no vol 
ni sentir a parlar de diàleg.  
 
La senyora Gómez aprofita aquesta intervenció per comentar la moció següent. Explica 
que respecten la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que inhabilita 
el president Quim Torra. La Llei electoral és clara i ell la va vulnerar conscientment, 
utilitzant espais públics, que són de tots i han de ser neutrals, per defensar la seva opció 
política. 
 
Per tots aquests motius, el seu grup municipal s’abstindrà. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal Som Canet i tinenta 
d’alcalde de Sostenibilitat, Mobilitat i Administració Digital, explica que la justícia europea 
ha deixat en evidència la justícia espanyola amb l’afirmació que es van vulnerar els drets 
d’Oriol Junqueras, la qual cosa demostra, un cop més, que la judicialització no és la via 
per resoldre un conflicte que és purament polític i que l’únic camí continua essent el 
diàleg i la negociació. 
 
La senyora Serra explica que només farà aquesta intervenció i, per tant, aprofita per 
comentar la moció següent. Explica que la inhabilitació del president Torra, que de 
moment no és ferma, demostra que hi ha algú que s’entesta a continuar la via de la 
judicialització de la política, cosa que s’ha demostrat que és una via esgotada, morta i 
que comporta un bloqueig polític. Evidentment és la ciutadania qui ha de decidir amb els 
seus vots qui escull com a president del país. Sorprèn la inhabilitació d’algú per posar 
un llaç groc i gesticular. 
 
El seu grup municipal considera que el que es necessita és que els presos i les preses 
surtin definitivament de la presó, creu que és l’única manera de suortir d’aquest estat 
d’excepcionalitat política. 
 
D’altra banda, també demana a tots els grups que també tenen representació política a 
l’estat que s’asseguin a parlar, perquè s’ha de desbloquejar la paràlisi política. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC i tinent d’alcalde 
d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, explica que de vegades quan sent segons quins 
comentaris no sap com reaccionar. 
 
La justícia no es pot considerar justícia si no és immediata i veient com funciona 
l’espanyola, no es pot considerar justícia. Es pregunta quantes bufetades haurà de rebre 
la justícia espanyola per entendre que a Europa hi ha separació de poders i que a 
Espanya no. El que és més greu és, però, saber si el que estan fent és amb coneixement 
de causa i està segur que sí que és amb coneixement de causa. La justícia espanyola, 
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dia rere dia, va dictant sentències sabent que són sentències que davant d’Europa no 
prosperaran cap de manera, però no els importa. El que els interessa és tenir gent a la 
presó durant anys, pel fet que no pensen com ells. 
 
I aquest és el raonament que qualsevol europeu actual veu en el dia a dia. Cada 
sentència que arriba a Europa es tomba perquè no són sentències reals i es pregunta 
si tots aquests jutges poden viure tranquils després d’haver posat gent a la presó durant 
tants anys, quan Europa diu que no hi han de ser. 
 
Aquest fet ja va començar amb el cas Otegi i ara continuarà amb els presos polítics de 
Catalunya. És un estat repressor que no utilitza la justícia com una eina independent, 
sinó com una eina repressora i això és el que Europa anirà desemmascarant. 
 
3.1.2. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER CANET A 
DEBATRE EN EL PROPER PLE DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR CONTRA 
LA SENTÈNCIA DEL TSJC AL MHP QUIM TORRA 
 
El MHP Quim Torra va declarar davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
(TSJC), el passat 18 de novembre, per un suposat delicte de desobediència, o, 
subsidiàriament, per un de denegació d'auxili, en no acatar inicialment l'ordre de la Junta 
Electoral Central (JEC) de retirar del Palau de la Generalitat una pancarta amb un llaç 
groc a favor dels presos polítics en el transcurs del recent període electoral dels comicis 
espanyols. 
 
La fiscalia demanava un any i vuit mesos d'inhabilitació, mentre que l'acusació popular, 
exercida pel partit ultradretà VOX, en demanava dos anys. 
 
El MHP Torra va declarar que aquest cas es tractava d’una “vulneració” de la llibertat 
d'expressió i una “censura” i que com a president de la Generalitat tenia el “deure de 
defensar els drets i les llibertats dels ciutadans i que no permetrà mai que siguin 
vulnerats i trepitjats”. 
 
El judici contra el Molt Honorable President de la Generalitat no ha estat només per un 
suposat delicte de desobediència, sinó que ho ha estat contra unes idees. 
 
El judici contra el Molt Honorable President de la Generalitat no ha estat només per un 
suposat delicte de desobediència, sinó que ho ha estat contra unes idees 
 
En data 19 de desembre, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha fet pública la 
sentència en la qual condemna al MHP Quim Torra per desobediència i l'inhabilita com 
a president de Catalunya durant un any i mig, per no treure la pancarta en suport als 
presos polítics del balcó de la Generalitat. 
 
La resolució li imposa també una multa de 30.000 euros i el pagament de les costes, 
excepte les derivades de l’acusació popular. 
 
D’acord amb tot això exposat, el Ple municipal acorda per tretze vots a favor dels 
regidors Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra, Rosabel 
Madrid Cámara, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart 
Falceto, Josep Tenas Soler, Anna M. Casas Donadeu, Josep Antoni Massagué 
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Muntada, Jordi Castellà Andrés, Yasmina Garcia Beti i Gemma Bosch Alsina i tres 
abstencions dels regidors Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata i Miguel borrego 
González: 
 
PRIMER.- Manifestar el nostre suport al Molt Honorable President de la Generalitat i 
recolzar la seva defensa de la llibertat d’expressió i el seu reclam de llibertat pels presos 
polítics. 
 
SEGON.- Qualificar la sentència del TSJC com un nou atac a la Generalitat de 
Catalunya, al seu President, al Parlament del Catalunya i al poble que representa. 
 
TERCER.- Considerar la sentència injusta, cruel i desmesurada lluny dels paràmetres 
de la justícia europea. 
 
QUART.- Declarar que la judicialització de la vida política espanyola, en relació als afers 
catalans en general i als independentistes en particular, és un escull per al normal 
desenvolupament de qualsevol acció de diàleg polític i institucional. Som defensors del 
diàleg, però considerem que no tenim cap motiu per asseure’ns en cap taula fins que no 
rebem cap proposta concreta i que pugui satisfer les demandes de llibertat del poble de 
Catalunya, així com del seu benestar econòmic i social. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, llegeix la part dispositiva de la moció. 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, explica 
que hi votarà a favor i vol fer notar que no creuen que sigui casualitat que la sentència 
contra el Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya hagi sortit el mateix 
dia del ridícul espectacular que ha fet la justícia espanyola. 
 
També volen manifestar i posar en relleu que el president Torra, per defensar la llibertat 
d’expressió i deixar una pancarta al Palau de la Generalitat se l’ha inhabilitat i se li ha 
posat la mateixa multa que molts dels imputats en el cas dels EROS a Andalusia. 
Esmenta aquest cas, perquè és molt recent. Li sembla totalment desproporcionat. 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
explica que és evident que aquesta sentència, tal com ha comentat la senyora Bosch, 
no és gratuïta. Havia de sortir alguna cosa per acontentar la caverna mediàtica. El seu 
grup està absolutament en contra d’aquesta sentència perquè criminalitza la llibertat 
d’expressió i es pregunta què queda sense la llibertat d’expressió. Si no es pot posar un 
símbol de color groc per mostrar solidaritat amb persones que pateixen, què queda. No 
entén que aquest fet es pugui considerar un delicte. 
 
La senyora Gómez ha manifestat que Espanya és una democràcia, però això s’ha de 
demostrar i amb aquests fets no es demostra. 
 
El seu grup votarà a favor d’aquesta moció, perquè entenen que la llibertat d’expressió 
s’ha de preservar per sobre de tot i que per posar una pancarta demanant la llibertat 
dels presos polítics, que és una forma de solidaritat amb persones que estan patint i les 
seves famílies, no entenen com pot haver-hi una justícia que ho condemni. 
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El senyor Miguel Borrego González, regidor del grup municipal del PSC, explica que el 
seu vot en aquesta moció també serà l’abstenció, però vol fer una precisió. Comenta 
que ja saben que aquesta moció no es pot votar per apartats, sinó que s’ha de votar en 
un conjunt i per això el seu vot és d’abstenció. Consideren que el punt quart d’aquesta 
moció no és encertat, en el sentit que com a reflexió dels anteriors punts, arribar a la 
conclusió, textualment, que “som defensors del diàleg, però considerem que no tenim 
cap motiu per asseure’ns en cap taula fins que no rebem cap proposta concreta i que 
pugui satisfer les demandes de llibertat del poble de Catalunya, així com del seu 
benestar econòmic i social” és una incoherència i una contradicció amb la tendència 
actual de diàleg, amb una taula, precisament, de negociació. Negar-s’hi d’aquesta 
manera consideren que no és la via més encertada. 
 
De tota manera, el seu grup s’abstindrà, pels motius que ha exposat. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC i tinent d’alcalde 
d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, explica que el seu grup tampoc no estava 
completament d’acord amb tots els punts de la moció, però en un dia com avui era lògic 
que el grup municipal d’ERC la defensés conjuntament amb la resta de grups que la 
defensen. 
 
Comenta que diu una cosa que és molt dura sentir-la, però s’ha de fer. Es troben en un 
estat que boicoteja les eleccions contínuament. El poble de Catalunya vota, elecció rere 
elecció, uns candidats, uns representants, uns presidents, i elecció rere elecció l’Estat 
va boicotejant la possibilitat que els representants votats puguin exercir la seva funció. 
Això ha passat tres vegades. Comenta que a veure quants cops més haurà de passar 
perquè s’entengui que això no és democràcia.  
 
4. Precs i preguntes 
 
1.- Mesures preventives per a la inseguretat ciutadana 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, lamenta 
que no hi sigui present la senyora alcaldessa perquè la seva primera pregunta anava 
dirigida a ella com a responsable de l’Àrea de Seguretat Ciutadana. 
 
El senyor alcalde accidental li comenta que la faci igualment i que ja li transmetran. 
 
La senyora Bosch explica que aquests últims dies a Canet hi ha hagut molts intents de 
robatori i també robatoris consumats a comerços. També s’ha entrat a robar a domicilis, 
on hi havia els habitants a dins. Ara ja es gosa entrar a les cases sabent que les 
persones són a dins. Es va aprovar una partida perquè els agents rebessin una formació 
de pilotatge de drons, de la qual cosa no n’han rebut més informació, però, a part 
d’aquest assumpte i de la manca endèmica de personal que s’ha de cobrir, volen saber 
si s’està treballant per aconseguir algun tipus de mesura preventiva per evitar  aquesta 
problemàtica. 
 
El senyor alcalde accidental explica que aquestes dues setmanes que ha estat com a 
alcalde accidental ha mantingut una reunió setmanal amb el cap de la Policia Local, en 
les quals li ha explicat que per les notícies que li arriben, sembla ser que està previst en 
breu un reforç de cos de Mossos d’Esquadra. Canet de Mar té els efectius que té, 
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efectius que van augmentant molt de mica en mica, però sembla ser que el suport que 
pot donar mossos, que també és el que és, en poc temps pot reforçar-se. 
 
Li sap greu però no els pot concretar res més, l’únic que els pot dir és que el cap de la 
Policia estava esperançat que aquest reforç de mossos arribi en breu. S’ha de tenir en 
compte que al voltant de les vacances de Nadal i a les de l’estiu, sempre hi ha un 
increment de la delinqüència. 
 
2.- Pla d’actuació municipal 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, explica 
que al mes de novembre van explicar que el pla d’infraestructures municipal estava 
acabat però que no es podia fer públic perquè la Junta Electoral Central no ho permetia, 
ja que es trobaven en època electoral. Ara que ja ha passat el període electoral vol saber 
quan podran tenir accés a aquesta informació. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
pregunta si la senyora Bosch es refereix al Pla d’actuació municipal (PAM), que és el 
que tenen previst aprovar, a la qual cosa, la senyora Bosch afirmativament. 
 
El senyor Llovet explica que tenen prevista la reunió interna de presentació al govern el 
30 de desembre i preveuen que al voltant del 15 de gener de l’any 2020 es farà l’acte 
públic. 
 
Aclareix que dins d’aquest pla també es troba el pla d’infraestructures. 
 
3.- Mesures preventives per a la inseguretat ciutadana 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
explica que també volia fer la mateixa pregunta que ha fet la senyora Bosch sobre 
seguretat ciutadana. Explica que una veïna va patir un intent de robatori quan era a dins 
de casa seva dormint. Sortosament, només va ser un intent i per això pregunten si la 
Policia de Canet farà una mica de divulgació contra aquestes bandes criminals que 
aprofiten que la gent dorm o que no és a casa seva per entrar-hi.  
 
En el cas d’aquesta veïna, per exemple, era la segona vegada que intentaven entrar a 
casa seva. Comenta que a la primera sí que se’n van sortir i aquest cop no ho han 
aconseguit precisament perquè ja havia reforçat la porta d’accés. Explica que hi ha uns 
sistemes de marcatge de les cases on els lladres creuen que és més fàcil accedir-hi i 
considera que seria bo fer una mica de divulgació per part de la Policia Local d’aquests 
sistemes perquè són fàcilment detectables si es para una mica d’atenció. 
 
El senyor alcalde accidental explica que aquest cas que comenta el senyor Castellà és 
d’un habitatge en el qual van entrar tres vegades en una setmana i, evidentment, és un 
problema que els alarma i preocupa i el que estan esperant, ja que els recursos de què 
disposa l’Ajuntament són els que són, és veure en què es concreta el reforç del cos de  
Mossos d’Esquadra que ha esmentat anteriorment, en la pregunta que ha fet la senyora 
Bosch sobre aquest assumpte. Esperen que aquest reforç sigui suficient. 
 
4.- Colꞏlocació de bancs a l’avinguda Dr. Marià Serra 
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El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
explica que els veïns de l’avinguda Dr. Marià Serra, sobretot els d’edat avançada, 
demanen si es poden colꞏlocar bancs en aquest carrer fins al passeig de la Misericòrdia, 
perquè moltes vegades quan surten a passejar, necessiten descansar i els aniria molt 
bé tenir algun lloc per fer-ho. 
 
El senyor Josep Tenas Soler, regidor delegat de Platges i Brigada d’Obres i Serveis, 
explica que reben moltes peticions d’aquest tipus i l’únic que li pot dir és que es 
compromet a comprovar si hi ha una mancança de bancs en aquella zona i si és així, 
miraran de solucionar-ho. També cal assegurar-se que la colꞏlocació d’aquests bancs 
no dificulti el pas dels vianants. 
 
5.- Donar compte de les resolucions judicials al Ple municipal. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, demana a la senyora secretària que expliqui si cal donarà compte al Ple de les 
resolucions judicials. 
 
El senyor alcalde accidental demana a la senyora secretària accidental que contesti la 
pregunta del senyor Massagué. 
 
La senyora secretària accidental explica que la comunicació al Ple de les resolucions 
judicials, igual que s’envien tots els decrets a tots els membres que conformen aquest 
òrgan colꞏlegiat, també s’envien a tots els membres del Ple les actes de les juntes de 
govern local, òrgan al qual es dona compte dels casos d’interès que arriben a 
l’Ajuntament i, per tant, en queda constància a les actes que estan a disposició de tots 
els membres del Ple municipal. 
 
Manifesta que si volen més informació sobre alguna resolució judicial, només han 
d’utilitzar el seu dret com a regidors de demanar la informació i, fins i tot, poden demanar 
l’accés a l’expedient, si ho desitgen. 
 
El senyor Massagué aclareix que la seva pregunta era si s’ha de donar compte 
d’aquestes resolucions al Ple municipal. 
 
La senyora alcaldessa accidental explica que no és necessari i repeteix que la 
informació està a disposició de tots els membres del Ple municipal. 
 
6.- Contingut de les actes de la Comissió Informativa General 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que a les actes de les comissions informatives generals només consten 
els assumptes que s’han de posar a consideració del Ple, però si s’hi tracten d’altres 
assumptes, no es reflecteixen a les actes. Considera que aquestes actes haurien de 
recollir tot allò que es discuteix a la reunió. 
 
El senyor alcalde accidental demana a la senyora secretària accidental que contesti la 
pregunta. 
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La senyora secretària accidental explica que ni les comissions informatives generals ni 
les juntes de govern local no s’ha transcrit mai de manera literal tot allò que s’hi ha 
tractat, per un tema d’agilització. Si els regidors demanen que es transcrigui tot allò que 
es discuteix a aquestes sessions es farà, però cal tenir en compte que després es 
colꞏlapsarà Secretaria. 
 
El senyor Massagué explica que se podria fer d’una manera sintètica. 
 
La senyora secretària accidental explica que sempre s’ha fet d’aquesta manera per 
agilitat, però quan s’ha demanat que es faci constar alguna cosa en acta, s’ha fet. Si es 
vol així, així es farà, però insisteix que amb els recursos amb què es compta, Secretaria 
es colꞏlapsarà i manifesta que quan es colꞏlapsa Secretaria, s’acaba colꞏlapsant tot 
l’Ajuntament. 
 
7.- Creació de comissions especials i consells municipals 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que a la sessió del Ple extraordinari de data 4 de juliol de 2019 es va 
acordar crear una comissió informativa especial per a la gestió del subministrament 
d’aigua i la comissió informativa especial de planejament urbanístic, de les quals també 
se’n va fixar una periodicitat semestral. En aquell mateix Ple també es van aprovar tots 
els consells municipals i els estatuts d’aquests consells fixen les sessions dos cops a 
l’any. Demana que la pregunta que fa consti en acta tal com la llegeix: 
 
“Quantes vegades s’han reunit la Comissió Informativa Especial per a la Gestió del 
Subministrament d’Aigua, la Comissió Informativa Especial de Planejament Urbanístic i 
els plenaris del Consell Municipal de Cultura, Medi Ambient i Esports durant l’any 2019?” 
 
El senyor alcalde accidental explica que si fins ara no s’ha fet com s’ha de fer, es 
compromet a intentar temporalitzar-les com estableix l’acord de creació d’aquests 
òrgans. 
 
En el cas concret del Consell Municipal de Cultura, explica que aquest consell en un 
origen va ser creat perquè les associacions de nova constitució es coordinessin entre 
elles, més que per explicar el que ja se sabia, com per exemple de quins equipaments 
culturals es disposa o quins recursos es tenen, que sempre solen ser els mateixos. 
 
El que sí que li sembla interessant, i creu recordar que ho ha comentat el senyor 
Borrego, és informar del pressupost. considera interessant convocar-lo per explicar-lo. 
 
Explica que un cop les entitats s’han estabilitzat i han quedat definides, tot i que encara 
se’n van generant de noves són poques i, per tant el contacte entre elles ja hi és sense 
l’ajut del consell. De tota manera, el Consell Municipal de Cultura es reuneix per a 
assumptes molt concrets i repeteix que el pressupost podria ser un assumpte interessant 
per reunir el Consell. 
 
El senyor alcalde accidental vol afegir també, i això lliga amb el Pla actuació municipal 
(PAM), que el govern té la intenció de promoure la capitalitat cultural de Catalunya i 
aquest sí que és un assumpte pel qual s’haurà de reunir el Consell Municipal de Cultura, 
per fer la proposta a les entitats del poble. 
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Considera que per la primavera seria un bon moment per convocar aquest consell, més 
que res perquè ara s’està treballant el PAM. 
 
8.- Encàrrec d’un estudi de gestió de l’Odèon 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, es dirigeix al senyor Pere Xirau i Espàrrech, avui exercint d’alcalde accidental. 
Explica que el senyor Xirau ha manifestat en una entrevista a la ràdio que s’ha 
encarregat un estudi de la gestió de l’Odèon al senyor xxxx, expert en matèries de gestió, 
pel cost de 15.000 euros, finançats íntegrament per la Diputació. També comenta que 
el senyor Xirau va manifestar a la Comissió Informativa General que s’estan fent 
reunions amb entitats, en el marc d’aquest estudi. Demana si aquest estudi s’ha 
encarregat directament al senyor xxx o a la seva consultoria. Demana que expliquin si 
el finançament de la Diputació correspon a una subvenció nominativa via catàleg o via 
recurs tècnic. Per acabar, pregunta quines són les entitats amb les quals s’estan fent 
aquestes reunions informatives, amb quina periodicitat i qui les convoca. També 
pregunta si tenen la intenció de convocar un plenari del Consell Municipal de Cultura. 
 
El senyor alcalde accidental explica que aquests 15.000 euros van destinats a pagar un 
coordinador que tiri endavant el pla d’usos d’aquest equipament, l’estudi que farà la 
Diputació de Barcelona. 
 
El senyor Massagué recorda que la seva pregunta era si s’havia encarregat un estudi 
de la gestió de l’Odèon al senyor xxx o a la seva consultoria. 
 
El senyor alcalde accidental explica que aquest encàrrec ha estat fet directament per la 
Diputació de Barcelona. L’Ajuntament ha fet la petició i la Diputació ho ha encarregat a 
l’assessoria del senyor xxxx 
 
El senyor Massagué comenta que quan es van crear els consells que ha esmentat, els 
van demanar les dades de les persones que n’havien de formar part, però també els 
podrien haver informat de les funcions que tenen aquests consells. 
 
El senyor alcalde accidental repeteix que li ha semblat molt interessant el fet de reunir 
el Consell Municipal de Cultura per explicar el pressupost i també per explicar el projecte 
per al 2023 de capitalitat cultural de Catalunya. 
 
Considera que són les regidories les que haurien de donar aquesta informació sobre els 
consells, ja que són les que gestionen els projectes de cadascuna. 
 
9.- Problemes a la Regidoria de Seguretat Ciutadana 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 
aquest vespre, per part de diferents regidors s’ha parlat de prevaricació. S’ha parlat de 
prevaricació per part de la senyora Bosch i s’ha parlat de prevaricació, sense arribar a 
dir la paraula pròpiament dita, per part del senyor Llovet. 
 
Tots els que es troben a la sala de plens saben a què es refereixen, però molta gent que 
els està escoltant per la ràdio o els segueixen per facebook potser no ho saben. Explica 
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que prevaricació és quan un estament, sigui municipal o comarcal, permet que es faci 
una irregularitat i no ho impedeix. 
 
En aquesta línia, doncs, fa la seva primera pregunta dirigida al senyor Xirau, com a 
alcalde accidental, ara i al mes d’agost passat. Quan desenvolupa aquest càrrec, el 
senyor Xirau pot incoar un expedient. A les seves mans està desmarcar-se dels 
presumptes actes de prevaricació, tracte arbitrari i discriminació i pot demanar 
responsabilitats al responsable de les negligències de les ITV. Pregunta si ho farà o 
continuarà donant cobertura a les nombroses irregularitats, deficiències i injustícies que 
pateix el cos de la Policia Local per part de la regidora de Seguretat Ciutadana i 
alcaldessa de Canet de Mar. 
 
Manifesta que ella no és ningú per contestar la pregunta del senyor Castellà, a més a 
més que no va dirigida a ella, però sí que li agradaria fer un petit comentari. Tant la 
regidora Bosch com el regidor Castellà han parlat de la inseguretat que està patint Canet 
aquests dies i que els agradaria que  el cos de la Policia Local es manifestés. A la 
senyora Gómez li agradaria dir-los que és complicat que un cos que es compon per 
quatre agents per escamot pugui estar a tot arreu. 
 
El senyor alcalde accidental comenta que no entén gairebé les paraules de la senyora 
Gómez quan diu que s’ha parlat de prevaricació. Demana a la senyora Gómez que 
aclareixi les seves paraules. 
 
La senyora Gómez explica que la pregunta és si aquest consistori és coneixedor de les 
irregularitats discriminatòries o de qualsevol tipus, de manera general. Explica que 
l’Ajuntament o els regidors són coneixedors, com ho són els del govern, perquè s’ha 
comentat en una reunió de la comissió paritària, de les irregularitats que està patint el 
cos de la Policia Local i si en fossin coneixedors, es pot parlar de prevaricació. 
 
Explica que la senyora alcaldessa els ha deixat clar que ella, com a alcaldessa, pot 
incoar un expedient sancionador, amb motiu o sense, amb tracte discriminatori o no. Pel 
mateix motiu entén que el senyor Xirau, en qualitat d’alcalde accidental tant ara com 
durant el mes d’agost, pot fer el mateix. 
 
Explica que, en el cas de les ITV, sobradament parlat pels membres de l’oposició, pel 
màxim representant comarcal d’UGT, el senyor xxx i per moltíssimes persones, hores 
d’ara queda claríssim que l’expedient incoat per la senyora alcaldessa és en referència 
a com es van transmetre les irregularitats de les ITV, però en cap moment, i no només 
dit per ella mateixa, sinó també pel senyor xxx, màxim representant comarcal d’UGT, es 
va qüestionar ni es va expedientar ningú perquè les motocicletes estiguessin dos anys 
amb la ITV caducada. 
 
La pregunta que vol fer al senyor Xirau és molt clara i és si, com a alcalde accidental, 
pot incoar un expedient per saber de qui és la responsabilitat que aquestes ITV 
estiguessin caducades. Pregunta si pensa incoar aquest expedient. 
 
El senyor alcalde accidental contesta que no, entre altres coses, perquè acaba la seva 
accidentalitat diumenge 22 de desembre, però afegeix també que no es tracta de cap 
àrea de la seva responsabilitat i perquè ja hi ha un expedient informatiu reservat iniciat 
sobre l’assumpte. 



 

 
64 

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 

 
Comenta que el fet que sigui un expedient informatiu reservat, fa que ni tan sols els 
regidors de govern hi puguin tenir accés. Entén la pregunta de la senyora Gómez, ella 
demana el com i el senyor Xirau li diu el què. Aclareix que amb aquest expedient 
informatiu reservat es va pel com i acabarà amb el per què, però els regidors s’han 
d’esperar per veure què es decideix amb aquest expedient informatiu reservat. 
 
La senyora Gómez comenta que el senyor Xirau deu saber, com ho saben tota la resta 
de regidors, quantes persones han estat expedientades informativament per aquest cas. 
 
Es produeix una discussió en la qual se sent que alguns regidors comenten que no hi 
ha ningú expedientat per aquest cas, a la qual cosa la senyora Gómez insisteix que hi 
ha tres persones expedientades informativament. 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Recursos Humans i Acció 
Social, explica que hi ha un expedient informatiu, amb un instructor extern a 
l’Ajuntament. Demana que fins que aquesta persona no resolgui aquest expedient 
informatiu no s’emetin judicis i aclareix que fins que no es tingui la resolució final d’aquest 
expedient, l’Ajuntament no actuarà. 
 
La senyora Gómez insisteix en el fet que els regidors, tant del govern com de l’oposició, 
i altres persones alienes al Ple municipal, saben a qui s’han obert aquests expedients 
informatius, s’han obert a tres agents. Comenta que el sotsinspector hauria d’obrir una 
línia d’investigació. 
 
La senyora Isart insisteix que fins que l’instructor no acabi la seva feina, l’Ajuntament no 
pot dir res. 
 
La senyora Gómez conclou, doncs, que esperaran la resolució d’aquest expedient 
informatiu i a partir d’aquesta resolució ja veuran què fa el grup municipal de Canetencs 
Independents. 
 
El senyor alcalde accidental comenta que Canetencs Independents farà el que faci tot 
el govern, en funció de la resolució d’aquest expedient informatiu. 
 
El senyor Massagué comenta que no entén com s’està parlant d’un expedient informatiu 
reservat i la senyora alcaldessa en va parlar a Ràdio Canet. 
 
El senyor Massagué pregunta si s’obrirà un expedient per al responsable o responsables 
que aquestes ITV no es duguessin a terme. 
 
El senyor alcalde accidental insisteix en el fet que es farà d’acord amb el resultat que 
doni l’instructor de l’expedient informatiu reservat. 
 
10.- Ruta turística del Consell Comarcal del Maresme sobre la Guerra Civil 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, pregunta per 
què Canet no està a la nova ruta turística que s’ha plantejat des del Consell Comarcal 
del Maresme i en la qual participen molts municipis de la comarca, en referència a la 
Guerra Civil. 
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La senyora Anna M. Casas Donadeu, regidora delegada de Turisme i Promoció 
Econòmica, explica que l’Ajuntament de Canet es va adherir a un projecte que el 
Consorci de Turisme estava impulsant des de la legislatura passada, quan la regidora 
d’aquesta Àrea era la senyora Coia Tenas Martínez. Es tractava d’un conjunt de serveis 
que es volien oferir a la comarca del Maresme per fer una ruta turística. Es va demanar 
qui és volia adherir a aquest conjunt de serveis, per ampliar l’oferta i aconseguir una 
subvenció FEDER, de la Unió europea. 
 
Canet de Mar no podia accedir a aquesta subvenció perquè té una població inferior als 
15.000 habitants, com tampoc no la podien demanar altres poblacions del Maresme. 
Així, doncs, es van englobar tots els projectes de totes les poblacions que s’hi van 
adherir i es van presentar a Europa, però els responsables del FEDER van considerar 
que aquest projecte no complia amb les característiques que calia tenir sobre les rutes 
de la Guerra Civil. 
 
El que sí que es va tirar endavant va ser una sèrie d’actuacions en determinades 
instalꞏlacions de caràcter turístic. En aquest cas, hi havia l’edifici de Vilꞏla Flora, un 
projecte que preveu refermar la teulada i també hi van incloure les rutes turístiques que 
tenen un contingut. 
 
En aquest moment és quan hi ha el canvi de legislatura i la senyora Casas entra en 
aquest assumpte. Se li explica que, a part d’aquesta ajuda del FEDER, s’està intentant 
recuperar una ruta turística referent als vestigis de la Guerra Civil a través d’una 
subvenció de la Diputació. Va demanar quins eren aquests vestigis i li van explicar que 
es tractava d’un búnquer. La senyora Casas va preguntar quin seria el cost d’aquesta 
actuació i li van contestar que en realitat no hi ha cap actuació, sinó que es tracta d’un 
estudi per saber què és el que cal fer en aquesta instalꞏlació per poder participar en 
aquest projecte, que reunirà determinats elements d’interès a la comarca.  
 
És a dir, el pagament que se solꞏlicita a l’Ajuntament per participar en aquest projecte 
serviria per saber quines necessitats té aquesta instalꞏlació, com la colꞏlocació d’unes 
llums, per exemple, o què cal fer per adequar aquest búnquer perquè pugui ser visitat.  
 
Explica que amb el pressupost actual de què disposa l’Àrea de Turisme no van 
considerar que aquest projecte fos prioritari per al turisme a Canet. Per aquest motiu, 
ella mateixa, com a responsable política de l’Àrea, va solꞏlicitar que no formessin part 
d’aquest projecte. 
 
La senyora Gómez explica que de tota aquesta explicació que ha fet la senyora Casas 
no en tenia cap mena de coneixement però, de tota manera, la pregunta que ha fet no 
anava per aquest camí. Explica que al Ple de mes d’octubre del Consell Comarcal del 
Maresme es va parlar de l’aprovació de la ruta del franquisme on no hi ha Canet de Mar. 
Va parlar amb xxx  responsable de l’Àrea que ho gestiona i li va confirmar que Canet de 
Mar no hi consta de manera voluntària. 
 
La senyora Casas comenta que ha volgut explicar tota la situació per posar-ho en 
context per a tots els regidors de l’oposició que no sabien de quin projecte es tractava 
ni tampoc sabien els antecedents de tot plegat. 
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La senyora Gómez reitera la seva pregunta de per què Canet de Mar no es va adherir a 
aquesta ruta. 
 
La senyora Casas comenta que ja li ha explicat. El motiu és perquè, d’acord amb el 
pressupost de l’Àrea, la despesa que suposava l’estudi que els demanaven per formar 
part d’aquesta ruta era massa elevada i no va considerar que fos un projecte prioritari. 
 
11.- Situació del centre Xatrac 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que li 
ha arribat -i no sap si només a ella o també a la resta de regidors del consistori- que la 
casa de colònies Xatrac està essent desallotjada i que s’està fent fora els menors 
tutelats, amb la intenció que a 31 de desembre estigui buida i es comenci, l’any 2020, 
sense cap menor a la casa de colònies. 
 
A més a més, persones vinculades en temes socials del poble li han comentat que 
aquests menors estan ocupant cases del poble. Pregunta si en saben alguna cosa. 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Recursos Humans i Acció 
Social, explica que a petició de la Secretaria General de la DGAIA, es van convocar els 
diferents ajuntaments que tenen centres similars al Xatrac. La reunió va tenir lloc al 
Consell Comarcal del Maresme i es va crear la primera taula territorial del Maresme pel 
seguiment dels adolescents i els joves immigrats. 
 
Hi havia pobles com El Masnou, Llavaneres, Arenys de Mar, Canet i Calella. També hi 
havia mossos d’esquadra, persones del SOC i persones de fiscalia. 
 
El principal problema en què es troben aquests pobles, i que s’ha fet evident aquí a 
Canet, és que aquest nois que van arribar amb setze anys, ara en fan divuit i estan 
sortint del centre Xatrac, moltes vegades de manera voluntària. A d’altres se’ls dona 
l’oportunitat de continuar-hi tres mesos més i ho aprofiten. 
 
Des de la seva Àrea ja s’està treballant amb aquests nois. El problema és que ara 
sortiran uns 22 nois. Va manifestar el problema a la DGAIA i va demanar com s’hi podria 
fer front i els van comentar que hi estan treballant, buscant pisos per posar-hi cinc o sis 
nois a cada pis, amb persones que els tutelin. El problema és que no troben prou pisos, 
cosa que provoca que es tanquin moltes portes per a aquests nois. 
 
Comenta que aquesta problemàtica és important en tots aquests pobles. Actualment, al 
centre Xatrac hi ha 42 nois i estan intentant colꞏlocar-los en pisos, però es troben amb 
el problema que ha comentat, que no en troben. 
 
Els nois que surten dels centres estan ocupant pisos, presumptament estan cometent 
robatoris i emfasitza la paraula “presumptament” perquè no hi ha proves que siguin 
aquest nois els que cometin aquests robatoris. 
 
La situació és aquesta i per això han creat aquesta taula de seguiment. Des del SOC es 
va comunicar que podran fer uns 230 contractes per aquests nois, a ajuntaments i 
entitats sense afany de lucre. 
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Com poden veure, la situació és bastant precària, com quan van venir, que es van trobar 
amb un problema molt important que es va haver de solucionar a correcuita. 
 
Li pregunten si es té una previsió de tancament del centre, a la qual cosa la senyora 
Isart respon que no tenen una data exacta de tancament del centre, ja que els directors 
dels diferents centres no estaven convocats en aquesta reunió. 
 
Explica que ella com a responsable de l’Àrea de Benestar Social, té pensat parlar amb 
el director del centre Xatrac, perquè els doni un contacte i els faci arribar les dades dels 
majors d’edat que estan deixant el centre, per veure si els falta alguna documentació i 
per saber quins són els seus plans de futur, si es volen quedar a Canet o marxar, per 
exemple. Explica que hi ha alguns mentors que volen oferir pisos als nois que volen 
continuar estudiant. 
 
Aquesta és la realitat en què es troben. El fenomen s’està frenant perquè la Unió 
Europea s’hi ha posat i les fronteres estan tancades, però compten que cap al juny pot 
ser que el problema torni a aparèixer perquè aquestes fronteres s’obriran i potser 
n’arribaran uns quants més i les comunitats que més en reben són Catalunya i el País 
Basc. 
 
Explica que a mesura que vagi tenint informació del centre, els la farà arribar. 
 
12.- Acta del Ple municipal de data 30 de març de 2017 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que en 
el Ple ordinari del 30 de març de l’any 2017, quan la seva companya advocada xxxº va 
fer unes alꞏlegacions, en les quals es tractava el fet que no es posessin unes estufes en 
la terrassa d’un negoci d’hostaleria i, tot sigui dit de pas, el senyor Josep Maria Masvidal 
Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Sanitat, va acceptar no posar aquestes estufes. 
El curiós del cas és que avui dia sí que hi són, aquestes estufes, i la part de l’acta en 
concret del Ple municipal de data 30 de març de 2017 que en parlava, sembla que s’ha 
seccionat o perdut i demana al senyor Masvidal si es compromet a trobar aquesta part 
de l’acta. D’altra banda, també pregunta si hi ha hagut alguna modificació en aquesta 
acta perquè es denegués la instalꞏlació d’aquestes estufes i actualment, el 2019, hagi 
canviat el criteri perquè sí que es puguin instalꞏlar. 
 
El senyor alcalde accidental demana a la senyora Gómez que aclareixi exactament què 
és el que pregunta. 
 
La senyora Gómez explica que s’ha perdut la part transcrita i enregistrada d’un Ple 
municipal, concretament el de la sessió de 30 de març de 2017. 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Recursos Humans i Acció 
Social, comenta que li sembla que aquesta part de l’acta d’aquest ple es va retirar per 
complir amb la Llei de protecció de dades, però li agradaria poder-ho confirmar. 
 
La senyora Gómez repeteix que la pregunta que li ha fet al senyor Masvidal és per què 
després de la pregunta que va fer la senyora xxx en el Ple esmentat es van retirar les 
estufes i, en canvi, ara hi són. 
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El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Sanitat, comenta 
que no entén el que li està preguntant la senyora Gómez, perquè no recorda que cap 
persona li fes una pregunta en cap Ple municipal. 
 
La senyora Gómez comenta que és difícil de recordar quan és precisament la part que 
s’ha sostret de l’acta per complir amb la Llei de protecció de dades. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, explica que és 
bastant impossible que es pogués fer una pregunta directa al Ple. El que creu que va 
passar, i ho pot explicar perquè s’està parlant d’un període on la senyora Tamayo es 
trobava a govern, és que aquesta advocada actuava en nom d’una veïna del poble que 
feia un requeriment sobre unes estufes instalꞏlades en un local. Es tracta d’una veïna 
que ha manifestat moltes vegades males actituds, males praxis, de l’establiment del 
costat de casa seva. Creu que aquesta advocada actuava en nom d’aquesta veïna. 
 
El senyor Masvidal, un cop la senyora Tamayo ha aclarit que podria haver passat, 
demana a la senyora Gómez que repeteixi la seva pregunta. 
 
La senyora Gómez comenta que en el Ple de 30 de març de 2017, una persona va 
formular aquesta pregunta i el senyor Masvidal va respondre que acceptava la 
denegació de la instalꞏlació d’aquestes estufes en aquest establiment. En canvi, l’any 
2019, aquestes estufes sí que estan instalꞏlades. Pregunta si ha canviat alguna cosa 
que hagi propiciat aquest canvi de criteri. 
 
El senyor Masvidal comenta que ho esbrinarà, ja que ara mateix ha pogut accedir a 
l’acta que ha comentat la senyora Gómez, i només obrir-la, a la primera pàgina ja hi ha 
un avís que aquesta acta s’ha manipulat per treure tot el que fa referència a dades 
personals per complir amb la Llei de protecció de dades. Comenta que sembla que en 
aquest ple es va aprovar l’Ordenança que regulava les terrasses i els vetlladors i creu 
que el que va passar és que es va fer un requeriment a l’aprovació d’aquesta ordenança, 
cosa que considera que és molt diferent del que ha explicat la senyora Gómez. 
 
La senyora Gómez insisteix que com que no en tenen constància, perquè aquesta part 
del Ple no hi és, creu que haurà de parlar amb l’advocada en qüestió i li expliqui què va 
passar en aquest Ple. 
 
En aquest moment, el senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient 
i Sanitat, abandona la sessió. 
 
13.- Calendari d’aprovació i abonament de subvencions a les entitats 
 
El senyor Miguel Borrego González, regidor del grup municipal del PSC, es dirigeix a la 
regidora delegada de Recursos Humans i Acció Social. Pregunta si, davant de la 
solꞏlicitud de diverses associacions socials, tenen un calendari de les subvencions 
aprovades i pendents d’abonament. 
 
La senyora Rosabel Madrid Cámara, tinenta d’alcalde de Serveis a les Persones, 
Igualtat, Participació i Educació, explica que aquestes subvencions es van aprovar a 
l’última Junta de Govern Local. Ara se’n pagarà el 50% i cap a l’abril o el maig es pagarà 
l’altre 50%. 
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La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Recursos Humans i Acció 
Social, afegeix que totes les subvencions s’han tirat endavant, tant les nominatives com 
les ordinàries. 
 
En aquest moment, la senyora Yasmina Garcia Beti, portaveu del grup municipal de la 
CUP, abandona la sessió. 
 
14.- Solꞏlicitud de convocatòria del Consell Municipal de Cultura 
 
El senyor Miguel Borrego González, regidor del grup municipal del PSC, es dirigeix al 
senyor Xirau com a responsable polític de l’Àrea de Cultura. Comenta que l’activitat 
cultural és un dels eixos bàsics, tant de la promoció social com de la promoció 
econòmica local, si es té en compte el turisme cultural i per aquest motiu consideren que 
en aplicació del principi de participació ciutadana i també del principi de transparència i 
comunicació de l’Administració pública, demanen que es convoqui el Consell municipal 
de Cultura, constituït i aprovat reglamentàriament pel Ple de 4 de juliol de 2019, per 
exposar i debatre els treballs proposats en el programa i el calendari d’activitats 
previstes i les aportacions i subvencions pressupostades per a l’exercici 2020. 
 
15.- Calendari de reunions de la Comissió de Seguiment de les obres de l’Odèon 
 
El senyor Miguel Borrego González, regidor del grup municipal del PSC, explica que, 
amb relació a la pregunta anterior, voldrien saber el calendari de reunions de la comissió 
de Seguretat de les obres de l’Odèon. 
 
El senyor alcalde accidental explica que tant ell mateix com el senyor Lluís Llovet Bayer, 
tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, creuen que aquesta comissió no 
existeix. 
 
El senyor Borrego aclareix que es referia a la comissió de seguiment i no de seguretat. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
explica que de comissió de seguretat no n’hi ha. El que hi ha és el pla de seguretat i 
salut, del qual se n’ha fet una modificació justament aquesta setmana perquè cal anar-
lo actualitzant conforme les obres avancen. Ha calgut modificar-lo amb la instalꞏlació de 
la nova grua que hi ha a les obres. Si el senyor Borrego vol saber quan es reunirà la 
comissió de seguiment, no li escau a ell informar-lo, ja que les obres sí que depenen 
d’Urbanisme, però aquesta comissió depèn de Cultura. 
 
16.- Aplicació i calendari del Reglament de participació ciutadana i colꞏlaboració 
 
El senyor Miguel Borrego González, regidor del grup municipal del PSC, comenta que, 
vol saber de quina manera es pensa aplicar i quin calendari es preveu per al Reglament 
de participació ciutadana i colꞏlaboració, en el qual està prevista tota una sèrie 
d’actuacions per a la participació de la ciutadania als plens, com l’establiment de 
comissions o l’establiment d’un registre específic d’associacions. Recorda que a cada 
ple ho demana. 
 
Explica que continua estant per desenvolupar totalment, malgrat les peticions que s’han 
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fet reiteradament. 
 
La senyora Rosabel Madrid Cámara, tinenta d’alcalde de Serveis a les Persones, 
Igualtat, Participació i Educació, explica que pel que fa al Reglament, en Junta de 
Govern Local s’ha decidit que es farà durant el 2020 i els aniran informant del 
desenvolupament. 
 
17.- Pla estratègic per a Canet de Mar 
 
El senyor Miguel Borrego González, regidor del grup municipal del PSC, explica que 
també han demanat reiteradament l’establiment d’un pla estratègic, a molts anys vista,  
com ha de ser un pla estratègic. Considera que és de vital importància per aquesta 
població i creu que, en principi, hi haurien de poder participar totes les forces polítiques 
si es vol mantenir aquesta idea de permanència en el temps. De moment, no en saben 
res. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
explica que un cop aprovat el Pla d’actuació municipal (PAM), s’iniciarà el pla estratègic. 
El PAM ja especifica que el pla estratègic tindrà una visió a deu anys, és a dir, es vol fer 
una planificació del poble a mig termini perquè si no es fa així sempre es planifica dia a 
dia i és quan es fan nyaps en comptes de projectes. 
 
El Pla estratègic 2030 tindrà tres nivells. El primer, l’assemblea, la permanent i diferents 
sectorials, d’acord amb els assumptes que es vagin tractant. 
 
Parlaran amb la Diputació per intentar aconseguir un assessorament exterior, però el 
que els interessa de debò és que la societat civil hi intervingui. Si no hi intervé, és quan 
cada deu o quinze anys es troba un pla estratègic en els calaixos de l’Ajuntament, 
perquè es demana a la Diputació que l’elabori i un cop fet, queda oblidat perquè no és 
el pla estratègic idoni per al poble. Per aquest motiu intentaran que l’elaboració d’aquest 
pla sigui molt més activa i dinàmica i, sobretot, molt més propera a Canet. Cal tocar de 
peus a terra i no projectar objectius que no es poden dur a terme, sinó que cal planificar 
a deu o quinze anys vista un poble més sostenible, més habitable i amb més benestar 
per als seus habitants. 
 
Aquesta és la proposta de sortida, però seran l’assemblea, la permanent i les sectorials 
les que tindran el debat de debò per elaborar el pla estratègic. Com és lògic, a 
l’assemblea hi haurà representació de tots els partits polítics que formen part del Ple. 
 
18.- Problemes amb l’habitatge assequible 
 
El senyor Miguel Borrego González, regidor del grup municipal del PSC, comenta que, 
per últim, vol parlar del tema de l’habitatge. És evident que es dona a aquest assumpte 
la importància que es mereix, donades les mocions que s’han presentat, tot i que 
considera que són mocions molt generals. 
 
Ara bé, volen deixar constància, que precisament el colꞏlectiu de joves és el que té el 
principal problema per accedir a l’habitatge. Segons les estadístiques, a Canet de Mar 
el colꞏlectiu de joves d’entre 15 i 30 anys compta amb 1.911 persones. També és 
important saber que de persones de més de 65 anys n’hi ha 3.430, cosa que també és 
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important a l’hora d’atendre les necessitats d’aquestes persones en el tema de 
l’habitatge. 
 
Com deia anteriorment, i això està reconegut en el POUM, el colꞏlectiu de joves és el 
que té més problemes d’accés a l’habitatge i per emancipar-se i accedir al primer 
habitatge, amb un percentatge del 30% de la demanda, aquest colꞏlectiu és el més 
nombrós donada la precarietat econòmica i els elevats preus de l’habitatge del municipi 
tant els de compra com els de lloguer. 
 
Tampoc no es pot oblidar altres colꞏlectius reconeguts en el POUM, com són les 
persones d’edat avançada que viuen en cases grans o aïllades, que és un 5%; les llars 
amb canvis d’estructura familiar, que representen un 10%, i les persones amb problemes 
de pagament de la hipoteca, un 5%. 
 
En conclusió, si es tenen en compte aquests percentatges que, com deia abans està 
recollit al POUM, la demanda exclosa de l’habitatge de compra venda al mercat lliure 
seria d’un 43% de la població, mentre que en règim de lloguer aquest valor seria del 
38%. Són percentatges molt preocupants, ja que s’està parlant d’exclusió social, 
exclusió de poder tenir accés per part d’aquestes persones als habitatges. 
 
Així, doncs, cal potenciar les polítiques d’habitatge social perquè cal evitar el risc 
d’exclusió d’aquests colꞏlectius. Entre els diferents tipus d’habitatge social, el règim 
protegit general i especial seria l’adequat per satisfer part d’aquesta demanda. 
L’habitatge de lloguer social s’adapta especialment bé per a colꞏlectius en situació 
inestable, com els afectats per problemes de pagament de la hipoteca o pels provinents 
de canvis en l’estructura familiar. En conclusió, s’hauria de reservar l’habitatge 
dotacional per als casos més desafavorits. 
 
Explica que una dada important relacionada amb el tema de l’habitatge és que, segons 
les dades de les transaccions immobiliàries del Ministerio de la Vivienda, el nombre de 
transaccions immobiliàries fins al tercer trimestre d’aquest any, han estat 131, un 
17,09% menys que el mateix període del 2018, que van ser 158. 
 
També és important saber l’estoc d’habitatges buits, com ja s’ha comentat abans en les 
mocions. En el POUM es diu que està al voltant del 10,4%, però considera que s’hauria 
d’actualitzar. 
 
Manifesta que les preguntes que es fan són reiteratives. Una d’elles seria quin és el 
disseny de desplegament de la política d’habitatge d’aquest Ajuntament que vagi 
encaminada a garantir el dret a l’habitatge digne i adequat a tota la ciutadania i a millorar 
la quantitat i la qualitat de l’oferta d’habitatge assequible del municipi, d’acord amb els 
drets reconeguts legalment. 
 
Una altra reflexió és quin és el programa d’actuació municipal en matèria d’habitatge. 
Es pregunta si és l’habitatge assequible una prioritat per a la nova agenda local. També 
es pregunta quines són les principals lluites d’aquest Ajuntament en matèria d’habitatge. 
Pregunta si pensen ampliar l’oferta i la promoció d’habitatge assequible de qualitat amb 
criteris de sostenibilitat social, urbana i ambiental. 
 
També vol parlar d’un assumpte pel qual ja s’havia preguntat anteriorment, i recorda 
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que, precisament, una de les mocions anava enfocada cap aquí, que és si es pensa 
assolir dos objectius. El primer, l’objectiu de solidaritat urbana que planteja l’article 73 
de la Llei 18/2007, al dret de l’habitatge, que estableix que en poblacions com Canet de 
Mar s’hauria de disposar, en un període de 20 anys, d’un parc mínim destinat a polítiques 
socials, d’un 15% respecte al total i també cal tenir en compte l’article 57.3 de la Llei 
3/2012, d’urbanisme de Catalunya, que estableix que, com s’ha dit anteriorment, cal 
reservar per construir habitatges de protecció pública, com a mínim, el sòl corresponent 
al 30% del sostre que es qualifiqui per a ús residencial de nova implantació. A més a 
més concreta que el 20% d’aquest sostre com a mínim s’ha de destinar a habitatges de 
protecció oficial de règim general, especial, o ambdós règims, o als règims que es 
determini com a equivalents a la normativa, com el lloguer o altres formes de cessió d’ús 
o a les transmissions. 
 
En definitiva, demana si es pensa aplicar una política encaminada a seguir aquests 
objectius i, per últim si pensen aplicar un assumpte que també s’ha comentat 
anteriorment a les mocions, com són les fórmules de coproducció i gestió participativa 
d’habitatge assequible amb la cooperació amb iniciatives socials que volen donar una 
resposta i una solució a aquesta problemàtica. Avui en dia hi ha moltes entitats que 
estan interessades, conjuntament amb l’administració pública, amb la cooperació a 
partir de la coproducció i la gestió participativa d’habitatges i en aquest espai és on es 
troben totes les cooperatives que estan treballant juntament amb l’Administració local. 
Principalment, a Barcelona hi ha moltes experiències de cooperatives que estan 
accedint a concursos públics on es fa una transmissió de terrenys per part de 
l’Ajuntament. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
comenta que es posarien d’acord aviat, ja que el senyor Borrego demana un 30% 
d’habitatge de protecció oficial, el tant per cent que marca la llei catalana. Totes les 
demandes que el senyor Borrego ha fet estan marcades dins del POUM. Ara bé, aquest 
tant per cent no està repartit proporcionalment a totes les zones del poble, com és lògic, 
ja que hi ha zones amb més incidència d’habitatge de protecció oficial i altres zones amb 
menys incidència, però manifesta que en el conjunt del poble se supera aquest 30% 
d’habitatges de protecció oficial. 
 
Avui mateix, quan s’ha presentat la moció de lloguer oficial dels habitatges de SAREB, 
s’ha presentat perquè va lligada a incidir en el fet que si hi ha uns bancs que han rebut 
milers de milions dels ciutadans, reverteixin aquests diners amb habitatges de lloguer 
social. 
 
Comenta que ha parlat dels joves d’una franja d’edat de 15 a 30 anys. Comenta que és 
difícil que els joves de 15 anys s’independitzin i realment els que preocupen més són 
els que tenen una edat més avançada i que realment tenen dificultat per independitzar-
se, no només a Canet sinó de manera més general, sobretot a la costa. És un tema 
difícil d’abordar. Per aquest motiu van voler treballar l’assumpte de l’habitatge de 
protecció oficial, que és el que els donava peu a poder incidir més en les noves 
construccions, com també amb els habitatges dotacionals, intentant incidir amb els pocs 
que poden desenvolupar a Canet. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde de Sostenibilitat, Mobilitat i 
Administració Digital, explica que el senyor Borrego ha exposat moltes idees en la seva 
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intervenció i li diria el mateix que li ha dit a la senyora Garcia quan ha presentat la moció 
sobre habitatge. Són moltes idees i qualsevol d’elles és bona per dur a terme com a 
polítiques d’habitatge, però des de l’Àrea, el que es vol fer és ordenar-les. Tenen molts 
recursos que han de començar a endreçar, recursos de la Diputació, per exemple. 
 
A finals d’any no ho han pogut tirar endavant perquè hi havia molts contractes per fer, 
però estan preparant un conveni per adherir-se a la xarxa de municipis per l’habitatge 
perquè la Diputació doni assessorament a l’Ajuntament per endreçar totes les propostes 
que tenen sobre polítiques d’habitatge. A més a més, també volen establir contactes 
molt directes amb el Consell Comarcal del Maresme per poder traslladar a l’Ajuntament 
l’oficina d’habitatge. 
 
Reitera el seu oferiment de crear una taula de treball, de la qual cosa ja se n’havia parlat 
amb algunes entitats socials, i ofereix l’oportunitat de participar-hi a tots els grups polítics 
que així ho vulguin. L’objectiu d’aquesta taula de treball és discutir quines seran les 
prioritats sobre aquest assumpte. Evidentment, tota la llista d’objectius no es pot complir 
ara mateix. Es fa seves les paraules de la senyora Casas que si fos per ells es faria tot 
de cop i ara mateix, però cal pensar que no es poden colꞏlapsar els serveis de 
l’Ajuntament. Per tant, la millor manera de treballar és anar endreçant les idees i fer-les 
mica en mica. 
 
El senyor Borrego vol fer una puntualització a la seva intervenció. Ha comentat que els 
joves de 15 a 30 anys ho tenen difícil per emancipar-se perquè són els números que es 
fan servir estadísticament. Comenta que l’emancipació a Catalunya es pot produir a  
partir dels setze anys, però si es vol es pot fer una estadística a partir dels 18 anys. De 
fet, joves d’entre 20 i 30 anys, n’hi ha 1.200 i si s’afegeixen els de 18, s’arriba a 1.500 
persones. 
 
El senyor alcalde accidental, abans d’aixecar la sessió desitja bones festes i bona 
entrada d’any a tots els regidors, les persones presents i els radiooients. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 22:25 hores de tot 
el que jo com a secretària accidental certifico. 
 
   
 


