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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DEL PLE MUNICIPAL DE DATA  
24 DE SETEMBRE DE 2020 

 
Avís: aquesta acta ha estat retocada per tal de donar compliment a la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades personals.  
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 19:30 
Hora que acaba: 23:28 
Lloc: per videoconferència 
 

PRESIDEIX 
 
PERE XIRAU ESPARRECH 

 
ASSISTENTS 

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

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

 
Clara Pérez González, secretària. També hi assisteix Joan Méndez Martínez, interventor 
municipal. 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
 
1.1. PLE2020/4 ordinari 25/06/2020 
 
2. Propostes 
 
2.1. Secretaria 
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2.1.1. Assabentat de la renúncia de la senyora Yasmina Garcia Beti com a regidora de 
l'Ajuntament de Canet de Mar. Expedient núm. 1024/2020 2780 
 
2.1.2. Donar compte al Ple del Decret de l'Alcaldia 2020/1031, de 30 de juny, de 
nomenament del càrrec d'assessor de direcció. Expedient núm. 1484/2020 2255 
 
2.1.3. Ratificar el Decret de l'Alcaldia número 2020/1209, de 27 de juliol, amb relació als 
dies festius de l'any 2021 de Canet de Mar. Expedient núm. 1492/2020 2695 
 
2.1.4. Donació compte contractes tramitats per procediment d'emergència. Expedient 
núm. 2931/2020 1069 
 
2.2. Intervenció 
 
2.2.1. Aprovació de la rectificació de l’errada material al Decret d’Alcaldia 2020/1429, de 
16 de setembre, en relació a la d’aprovació de la Liquidació de l’exercici pressupostari 
2019 de l’Ajuntament de Canet de Mar. Expedient núm. 1641/2020 1365 
 
2.3. Recursos Humans i Organització 
 
2.3.1. Aprovació del conveni de delegació parcial de competències de l'Ajuntament de 
Canet de Mar al Consell Comarcal del Maresme per a la prestació de projectes en el 
marc de la política activa d'ocupació, Programa Treball i Formació, Línia extraordinària 
COVId-19. Expedient núm. 1376/2020 2801 
 
2.4. Acció Social i Ciudadania 
 
2.4.1. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme per 
a la delegació de la competència del servei d'atenció domiciliària 2020-2023. Expedient 
núm. 1376/2020 1112 
 
2.5. Alcaldia 
 
2.5.1. Aprovació rectificació Inventari de Béns Ajuntament de Canet de Mar a data 
31.12.2019. Expedient núm. 1567/2020 2421 
 
2.5.2. Moció presentada pel grup municipal de Primàries Canet de Mar per instar el 
govern de la Generalitat a retirar les acusacions particulars que criminalitzen el lliure 
exercici de la legítima protesta contra la repressió independentista. Expedient núm. 
1029/2020 2624 
 
2.5.3. Moció del grup municipal de Primàries Canet de Mar per a la reactivació de la 
brigada de protecció civil per fer front a la pandèmia del Covid-19 en tasques de control, 
rastreig de contactes i ajuda als afectats. Expedient núm. 1029/2020 2648 
 
2.5.4. Moció del grup municipal de Primàries Canet de Mar per instar el govern de la 
Generalitat a no retre pleitesia a la monarquia espanyola. Expedient núm. 1029/2020 
2627 
 
3. Precs i preguntes 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
El senyor alcalde accidental obre la sessió i dona la benvinguda als assistents, els 
regidors, les regidores i el públic en general que segueixen el Ple a través de Ràdio 
Canet o pel canal de Youtube, gràcies a la feina dels tècnics. 
 
Abans de començar el Ple, però, el senyor alcalde accidental llegeix una declaració 
institucional de record per a les víctimes del COVID-19. 
 

“El passat dijous, dia 17 de setembre de 2020, tots els grups polítics representats 
en el Ple municipal, ERC, Canetencs Independents, PSC-Units, Som Canet, Junts 
per Canet, Primàries Canet, CUP i Canet i Tu, vàrem acordar unànimement la 
necessitat de fer memòria de les víctimes causades per la pandèmia de la COVID-
19, amb un acte institucional de record i homenatge. Vàrem decidir fer-lo, 
tanmateix, quan les circumstàncies ho permetin per tal que l’acte tingui el més 
gran abast, manifestació i ressò, i no fer-ho més enllà del termini d’un any a 
comptar del mes de març d’enguany. Si les circumstàncies no ho permetessin, 
aquest acte, en el format que fos possible, es faria igualment, per commemorar el 
primer aniversari de tan dolorós i luctuós fet de la nostra història present. 
 
Canet de Mar, 24 de setembre de 2020.” 

 
A continuació, el senyor alcalde accidental continua amb els punts de l’ordre del dia del 
Ple d’avui. 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL PLE 
MUNICIPAL DE DATA 25 DE JUNY DE 2020 
 
El senyor alcalde accidental demana si hi ha alguna observació a fer a aquesta acta. 
Cap regidor en fa i, per tant, queda aprovada per unanimitat dels setze membres 
presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Secretaria 
 
2.1.1. ASSABENTAT RENÚNCIA CÀRREC DE REGIDORA SENYORA YASMINA 
GARCIA BETI 
 
Fets: 
 
En data 30 de juliol de 2020, amb el número de registre d’entrada 2020/7255, la regidora 
del grup municipal de la CUP-Amunt, la senyora Yasmina Garcia Beti, va presentar la 
seva renúncia al càrrec de regidora d’aquest Ajuntament, càrrec que exerceix en 
l’actualitat i del qual va prendre possessió en la sessió de caràcter extraordinari i urgent 
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del Ple municipal de data 17 d’octubre de 2019, en haver presentat la renúncia el número 
1 de la candidatura el setembre d’aquell mateix any. 
 
Vist l’informe núm. 33/2020, emès per la secretària municipal i que consta a l’expedient. 
 
Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari de data 24 de setembre de 
2020, es va donar per assabentat: 
 
Primer.- Prendre coneixement, per a la seva efectivitat, de la renúncia formulada per la 
senyora Yasmina Garcia Beti, a la seva condició de regidora de l’Ajuntament de Canet 
de Mar i tots els altres càrrecs que exerceix i que es deriven d’aquesta condició. 
 
Segon.- Conseqüentment, declarar vacant el lloc de regidora que fins al moment 
ocupava la senyora Yasmina Garcia Beti, pertanyent al grup municipal de la CUP-
Amunt. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral que correspongui perquè 
expedeixi la credencial acreditativa de la seva condició d’electe a favor del candidat que 
ocupava el número 3 de la llista del partit Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa 
Municipalista (CUP-Amunt), en les eleccions locals de 26 de maig de 2019, que segons 
les dades que figuren a l’Ajuntament és el senyor Andreu Graupera Giménez. 
 
Després de la lectura d’aquest punt per part de la senyora secretària, el senyor alcalde 
accidental cedeix la paraula a la senyora Yasmina Garcia Beti per si vol fer alguna 
intervenció, però té problemes de connexió i no es pot sentir la seva intervenció. 
 
El senyor alcalde accidental demana a la senyora secretària si es poden esperar uns 
minuts per veure si se solucionen aquest problemes, ja que després d’aquest punt la 
senyora Garcia hauria d’abandonar el Ple i ja no podria parlar. 
 
La senyora secretària explica que en el moment que el Ple prengui coneixement 
d’aquest punt, la regidora no podrà incorporar-se. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde de Sostenibilitat, Mobilitat i Noves 
Tecnologies, explica que la senyora Garcia ha escrit que el seu dispositiu s’atura i no 
pot intervenir. 
 
El senyor alcalde accidental explica, doncs, que tiraran el Ple endavant, però vol 
aprofitar l’avinentesa per donar-li les gràcies per la feina feta, en nom de tots els grups 
polítics aquí representats, per l’interès que ha mostrat sempre. La política, tan dura de 
vegades, agraeix molt aquest tarannà i sobretot la dolcesa de la senyora Garcia que ho 
ha sabut fer com cap dels presents. Sempre amb molta prudència, amb molta 
moderació. 
 
La senyora Yasmina Garcia Beti aconsegueix connexió amb el seu dispositiu i passa a 
fer la seva intervenció. Demana disculpes perquè no té ordinador i ho ha de fer amb el 
mòbil. 
 
En aquest instant, la senyora Garcia torna a perdre la connexió i el senyor alcalde 
accidental, molt a pesar seu, continua amb els punts de l’ordre del dia del Ple. 
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La senyora secretària comenta que es pot deixar el punt sobre la taula i reprendre’l en 
el cas que la senyora Garcia es pugui connectar. 
 
El senyor alcalde accidental considera que és una bona proposta, ja que és una llàstima 
que la senyora Garcia hagi de marxar sense poder-se acomiadar. Així, doncs, deixen 
aquest punt sobre la taula a l’espera que la senyora Garcia es pugui connectar i passa 
al punt següent. 

 
2.1.2. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 2020/1031, DE 30 
DE JUNY, DE NOMENAMENT DEL CÀRREC D’ASSESSOR DE DIRECCIÓ 
 
Fets: 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia número 2020/1031, de 30 de juny, de nomenament del càrrec 
d’assessor de direcció, que es transcriu a continuació: 
 

DECRET D’ALCALDIA 
 
Fets: 
 
L'article 20.2 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció 
pública, estableix que el Ple de les Corporacions locals determinarà el nombre de llocs 
reservats a personal eventual, amb les seves característiques i les retribucions, sempre 
dins dels crèdits pressupostaris  consignats a tals efecte. 
 
Així mateix estableix que el personal eventual només exercirà funcions expressament 
qualificades de confiança o assessorament especial i el seu nomenament i cessament 
seran lliures, corresponent exclusivament als presidents de la Corporació Local, així com 
que el personal eventual cessarà automàticament quan cessi l'autoritat a la que presti la 
funció de confiança o assessorament. 
 
El Ple de l'Ajuntament en sessió de data 25 de juny de 2020, ha adoptat l'acord de 
determinació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual, en els 
termes que es transcriuen a continuació: 
 
Primer.-  Crear  una plaça d’assessor de direcció, com a personal eventual, equivalent al 
grup de titulació de A1, assignant-li una retribució bruta anual de 51.000,00 € 
 
Segon.- Aprovar, així mateix, el text refós de la plantilla que s’incorpora com annex número 
1 dels presents acords.  
 
Tercer.- Inserir al tauler d’anuncis de la corporació, al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la  modificació efectuada de la 
plantilla del personal de la corporació.  
 
Quart.- Trametre còpies certificades de la plantilla a l’administració de l’Estat i al 
Departament de Governació de la Generalitat, en el termini de trenta dies des de la seva 
aprovació. 
  
En virtut de les competències atribuïdes a l’Alcaldia per l’article 21.1.f de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, de bases reguladores de règim local. 
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RESOLC: 
 
PRIMER.- Nomenar, amb efectes del dia 1 de juliol de 2020, el Sr. José Luis Alvarez 
Castro, per ocupar el lloc d’assessor de direcció, com a personal eventual de l'Ajuntament 
de Canet de Mar, determinant que prestarà la seva funció de confiança i assessorament a 
l'Alcaldia. 
 
SEGON.- Determinar, en els termes de l'article 104.2 LRBRL, que el nomenament del 
personal eventual és lliure, així com el seu cessament, que es produirà automàticament 
en tot cas quan es produeixi el cessament o expiri el manat de l'autoritat a la que presti la 
seva funció de confiança o assessorament. 
 
TERCER.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que estableix l'article 104.3 LRBRL. 
 
QUART.- Donar trasllat d’aquesta resolució al Ple en la primera sessió que celebri. 
 

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:  
 
Únic.- Restar assabentat del Decret de l’Alcaldia número 2020/1031, de 30 de juny, de 
nomenament del càrrec d’assessor de direcció. 

 
2.1.3. RATIFICACIÓ PER PART DEL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 
2020/1209, DE 27 DE JULIOL, MITJANÇANT EL QUAL ES FIXEN ELS DIES FESTIUS 
A CANET DE MAR PER A L’ANY 2021 
 
Fets: 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia número 2020/1209, de 27 de juliol, mitjançant el qual es fixen 
els dies festius a Canet de Mar per a l’any 2021, que es transcriu a continuació: 

 
DECRET D’ALCALDIA 

 
Fets: 
 
Vista l’Ordre del departament de Treball, Afers Socials i Famílies, TSF/81/2020, de 14 de 
juny, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat núm. 8156 de 17 de juny de 2020,  per 
la qual s’estableix el calendari oficial  de festes laborals per a l’any 2021. 
 
Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes 
laborals, dues seran locals i que per Decret de la Generalitat de Catalunya, s’estableix que 
les dues festes locals seran fixades per Ordre del conseller a proposta dels municipis 
respectius,  
 
Atès que la Direcció de Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies de 
Barcelona, mitjançant ofici registrat d’entrada en aquest Ajuntament amb el núm. 
ENTRA2020/5034, de 18 de juny, estableix que s’ha de comunicar la propostes definitives, 
abans del 31 de juliol de 2020. 
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Atès que l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de la 
jornada de treball, jornades especials i descans, estableix  que la proposta l’ha de formular 
el Ple Municipal. 
 
Atès que no està prevista la celebració de cap Ple municipal fins a finals del mes de 
setembre, però cal tramitar prèviament l’aprovació de les festes locals del 2021. 
 
En virtut de les atribucions que em confereix l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local,  
 
RESOLC:   
 
PRIMER.- Fixar pels dies 29 de juny (dimarts) i 8 de setembre (dimecres), les dues festes 
locals de Canet de Mar, per a l’any 2021. 
 
SEGON.- Ratificar a la propera sessió del Ple que es celebri la present resolució. 
 
TERCER.- Comunicar aquesta resolució al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya, als efectes de publicació en l’Ordre de Festes 
Locals a Catalunya per a l’any 2021. 

 
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 favor dels regidors Pere Xirau Espàrrech, Lluis Llovet Bayer, Josep M Masvidal Serra, 
Rosabel Madrid Cámara, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels 
Isart Falceto, Pep Tenas Soler, Anna M. Casas Donadeu, Marián Gómez Téllez, Sílvia 
Tamayo Mata, Miguel Borrego González, Josep Antoni Massagué Muntada i Gemma 
Bosch Alsina i per una abstenció de Yasmina Garcia Beti, per trobar-se absent de la 
Sala de Plens:  
 
Únic.- Ratificar el Decret de l’Alcaldia número 2020/1209, de 27 de juliol, mitjançant el 
qual es fixen els dies festius a Canet de Mar per a l’any 2021. 

 
2.1.4. DONACIÓ DE COMPTE DELS CONTRACTES TRAMITATS PEL 
PROCEDIMENT D’EMERGÈNCIA PREVIST A L’ART. 102 LCSP COM A 
CONSEQÜÈNCIA DE LA CRISI DEL COVID-19 
 
Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2020/518, de 13 de març, es va resoldre 
declarar l’emergència per fer front de manera immediata a les actuacions que es 
considerin estrictament indispensables en els àmbits objectiu i temporal per a prevenir 
o reparar els danys ocasionats com a conseqüència de la propagació del SARS – CoV-
2 (coronavirus). 
 
Vist el que disposa l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, segons el qual quan l’Administració hagi d’actuar de manera immediata a 
causa d’esdeveniments catastròfics, l’òrgan de contractació, sense obligació de tramitar 
expedient de contractació, pot ordenar l’execució del que sigui necessari per posar remei 
a l’esdeveniment produït o satisfer la necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el 
seu objecte, en tot o en part, sense subjectar-se als requisits formals que estableix la 
LCSP, fins i tot el de l’existència de crèdit suficient. En cas que no hi hagi crèdit adequat 
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i suficient, una vegada adoptat l’acord, s’ha de procedir a la seva dotació de conformitat 
amb el que estableix la Llei general pressupostària. 
 
Atès que per la seva banda l'art. 117.1 de Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, 
pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim 
local, disposa que quan les entitats locals hagin de realitzar obres, serveis, adquisicions 
o subministraments d'emergència, a causa d'esdeveniments catastròfics, situacions que 
suposin greu perill o necessitats que afectin directament la seguretat pública, el 
president de la corporació local podrà ordenar la directa execució de les obres, prestació 
dels serveis o realització d'adquisicions o subministraments indispensables o contractar-
los lliurement, en tot o en part, sense subjectar-se als requisits formals legalment 
establerts, havent de donar compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que es 
celebri. 
 
Atès que conseqüència de l’anterior declaració i en virtut d’allò establert a la normativa 
esmentada, l’Ajuntament de Canet de Mar ha procedit a contractar pel procediment 
d’emergència diferents prestacions. 
 
Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari de data 24 de setembre de 
2020, es va donar per assabentat: 
 
Únic.- Restar assabentat de les contractacions efectuades per l’Ajuntament de Canet 
de Mar en virtut de la declaració d’emergència efectuada mitjançant Decret d’Alcaldia 
núm. 2020/518, de 13 de març, com a conseqüència de la propagació del SARS – CoV-
2 (coronavirus) segons el detall següent: 
 

Contractista Objecte contracte 
Import IVA 

inclòs 
Agrupación de Servicios y 
Productos de Audio, SLU 

Compra d’un equip de transmissió remota 
anomenat Quantum per a Ràdio Canet 

3.485,95 € 

 
2.2. Intervenció 

 
2.2.1. APROVACIÓ RECTIFICACIÓ DE L’ERROR MATERIAL AL DECRET 
D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI PRESSUPOSTARI 2019 DE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
Fets: 
 
Vist el Decret d’Alcaldia 2020/1429, de 16 de setembre, en relació a la rectificació de 
l’error material al decret d’aprovació de la Liquidació de l’exercici pressupostari 2019 de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, que es transcriu a continuació: 
 

“DECRET D’ALCALDIA 
 
Fets: 
 
En data 4 de maig es va aprovar la proposta del Decret de la liquidació del Pressupost 
General de l’exercici de 2019, de conformitat amb el que preveu el Reial Decret 
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Legislatiu 2/2004,  pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 39/88, de 5 de març, i el 
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril. 
 
Vist que, tal i com consta a l’informe d’Intervenció de 16 de setembre de 2020, s’han 
detectat els següents errors materials: 

- Excés de finançament afectat, amb incidència al Romanent de tresoreria. 
L’import correcte és de 2.427.755,74€ (en lloc de 2.429.084,74). 

 
Fonaments de dret: 
 
Article 109.2, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les Administracions Públiques, que estableix que “Les Administracions públiques 
podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, 
els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”. 
  
En virtut de les atribucions que em confereix l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local,  
 
RESOLC:   
 
Primer.- Procedir  a la correcció d’error material del Decret Alcaldia Núm. 2020/714 de 
4 de maig de 2020, resultant els imports definitius del Romanent de tresoreria conforme 
al següent detall: 
 
 2019 2018 

1.-(+) Fons líquids 10.950.412,11 9.257.238,40 

2.(+) Drets pendents de cobrament 4.358.066,90 3.784.676,26 

(+) Del pressupost corrent 1.513.256,28 1.575.488,33 

(+) De pressupostos tancats 2.310.307,25 2.040.453,99 

(+) d’operacions no pressupostàries 534.503,37 168.733,94 

3.(-) Obligacions pendents de pagament 1.953.925,55 1.354.620,88 

(+) Del pressupost corrent 903.070,62 337.990,46 

(+) De pressupostos tancats 45.201,83 24.953,24 

(+) d’operacions no pressupostàries 1.005.653,10 991.677,18 

4.(+) Partides pendents d’aplicació -42.496,03 -55.204,49 

(-) cobraments realitzats pendents d’aplicació 
definitiva 

62.513,54 66.008,20 

(+) pagaments realitzats pendents d’aplicació 
definitiva 

20.017,51 10.803,71 

I.- Romanent de tresoreria total 13.312.057,43 11.632.089,29 

II.- Saldos de dubtós cobrament 2.626.835,62 2.127.167,48 

III.- Excés de finançament afectat 2.427.755,74 1.680.343,14 

IV. Romanent de tresoreria per despeses 
generals 

8.257.466,07 7.824.578,67 
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Segon.- Informar al Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar a la primera sessió que 
celebri. 
 
Tercer.- En compliment d'allò que es disposa a l’article 193 del RDL 02/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
trametre còpia de la liquidació de l’Ajuntament de Canet de Mar a la delegació d’Hisenda 
i al Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.” 
 
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 òrgan col·legiat, 
en sessió de caràcter ordinari de data 24 de setembre de 2020, es va donar per 
assabentat: 
 
Primer.- RESTAR ASSABENTAT del Decret 2020/1429, de 16 de setembre, relatiu a 
la rectificació de l’error material al decret d’aprovació de la Liquidació del pressupost 
corresponent a l’exercici 2019 de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
El senyor alcalde accidental, en qualitat de responsable de l’Àrea d’Hisenda, explica que 
es va detectar un error que afectava el romanent de Tresoreria. La quantitat era 
2.427.755,74 euros, quan havia de ser 2.429.084,74 euros. Això ha passat perquè ha 
arribat la rectificació a posteriori de la presentació. No ha estat possible presentar-ho 
amb les rectificacions fetes per això es passa aquest punt de rectificació. De fet, és 
només donar-ne compte al Ple i, per tant, no es vota. 
 
En aquest instant, la senyora secretària s’adona que el senyor alcalde accidental no ha 
donat pas al punt 2.1.4. de l’ordre del dia. 
 
Així, doncs, el senyor alcalde accidental retrocedeix i passa al punt 2.1.4. de l’ordre del 
dia. 
 
Un cop esmenat aquest petit error, el senyor alcalde accidental continua amb l’ordre 
establert a l’ordre del dia d’aquesta sessió. 
 
2.3. Recursos Humans i Organització 

 
2.3.1. APROVACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ PARCIAL DE COMPETÈNCIES 
DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR AL CONSELL COMARCAL DEL 
MARESME PER A LA PRESTACIÓ DELS PROJECTES EN EL MARC DE LA 
POLÍTICA ACTIVA D’OCUPACIÓ, PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ, LÍNIA 
EXTRAORDINÀRIA COVID-19 
 
Fets: 
 
Atès que el Consell Comarcal del Maresme participa en el Programa Treball i Formació 
que és una política activa d’ocupació del Servei d’ocupació de Catalunya regulada per 
l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, l’Ordre 
TSF/115/2019, de 7 de juny, de modificació de l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de 
setembre, l’Ordre TSF/20/2020, de 25 de febrer, de modificació de l'Ordre 
TSF/156/2018, de 20 de setembre i la Resolució TSF/1419/2020, de 16 de juny, per la 
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qual s’obre la convocatòria extraordinària per a l’any 2020 per a la concessió de 
subvencions del Programa Treball i Formació, previstes al Decret Llei 16/2020, de 5 de 
maig, de mesures urgents complementaries en matèria de transparència, ajuts de 
caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19. (SOC–Treball i 
Formació COVID-19). 
 
Que l’Ajuntament de Canet de Mar (en endavant ajuntament) és titular de les 
competències pròpies en matèria d’avaluació i informació de situacions de necessitat 
social i l’atenció immediata a persones en situació i risc d’exclusió social, d’acord amb 
l’article 25.2.e) del Text refós de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
règim local, i ha de prestar el serveis  d’avaluació i informació de situacions de necessitat 
social i l’atenció immediata a persones en situació i risc d’exclusió social, recollit a 
l’article 26.1.c). 
 
Atès que l’Ajuntament té interès a participar en el programa mitjançant l’execució de 
projectes en el seu municipi i a fer la delegació parcial de competències al Consell 
Comarcal del Maresme. 
 
Atès que d’acord amb el que disposa l’article 25 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de 
Catalunya, correspon al Consell Comarcal del Maresme la prestació del serveis que li 
deleguin o li encarreguin de gestionar els municipis. Les delegacions o els encàrrecs de 
gestió han d'anar acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a 
exercir-los. 
 
Atès que d’acord amb el que disposen, els articles 47 i 48 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, s’atorguen potestats a les administracions 
públiques per formalitzar entre elles convenis interadministratius, fixant l’article 49 i el 
seu contingut. A més, en l’article 50.1 es determinen els aspectes claus que han de 
reflectir aquesta memòria, així com la necessitat de compliment de tot el previst en la 
mateixa Llei.   
 
Vista la memòria justificativa de la cap de Recursos Humans de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, que consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe conjunt de Secretaria i Intervenció que consta a l’expedient. 
 
Vist el conveni de delegació parcial de competències de l’Ajuntament de Canet de Mar 
al Consell Comarcal del Maresme per a la prestació dels projectes en el marc de la 
política activa d’ocupació, Programa Treball i Formació, línia extraordinària COVID-19, 
que es transcriu en aquesta proposta com a annex. 
 
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 favor dels regidors Pere Xirau Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Josep M Masvidal Serra, 
Rosabel Madrid Cámara, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels 
Isart Falceto, Pep Tenas Soler, Anna M. Casas Donadeu, Marián Gómez Téllez, Sílvia 
Tamayo Mata, Miguel Borrego González, Josep Antoni Massagué Muntada i Gemma 
Bosch Alsina i per una abstenció de Yasmina Garcia Beti, per trobar-se absent de la 
Sala de Plens:  



 

 
12 

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

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
Primer.- Aprovar el conveni de delegació parcial de competències de l’Ajuntament de 
Canet de Mar al Consell Comarcal del Maresme per a la prestació dels projectes en el 
marc de la política activa d’ocupació, Programa Treball i Formació, línia extraordinària 
COVID-19. 
 
Segon.- Facultar la senyora alcaldessa o el senyor alcalde accidental en el seu defecte, 
per dur a terme aquests acords. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Maresme, a tots els efectes. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a l’Àrea de Recursos Humans, com també a 
Intervenció i a Tresoreria.  
 
ANNEX 
 
CONVENI DE DELEGACIÓ PARCIAL DE COMPETÈNCIES DE L’AJUNTAMENT 
CANET DE MAR A FAVOR DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME, PER LA 
PRESTACIÓ DEL PROJECTE SUPORT A BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ EN EL 
MARC DE LA POLÍTICA ACTIVA D’OCUPACIÓ, PROGRAMA TREBALL I 
FORMACIÓ, LÍNIA EXTRAORDINÀRIA COVID-19.  

 
Mataró, ....... de  ................. de 2020 
 

REUNITS 
 
D’una part el/la Sr/a. ......................, alcalde/essa de l’Ajuntament de .............., en nom i 
representació d’aquesta corporació, assistit pel Secretari/a de l’Ajuntament 
Sr./a................, que dóna fe de l’acte. 
 
D’altra el Sr. Damià del Clot i Trias, president del Consell Comarcal del Maresme, en 
nom i representació d’aquesta corporació, assistit pel Secretari (actal.) del Consell 
Comarcal, Sr. Santiago Pérez i Olmedo, que dóna fe de l’acte. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament amb capacitat i competència suficient per a la 
formalització d’aquest conveni, i en conseqüència, 
 
MANIFESTEN 
 
PRIMER.- Que el Consell Comarcal del Maresme participa en el Programa Treball i 
Formació que és una política activa d’ocupació del Servei d’ocupació de Catalunya 
regulada per l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, l’Ordre 
TSF/115/2019, de 7 de juny, de modificació de l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de 
setembre, l’Ordre TSF/20/2020, de 25 de febrer, de modificació de l'Ordre 
TSF/156/2018, de 20 de setembre i la Resolució TSF/1419/2020, de 16 de juny, per la 
qual s’obre la convocatòria extraordinària per a l’any 2020 per a la concessió de 
subvencions del Programa Treball i Formació, previstes al Decret Llei 16/2020, de 5 de 
maig, de mesures urgents complementaries en matèria de transparència, ajuts de 
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caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19. (SOC–Treball i 
Formació COVID-19). 
 
SEGON.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar (en endavant ajuntament) és titular de les 
competències pròpies en matèria d’avaluació i informació de situacions de necessitat 
social i l’atenció immediata a persones en situació i risc d’exclusió social, d’acord amb 
l’article 25.2.e) del Text refós de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
règim local, i ha de prestar el serveis  d’avaluació i informació de situacions de necessitat 
social i l’atenció immediata a persones en situació i risc d’exclusió social, recollit a 
l’article 26.1.c) 
 
TERCER.- Que l’Ajuntament té interès en participar en el programa mitjançant l’execució 
de projectes en el seu municipi i a fer la delegació parcial de competències al Consell 
Comarcal del Maresme (en endavant Consell). 
 
QUART- D’acord amb el que disposa l’article 25 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de 
Catalunya, correspon al Consell Comarcal del Maresme la prestació del serveis que li 
deleguin o li encarreguin de gestionar els municipis. Les delegacions o els encàrrecs de 
gestió han d'anar acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a 
exercir-los. 
 
CINQUÈ.- D’acord amb el que disposen, els articles 47 i 48 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, s’atorguen potestats a les administracions 
públiques per formalitzar entre elles convenis interadministratius, fixant l’article 49 i el 
seu contingut. A més, en l’article 50.1 es determinen els aspectes claus que han de 
reflectir aquesta memòria, així com la necessitat de compliment de tot el previst en la 
mateixa Llei.   
 
Per tot el que s’ha exposat, es subscriu aquest conveni de 
 

DELEGACIÓ PARCIAL DE COMPETÈNCIES 
 
PROJECTE OBJECTE DE LA DELEGACIÓ PARCIAL 
 
PRIMERA.- Objecte i actuacions a realitzar 
L’Ajuntament delega parcialment al Consell Comarcal del Maresme, la competència 
necessària en matèria de d’avaluació i informació de situacions de necessitat social i 
l’atenció immediata a persones en situació i risc d’exclusió social, per l’execució dels 
projectes especificats, en el marc de la política activa d’ocupació regulada en el marc de 
l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, l’Ordre 
TSF/115/2019, de 7 de juny, de modificació de l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de 
setembre, l’Ordre TSF/20/2020, de 25 de febrer, de modificació de l'Ordre 
TSF/156/2018, de 20 de setembre i la Resolució TSF/1419/2020, de 16 de juny, per la 
qual s’obre la convocatòria extraordinària per a l’any 2020 per a la concessió de 
subvencions del Programa Treball i Formació, previstes al Decret Llei 16/2020, de 5 de 
maig, de mesures urgents complementaries en matèria de transparència, ajuts de 
caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19. (SOC–Treball i 
Formació COVID-19), i d'acord amb les dades que figuren en el quadre següent: 
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NOM 
LÍNIA  

Nº de 
professionals 

Perfil 
professional 

NOM del PROJECTE a executar al 
municipi 

PANP/ 
COVID-

19  
1 

Treballador/a 
Familiar 

 Suport a benestar social i educació 

 
SEGONA.- Obligacions de les parts  
 
El Consell, a través del present conveni s’obliga a: 

- A aprovar, en sessió plenària en quòrum de majoria absoluta l’acceptació de la 
delegació parcial de competències de l’ajuntament, i publicar aquest acord al 
Butlletí Oficial de la província de Barcelona, tal i com s’estableix a l’article 9 de 
la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

- A la contractació del personal i empreses necessàries per l’adequada execució 
del projecte o projectes objectes de la delegació parcial de competències, així 
com de la realització del seu seguiment i supervisió i suport tècnic necessaris. 

- Informar a l’ajuntament de l’estat d’execució del projecte objecte de la delegació 
parcial de competències, així com de possibles canvis i/o modificacions. 

- A facilitar a l’ajuntament, els models, protocols i metodologies necessàries per 
l’adequat desenvolupament del projecte. 

- A facilitar el material publicitari necessari i a senyalitzar les accions que es 
desenvolupin per donar compliment a la política activa d’ocupació regulada en el 
marc de l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les 
bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i 
Formació, l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny, de modificació de l'Ordre 
TSF/156/2018, de 20 de setembre, l’Ordre TSF/20/2020, de 25 de febrer, de 
modificació de l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre i la Resolució 
TSF/1419/2020, de 16 de juny, per la qual s’obre la convocatòria extraordinària 
per a l’any 2020 per a la concessió de subvencions del Programa Treball i 
Formació, previstes al Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents 
complementaries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, 
contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19. (SOC–Treball i Formació 
COVID-19). 

- A complir amb la normativa de prevenció de riscos laborals (PRL), Llei 31/1995 
del 8 de Novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

- A complir amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals. 
 

L’Ajuntament a través del present conveni s’obliga a: 
- A aprovar en sessió plenària amb quòrum de majoria absoluta el present Acord 

de delegació parcial de la/es competència/es que s’especifiquen al quadre 
següent, a favor del Consell Comarcal del Maresme, per l’execució del/s 
projecte/s sol·licitats al Consell Comarcal del Maresme, en el marc de la política 
activa d’ocupació regulada per l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la 
qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del 
Programa Treball i Formació, l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny, de modificació 
de l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, l’Ordre TSF/20/2020, de 25 de 
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febrer, de modificació de l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre i la Resolució 
TSF/1419/2020, de 16 de juny, per la qual s’obre la convocatòria extraordinària 
per a l’any 2020 per a la concessió de subvencions del Programa Treball i 
Formació, previstes al Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents 
complementaries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, 
contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19. (SOC–Treball i Formació 
COVID-19). 
Nom del/s 
projecte/s: 

Delegació parcial de la competència de: 

Suport a benestar 
social i educació 

Avaluació i informació de situacions de 
necessitat social i l’atenció immediata a 
persones en situació i risc d’exclusió social 

 
- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, tal i com 

s’estableix a l’article 9 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic. 

- A participar en els processos de selecció requerits per part del Consell. 
- A realitzar el seguiment i la supervisió del personal contractat per part del Consell 

per la realització del projecte o projectes objectes de la delegació parcial de 
competències. 

- A complir amb els models, protocols i metodologies pel bon desenvolupament 
del projecte. 

- A implementar les mesures de publicitat i senyalització, proporcionades pel 
Consell, a les accions que es desenvolupin per donar compliment a la política 
activa d’ocupació regulada per l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la 
qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del 
Programa Treball i Formació, l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny, de modificació 
de l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, l’Ordre TSF/20/2020, de 25 de 
febrer, de modificació de l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre i la Resolució 
TSF/1419/2020, de 16 de juny, per la qual s’obre la convocatòria extraordinària 
per a l’any 2020 per a la concessió de subvencions del Programa Treball i 
Formació, previstes al Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents 
complementaries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, 
contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19. (SOC–Treball i Formació 
COVID-19). 

- A complir amb la normativa de prevenció de riscos laborals (PRL), Llei 31/1995 
del 8 de Novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

- A complir amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals. 
 

Totes les condicions particulars per la realització dels projectes estan definides al Pla de 
gestió del projecte que s’adjunta com a annex a aquest conveni, formant-ne part del 
mateix a tots els efectes legals. 
 
TERCERA.- Compromisos econòmics 
El finançament de les competències parcialment delegades per la realització dels 
projectes regulats en el dispositiu primer del present conveni, provenen de la subvenció 
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atorgada al Consell Comarcal del Maresme, per part del Servei d’Ocupació de 
Catalunya, en el marc de l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual 
s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa 
Treball i Formació, l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny, de modificació de l'Ordre 
TSF/156/2018, de 20 de setembre, l’Ordre TSF/20/2020, de 25 de febrer, de modificació 
de l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre i la Resolució TSF/1419/2020, de 16 de 
juny, per la qual s’obre la convocatòria extraordinària per a l’any 2020 per a la concessió 
de subvencions del Programa Treball i Formació, previstes al Decret Llei 16/2020, de 5 
de maig, de mesures urgents complementaries en matèria de transparència, ajuts de 
caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19. (SOC–Treball i 
Formació COVID-19). 
 
QUARTA.- Mecanisme de seguiment i control d’execució del conveni 
Les parts poden constituir una comissió de seguiment, vigilància i control del present 
conveni, que ha d'estar integrada per un o dos membres designats per cadascuna de 
les parts signants, o, en el seu defecte, designar un responsable del mecanisme de 
seguiment, vigilància i control, essent els encarregats de portar a terme els convenis 
específics. 
 
Aquest mecanisme té com a funció resoldre els problemes de compliment d'aquest 
conveni, i els acords han de tenir la conformitat de les dues parts.  
 
La comissió o, en el seu defecte, el responsable del mecanisme de seguiment, vigilància 
i control, es consideraran el mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució 
del conveni als efectes de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic. 
 
CINQUENA.- Conseqüències de l’incompliment del conveni 
En cas d’incompliment del conveni per part de l’Ajuntament, el Consell tindrà dret a 
percebre de l’ajuntament, en concepte de danys i perjudicis, els imports que deixi de 
percebre en el marc de la subvenció atorgada per part del Servei d’Ocupació de 
Catalunya en conseqüència d’aquest incompliment. 
 
SISENA.- Causes i formes d’extinció diferents de l’expiració del termini de 
vigència 
Donarà lloc a la rescissió del present conveni amb anterioritat pels següents motius: 

- Per l’aprovació de modificacions normatives que contradiguin el present conveni 
o per qualsevol circumstància que impossibiliti l’acompliment del seu objecte. 

- Per mutu acord entre les parts 
- Per recuperació de la delegació per part de l’Ajuntament 
- Per desistiment per part del Consell  

 
SETENA.- Règim de modificació del conveni 
Les  modificacions del present conveni tenen caràcter excepcional i requereixen 
sol·licitud raonada i degudament motivada per part dels Presidents de qualsevol de les 
dues entitats signants del present conveni. 
 
Les modificacions del conveni requereixen la seva prèvia aprovació pels òrgans 
competents de les parts i, un cop aprovades, s’han d’adjuntar com a annex del conveni, 
formant part integrant del mateix. 
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VUITENA.- Vigència del conveni 
Aquesta delegació de competències parcials tindrà una vigència de 13 mesos. 
 
 
 
NOVENA.- Òrgans i procediments a què se sotmeten les diferències que pugin 
sorgir sobre la interpretació i el compliment del conveni 
Totes les qüestions que pugin sorgir en ordre a la interpretació i execució d’aquest 
conveni, atesa la seva naturalesa netament administrativa, seran resoltes de mutu acord 
per l’Ajuntament i pel Consell i, en cas de litigi, aquest se sotmetrà a la jurisdicció 
contenciosa administrativa.  
 
I en prova de conformitat, les parts signen aquest document per duplicat exemplar i a un 
sol efecte, en el lloc i la data que s’indiquen a l’encapçalament. 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Recursos Humans i Acció 
Social, explica que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya va obrir la convocatòria 
extraordinària del Programa Treball i Formació, Línia COVID-19, per dur a terme el 
projecte de millora de l’ocupabilitat de les persones treballadores, especialment, les que 
s’han quedat sense feina amb motiu de la crisi del COVID-19 i de les que tenen més 
dificultat d’accés al mercat laboral. Així, doncs, presenten al Ple l’aprovació del conveni 
de delegació de competències de l’Ajuntament al Consell Comarcal del Maresme per a 
la prestació dels projectes en el marc de la política activa d’ocupació. 
 
El projecte que s’ha d’executar al municipi és de suport a Benestar Social i a Educació. 
 
Durant la votació, la senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, 
aprofita per dir que ha fet un comentari al xat amb relació al punt 2.2.1, ja que a l’ordre 
del dia el títol estableix que és una aprovació però, en canvi, quan s’ha explicat el punt 
s’ha comentat que era un assabentat. 
 
La senyora secretària explica que hi ha un error al títol de l’ordre del dia, ja que aquest 
punt només és un assabentat de rectificació, al Ple. 
 
2.4. Acció Social i Ciutadania 

 
2.4.1. APROVACIÓ DEL CONVENI DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES AL 
CONSELL COMARCAL DEL MARESME PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD SOCIAL I SAD DEPENDÈNCIA) 2020-2023 
 
Atès que la comarca pot exercir les competències que li deleguin o li encarreguin de 
gestionar els municipis, d’acord amb l’article 25.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya. 
El mateix article indica que la delegació o l’encàrrec de gestió ha d’anar acompanyat de 
la transferència dels recursos necessaris per a exercir-los.  
 
Atès que l’article 26 de la mateixa Llei assenyala que els consells comarcals han de 
vetllar perquè, en els municipis del seu àmbit territorial, es duguin a terme amb nivells 
de qualitat homogenis els serveis, les activitats i les prestacions que, d'acord amb els 
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articles 66 i 67 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, són de competència local. 
  
Atès que, en el mateix sentit, els articles 167 i 175 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals indiquen que 
la comarca pot prestar serveis de competència municipal en virtut de delegació o 
conveni.  
 
Atès que en virtut d’aquest marc legal, l’Ajuntament de Canet de Mar i el Consell 
Comarcal del Maresme estan interessats a col·laborar per al foment de projectes i 
programes relacionats amb el desenvolupament dels serveis socials bàsics, per tal de 
promoure i garantir el dret de la ciutadania a un sistema de serveis socials capaç de 
consolidar i desplegar els recursos i els serveis en el territori. I específicament, pel que 
fa a aquest conveni, al servei d’ajuda a domicili amb dependència i SAD social. 
 
Atès que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en l’article 27, estableix que 
l’Administració de la Generalitat, els municipis i els altres ens locals de Catalunya són 
les administracions competents en matèria de serveis socials.  
 
Atès que en relació als serveis socials bàsics:  
 

1. Aquests són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de 
més proximitat a les persones usuàries i als àmbits familiar i social. Els serveis 
socials bàsics inclouen el servei d’atenció domiciliària (SAD).  

2. El servei d’atenció domiciliària (SAD) és un conjunt organitzat i coordinat 
d'accions que es duen a terme a la llar de la persona usuària, adreçades a 
proporcionar atencions personals, atencions de caràcter puntual i/o urgent, ajuda 
a la llar i suport social a aquelles persones o famílies amb situació de manca 
d'autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques 
familiars especials, que impedeixen realitzar les tasques habituals de la vida 
quotidiana.  

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar té la competència d’aquests serveis socials 
bàsics, i en particular, del servei d’atenció domiciliària (SAD). 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar està interessat a donar el millor servei a la 
ciutadania i, per tant, considera convenient i necessari la delegació de la competència 
del servei d’atenció domiciliària al Consell Comarcal del Maresme. 
 
Vista la memòria justificativa emesa per la coordinadora dels Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, que consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe desfavorable emès per Secretaria i Intervenció, que es transcriu a 
continuació: 
 
“Informe 011/2020 de la Secretaria i la Intervenció en relació al Conveni entre el 
Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Canet de Mar per a la delegació 
d ela competència del servei d’atenció domiciliària (2020-2023) 
 
Clara Pérez González, secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar, i Joan Méndez 
Martínez, interventor municipal, en compliment del que es disposa a l’article 3.3.c) del 



 

 
19 

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 

Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el Règim jurídic dels funcionaris 
amb habilitació de caràcter nacional, emetem el següent 
 

 
 

INFORME 
 
I.-ANTECEDENTS DE FET 
 
I.- L’Ajuntament de Canet de Mar va signar amb el Consell Comarcal del Maresme, en 
data 18 de març de 2009, un conveni de col·laboració per la gestió i el seguiment del 
servei d’Atenció Domiciliària (SAD), el qual es va tornar a signar en data 11 de febrer de 
2013. 
 
II.- El Ple municipal, en sessió extraordinària del dia 7 de novembre de 2013, va aprovar 
la pròrroga de la delegació de competència al Consell Comarcal del Maresme per a la 
prestació d’aquest servei mitjançant la renovació del conveni entre ambdues 
administracions, delegació que, d’acord amb el pacte cinquè, es podia prorrogar 
mitjançant l'aprovació anualment d'una addenda econòmica. 
 
III.- En dates de 20 de gener de 2010, 24 de gener de 2011, 30 de març de 2012, 12 de 
febrer de 2013, 19 de desembre de 2013, 21 de gener de 2015, 11 d’abril de 2016, 23 
de febrer de 2017, 19 d’octubre de 2018, 30 de gener de 2019  es van signar les 
respectives addendes de pròrroga de l’esmentat conveni. 
 
IV. Per acord de ple de data 10 d’octubre de 2019 es va aprovar l’addenda econòmica 
per a l’any 2020.  
 
II.-LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
La legislació aplicable ve determinada per la següent: 
 
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC). 
 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL). 
 
- Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques (LPACAP). 
 
- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les Administracions Públiques 

(LRJAP). 
 
- Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 

les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local (TRRL). 
 
- Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF). 
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- Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el Règim jurídic dels 
funcionaris amb habilitació de caràcter nacional. 

 
 
 
 
III.-FONAMENTS JURÍDICS 
 
Primer.- L’article 3.3.c del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el 
Règim jurídic dels funcionaris amb habilitació de caràcter nacional determina el caràcter 
preceptiu de l’assessorament legal de la Secretaria municipal en aquells supòsits en què 
l’acord requereixi la majoria absoluta, com és el cas. 
 
L’informe de la Secretaria s’emetrà en l’àmbit de l’assessorament legal preceptiu i 
coexistirà amb el que ha d’emetre, en virtut de l’article 4.1 del Reial Decret 128/2018, de 
16 de març, pel que es regula el Règim jurídic dels funcionaris amb habilitació de 
caràcter nacional, l’interventor municipal, en exercici de la seva funció interventora. 
 
Segon.- La delegació que es pretén aprovar no té la consideració de delegació 
interorgànica de les regulades a l’art. 9.1. LRJAP, és a dir, entre òrgans de la mateixa 
Administració. 
 
Tampoc pot considerar-se una delegació de competències de les regulades a l’article 
27 de la LRBRL, la legislació vigent no conté un règim per a les delegacions entre 
entitats locals amb caràcter general, sinó només per a àrees de l’activitat administrativa, 
com succeeix amb l’article 7 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Per tant, la delegació plantejada s’ha de qualificar jurídicament com una delegació 
interadministrativa a favor d’una entitat territorial de dret públic, amb personalitat jurídica 
pròpia, el Consell Comarcal del Maresme, i que troba el seu fonament legal en els 
articles 114.3.e) del TRLMRLC, i 47.2.h) de la LRBRL. 
 
Tercer.- Els articles 52.2.q), en concordança amb l’art. 114.3.e) del TRLMLC i 22.2.p), i  
l’art. 47.2.h) de la LRBRL, reserven al Ple de la corporació la competència orgànica per 
aprovar l’esmentada delegació. 
 
Es requereix el quòrum especial de la majoria absoluta legal del nombre de membres 
de la corporació, tal i com s’ha dit en el fonament jurídic primer. 
 
L’acord que s’adopti haurà de fixar l’abast i el contingut de la delegació. A aquest efecte, 
en cap cas podran ser objecte de delegació les competències relatives a (art. 9.2 
LRJAP): 
 

• Els assumptes que es refereixin a relacions amb la prefectura de l’Estat, 
presidència del govern de la nació, corts generals, presidències dels Consells 
de Govern de les Comunitats Autònomes i Assemblees Legislatives de les 
Comunitats Autònomes. 

• L’adopció de disposicions de caràcter general. 
• La resolució de recursos en els òrgans administratius que hagin dictat els actes 

objecte de recurs. 
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• Les matèries en què així es determini per normes amb rang de Llei.  
 
A no ser que ho autoritzi una Llei de forma expressa no es podran delegar les 
competències que s’exerceixin per delegació (art. 9.5 LRJAP). 
 
La delegació d’atribucions s’entendrà feta de forma indefinida, a no ser que l’acord de 
delegació disposi una altra cosa, o la temporalitat d’aquesta derivi de la pròpia 
naturalesa de la delegació (art. 118 ROF). 
 
Quart.- La delegació serà revocable en qualsevol moment per l’òrgan que l’ha conferit 
(art. 9.6 LRJAP).  
 
La revocació o la modificació de les delegacions s’haurà d’adoptar amb les mateixes 
formalitats exigides per al seu atorgament. (art. 114.3 ROF) 
 
En el cas de revocar la delegació, l’òrgan que ostenti la competència originària podrà 
revisar les resolucions preses per l’òrgan o autoritat delegada en els mateixos casos  i 
condicions establertes per a la revisió d’ofici dels actes administratius (art. 116 ROF). 
 
Si no es disposa altra cosa, l’òrgan delegant conservarà les facultats següents en relació 
a la competència delegada (art. 115 ROF): 
 

• la de rebre informació detallada de la gestió de la competència delegada i dels 
actes o disposicions emanats en virtut de la delegació. 

• La de ser informat prèviament a l’adopció de decisions de transcendència. 
• Els actes dictats per l’òrgan delegat en l’exercici de les atribucions delegades 

s’entenen dictats per l’òrgan delegant, corresponent, en conseqüència, a 
aquest la resolució dels recursos de reposició que es puguin interposar, a no 
ser que en l’acord de delegació expressament es confereixi la resolució dels 
recursos de reposició contra els actes dictats per l’òrgan delegat. 

 
L’òrgan delegant podrà avocar en qualsevol moment la competència delegada de 
conformitat amb la legislació vigent sobre procediment administratiu comú (art. 116 
ROF). 
 
L’avocació es farà mitjançant acord motivat que haurà de ser notificat als interessats en 
el procediment, si n’hi haguessin, amb anterioritat a la resolució final que es dicti. 
 
Contra l’acord d’avocació no hi cap recurs, encara que es podrà impugnar en el recurs 
que, en el seu cas, s’interposi contra la resolució del procediment (art. 10 LRJAP). 
 
Cinquè.- La delegació d’atribucions requerirà, per tal que sigui eficaç, la seva acceptació 
per part del delegat, de conformitat amb el que es disposa a l’article 22.2.g) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificat per la llei 57/2003, 
de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.  
 
La delegació de competències s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, 
tenint en compte l’òrgan delegant i l’àmbit territorial de competència d’aquest (art. 9.3 
LRJAP). 
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D’acord amb el paràgraf segon de l’article 57 de la LRBRL la delegació es comunicarà 
a aquelles altres administracions interessades que no hagin intervingut a fi i efecte de 
garantir una recíproca i constant informació. 
 
Sisè.- De conformitat amb el previst en l'article 53 de Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic en relació amb la instrucció relativa a la remissió 
telemàtica al Tribunal de Comptes de convenis i de relacions anuals dels celebrats per 
les entitats del sector públic local, aprovada per Resolució de 2 de desembre de 2016, 
de la Presidència del Tribunal de Comptes, dins del termini dels tres mesos següents a 
la subscripció de qualsevol conveni els compromisos econòmics del qual superin els 
600.000 euros, s'haurà de remetre al Tribunal de Comptes o òrgan extern de fiscalització 
de la Comunitat Autònoma, còpia del document de formalització del conveni, 
acompanyada de la corresponent memòria justificativa.  

 
S'entén per compromisos econòmics assumits, l'import total de les aportacions 
financeres que es comprometin a realitzar el conjunt dels subjectes que subscriuen el 
conveni, independentment de l'aportació que correspongui a l'entitat local remitent de la 
documentació. 

 
Així mateix, les entitats locals hauran de remetre anualment una relació certificada 
comprensiva dels convenis formalitzats, amb independència de la seva quantia, en 
aplicació de l'article 53.3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic i la instrucció relativa a la remissió telemàtica al Tribunal de Comptes de convenis 
i de relacions anuals dels celebrats per les entitats del sector públic local, aprovada per 
Resolució de 2 de desembre de 2016, de la Presidència del Tribunal de Comptes. 
 
Setè.- Pel que fa a la durada dels convenis, de conformitat amb el que disposa l’art. 
49.h) LRJAP, els convenis han de tenir una durada determinada que no podrà ser 
superior a 4 anys, excepte quan normativament se’n prevegi un de superior. Aquesta 
durada inicial podrà ser objecte d’una única pròrroga per un termini de fins a 4 anys 
addicionals, sempre que s’acordi de forma expressa pels signants abans que finalitzi el 
seu termini. 
 
Per altra banda, l’esmentada disposició addicional vuitena LRJAP, preveu que: 
 
“1. Todos los convenios vigentes suscritos por cualquier Administración Pública o 
cualquiera de sus organismos o entidades vinculados o dependientes deberán 
adaptarse a lo aquí previsto en el plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor 
de esta Ley. 
No obstante, esta adaptación será automática, en lo que se refiere al plazo de vigencia 
del convenio, por aplicación directa de las reglas previstas en el artículo 49.h).1.º para 
los convenios que no tuvieran determinado un plazo de vigencia o, existiendo, tuvieran 
establecida una prórroga tácita por tiempo indefinido en el momento de la entrada en 
vigor de esta Ley. En estos casos el plazo de vigencia del convenio será de cuatro años 
a contar desde la entrada en vigor de la presente Ley.” 
 
En el conveni objecte del present informe, s’estableix una vigència de quatre anys (1 de 
gener de 2020 i 31 de desembre de 2023)., establint-se la possibilitat de prorrogar-se 
per un termini màxim de quatre anys addicionals, amb acord exprés dels òrgans 
competents municipal i comarcal.  
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Vuitè.- Cal deixar constància de la tramitació extemporània de l’aprovació del conveni 
objecte d’aquest informe atès que la vigència del mateix es va iniciar l’1 de gener de 
2020 sense l’aprovació corresponent per òrgan competent.  
 
IV.-CONCLUSIONS 

 
Per tot el que s’ha exposat, i a criteri dels funcionaris signants, s’informa 
desfavorablement  l’aprovació del Conveni entre el Consell Comarcal del Maresme i 
l’Ajuntament de Canet de Mar per a la delegació de la competència del servei d’atenció 
domiciliària (2020-2023), per les raons que consten al punt tercer del present informe.  
 
Es fiscalitza el present expedient en aquesta fase del procediment: 
AMB OBJECCIONS FISCALS pels incompliments assenyalats en l’apartat VII. 
D’acord amb l’article 216.2 TRLHL, i atès que afecten a la disposició de despeses i 
concorren les següents circumstàncies: 
-  S’han omès en l’expedient requisits o tràmits essencials. 
 
Per tant, PROCEDEIX la suspensió de la tramitació de l’expedient fins que s’esmenin 
les incidències indicades o es resolgui la discrepància de conformitat amb el 
procediment que preveuen els articles 217 i 218 del TRLHL i 15 del RCI. 
 
D’acord amb l’article 217 del TRLHL, correspon la resolució de la discrepància al Ple, 
per referir-se a despeses de la seva competència. 
 
En cas d’ésser aprovat, el present expedient estarà subjecte a una fiscalització plena 
posterior mitjançant tècniques de mostreig i auditoria, d'acord amb allò previst en l'article 
219.3 del TRLHL i els articles 47 a 49 de les Bases d'execució del pressupost vigent. 
 
 
Aquest és l’informe que emeten els qui subscriuen a la vila de Canet de Mar, a la data 
de les signatures electròniques.” 
 
Vist el conveni per a la delegació de la competència del servei d’atenció domiciliària al 
Consell Comarcal del Maresme, que consta com a annex a aquesta proposta. 
 
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 favor dels regidors Pere Xirau Espàrrech, Lluis Llovet Bayer, Josep M Masvidal Serra, 
Rosabel Madrid Cámara, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels 
Isart Falceto, Pep Tenas Soler, Anna M. Casas Donadeu, Marián Gómez Téllez, Sílvia 
Tamayo Mata, Miguel Borrego González, Josep Antoni Massagué Muntada i Gemma 
Bosch Alsina i per una abstenció de Yasmina Garcia Beti, per trobar-se absent de la 
Sala de Plens:  
 
Primer.- Aixecar el reparament i resoldre la discrepància manifestada a l’informe conjunt 
de secretaria-intervenció 11/2020, de 10 de setembre. 
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Segon.- Aprovar el conveni de col·laboració per a la delegació de la competència del 
servei d’atenció domiciliària al Consell Comarcal del Maresme per al període 2020-2023, 
el text del qual es transcriu com a annex a aquesta proposta. 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar l’import de 44.746,25 euros amb càrrec a l’aplicació 
40.23100.2500 ‘Conveni Consell Comarcal SAD’ en el pressupost de l’exercici 2020 com 
a consignació màxima per atendre les despeses que es derivin d’aquest conveni. 
 
Quart.- Atesa la plurianualitat del conveni, consignar en el pressupost de cada exercici 
econòmic el crèdit suficient per poder atendre el pagament del seu preu. 
 
Cinquè.- En tractar-se d’una delegació de competències de l’Ajuntament de Canet de 
Mar en favor del Consell Comarcal del Maresme, publicar aquest acord en el Butlletí 
Oficial de la Província, tenint en compte l’òrgan delegant i l’àmbit territorial de 
competència d’aquest (art. 9.3 LRJSP). 
 
Sisè.- Facultar la senyora alcaldessa, per signar tots els documents que siguin 
necessaris per fer efectius aquest acords. 
 
Setè.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal del Maresme i comunicar-los a 
l’Àrea de Serveis Socials, la Intervenció i la Tresoreria municipals, a tots els efectes. 
 
ANNEX 
 
Conveni entre el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament de Canet de Mar 
per a la delegació de la competència del servei d’atenció domiciliària. 2020-2023  
 
A la ciutat de Mataró, a .......... de ........ de 200.........  
 
Reunits  
 
D’una part, el senyor Sr. Damià del Clot president del Consell Comarcal del Maresme, 
en nom i representació d’aquesta administració local, facultat expressament per aquest 
acte segons acord adoptat pel ple del Consell Comarcal de ....................... i assistit en 
aquest acte pel Sr/a. Santiago Pérez Olmedo,  secretari del Consell Comarcal del 
Maresme, el qual dóna fe de l’acte. 
 
I de l’altra, el sr/a...........................alcaldessa de l’Ajuntament de Canet de Mar, en ús de 
les seves competències, facultada expressament per aquest acte segons acord adoptat 
pel ple de l’Ajuntament de Canet de Mar de data ___________, i assistida en aquest 
acte per la Sr/a. .................................secretària de l’Ajuntament, la qual dóna fe de l’acte. 
Les parts es reconeixen amb capacitat i competències suficients per a la signatura 
d’aquest conveni, i en conseqüència,  
 
Manifesten  
 
Primer. Que la comarca pot exercir les competències que li deleguin o li encarreguin de 
gestionar els municipis, d’acord amb l’article 25.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya. 
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El mateix article indica que la delegació o l’encàrrec de gestió ha d’anar acompanyat de 
la transferència dels recursos necessaris per a exercir-los.  
 
Segon. Que l’article 26 de la mateixa Llei assenyala que els consells comarcals han de 
vetllar perquè, en els municipis del seu àmbit territorial, es duguin a terme amb nivells 
de qualitat homogenis els serveis, les activitats i les prestacions que, d'acord amb els 
articles 66 i 67 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, són de competència local.  
 
Tercer. Que, en el mateix sentit, els articles 167 i 175 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals indiquen 
que la comarca pot prestar serveis de competència municipal en virtut de delegació o 
conveni.  
 
Quart. Que en virtut d’aquest marc legal, l’Ajuntament de Canet de Mar i el Consell 
Comarcal del Maresme estan interessats en col·laborar per al foment de projectes i 
programes relacionats amb el desenvolupament dels serveis socials bàsics, per tal de 
promoure i garantir el dret de la ciutadania a un sistema de serveis socials capaç de 
consolidar i desplegar els recursos i els serveis en el territori. I específicament, pel que 
fa a aquest conveni, al servei d’ajuda a domicili amb dependència i SAD social. 
 
Cinquè. Que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en l’article 27, estableix 
que l’Administració de la Generalitat, els municipis i els altres ens locals de Catalunya 
són les administracions competents en matèria de serveis socials.  
 
Sisè Que en relació als serveis socials bàsics:  
 

1. Aquests són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de 
més proximitat a les persones usuàries i als àmbits familiar i social. Els serveis 
socials bàsics inclouen el servei d’atenció domiciliària (SAD).  

2. El servei d’atenció domiciliària (SAD) és un conjunt organitzat i coordinat 
d'accions que es realitzen a la llar de la persona usuària, adreçades a 
proporcionar atencions personals, atencions de caràcter puntual i/o urgent, ajuda 
a la llar i suport social a aquelles persones o famílies amb situació de manca 
d'autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques 
familiars especials, que impedeixen realitzar les tasques habituals de la vida 
quotidiana.  

 
Setè. Que l’Ajuntament de Canet de Mar té la competència d’aquests serveis socials 
bàsics, i en particular, del servei d’atenció domiciliària (SAD). 
 
Vuitè. Que el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar ha aprovat en data 10 d’octubre de 
2019 sol·licitar al Consell Comarcal del Maresme que accepti la delegació de la 
competència municipal relativa al servei d’atenció domiciliària (SAD) que comprèn:  
 

1. El servei d’atenció domiciliària adreçat a població amb reconeixement de 
dependència, segons estableix la llei 39/2016, de 14 de desembre de 2006, de 
promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de 
dependència, en endavant SAD dependència. 
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2. El servei d’atenció domiciliària (SAD) és un conjunt organitzat i coordinat 
d'accions que es realitzen a la llar de la persona usuària, adreçades a 
proporcionar atencions personals, atencions de caràcter puntual i/o urgent, ajuda 
a la llar i suport social a aquelles persones o famílies amb situació de manca 
d'autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques 
familiars especials, que impedeixen realitzar les tasques habituals de la vida 
quotidiana.  

 
I amb l'objecte d'estructurar i coordinar les actuacions, les parts  
 
Acorden  
 
Primer. Actuacions objecte del conveni.  
 
L’Ajuntament de Canet de Mar delega al Consell Comarcal del Maresme la competència 
municipal del Servei d’Atenció Domiciliària, que comprèn:  
 

1. SAD dependència, servei a les persones amb dependència que tinguin 
aprovades aquesta prestació en el seu Pla Individual d’Atenció (PIA). 

2. El servei d’atenció domiciliària adreçat a població fràgil, vulnerable o en situació 
de risc social, en endavant SAD social.  

3. El servei d’atenció domiciliària de vulnerabilitat per cobrir aquelles situacions 
que necessiten del suport de l’ajut a domicili i que no estan prescrites per PIA ni 
són casos de sad social  
 

Segon. Obligacions que contreu cadascuna de les parts. 
 
1. L’Ajuntament de Canet de Mar delega al Consell Comarcal la competència municipal 

quant al servei esmentat.  
2. L’Ajuntament de Canet de Mar conserva, en tot cas, la potestat de supervisió dels 

serveis delegats.  
3. L’Ajuntament de Canet de Mar, en cas de subrogació de personal, assumirà les 

despeses derivades del deute que tingués contret l’anterior empresa, proveïdora 
dels SAD municipal, amb l’Agencia Tributaria de la Hisenda Pública, Tresoreria de 
la  Seguretat Social i altres ens públics. La subrogació no es farà efectiva fins el 
compliment total del deute. 

4. El Consell Comarcal del Maresme tindrà la responsabilitat d’assumir el servei 
municipal delegat i prestar els serveis esmentats en l’apartat primer amb criteris 
d’eficàcia i qualitat, de controlar les obligacions econòmiques que se’n derivin amb 
criteris d’eficiència i economia, i de fer-ne el seguiment i l’avaluació corresponents.  

5. El Consell Comarcal del Maresme assumeix així mateix la gestió íntegra dels 
ingressos de dret públic que es derivin de l’assumpció i prestació dels serveis 
delegats que es detallen en l’apartat primer. 

6. El Consell Comarcal del Maresme establirà els objectius, les característiques 
concretes de cada servei, el perfil dels professionals, els circuits, criteris, i protocols 
de funcionament, la metodologia per el seguiment i l’avaluació dels serveis, i tots 
aquells requisits que es considerin indispensables per al seu bon funcionament; 
sempre amb el vist i plau de l’Ajuntament de Canet de Mar i, elaborarà una memòria 
anual d’actuació que lliurarà a l’Ajuntament de Canet de Mar. 
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7. El Consell Comarcal del Maresme assumeix les responsabilitats derivades de la 
normativa en matèria laboral, de riscos laborals i altra relacionada, així com dels 
convenis col·lectius vigents. 

 
 
 
Tercer. Finançament de l'actuació convinguda. 
 
1. El servei es finança d’una part amb les aportacions derivades del Contracte 

programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el 
Departament de Benestar Social i Família i el Consell comarcal del Maresme, en 
matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques 
d’igualtat, formalitzat en data 29 de juliol de 2016. D’altra part amb l’aportació de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, en virtut de la delegació de competències. 

2. L’Ajuntament de Canet de Mar transferirà anualment al Consell Comarcal del 
Maresme els fons necessaris i suficients per fer front a les despeses que origini la 
delegació plasmada en el present conveni, contra la presentació per part del Consell 
Comarcal del Maresme de les liquidacions trimestrals. 

3. La quantificació exacta dels fons assenyalats es farà en una addenda econòmica a 
aquest conveni, que serà aprovada amb caràcter anual pels plens de l’Ajuntament 
de Canet de Mar i del Consell Comarcal del Maresme. 

4. Dels ingressos provinents de dret públic que es derivin de l’assumpció i prestació 
dels serveis delegats que es detallen en l’apartat primer, el Consell Comarcal del 
Maresme retornarà a l’Ajuntament de Canet de Mar, en l’addenda econòmica de 
l’any següent, la part equivalent al 80% dels ingressos en hores de servei de SAD 
proporcionalment als ingressos de dret públic. 

5. En cas de no aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració per a la delegació 
de competències del Servei d’Atenció Domiciliària, el Consell Comarcal del Maresme 
retornarà mitjançant transferència bancària la part equivalent al 80 % dels ingressos 
provinents de dret públic, que es derivin de l’assumpció i prestació dels serveis 
delegats que es detallen en l’apartat primer. 

 
Quart. Comissió de seguiment. 
 
Es crearà una comissió tècnica de seguiment encarregada de vetllar pel correcte 
funcionament del servei de suport tècnic als Serveis Socials Bàsics en l’atenció a la 
dependència. Aquesta comissió serà integrada per una o dues persones representants 
de l’Ajuntament de Canet de Mar i una o dues del Consell Comarcal del Maresme, i es 
reunirà almenys un cop l’any, i sempre que alguna de les parts ho demani. 
 
La comissió o, en el seu defecte, el responsable del mecanisme de seguiment, vigilància 
i control consideraran el mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució del 
conveni als efectes de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic  
 
Cinquè. Entrada en vigor i vigència. 
 
Aquest conveni tindrà una vigència entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 
2023. En qualsevol moment, abans de la finalització del termini establert de vigència del 
conveni, es podrà acordar expressament la seva pròrroga per un període de fins a quatre 
anys addicionals, de forma expressa mitjançant acord dels òrgans competents municipal 
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i comarcal. Anualment, s’adoptarà acord d’aprovació de la corresponent addenda 
econòmica, amb caràcter previ, i amb una antelació mínima d'1 mes. 
 
 
 
 
Sisè.- Modificacions 
 
Sempre que sigui necessària la modificació del conveni, per variació en el nombre 
d’hores conveniades, per variació en el tipus de servei, etc, es farà mitjançant una 
notificació de l’acord de l’òrgan de govern corresponent de l’ajuntament o del consell 
comarcal, via registre electrònic. Es valorarà la modificació i es farà informe tècnic, 
perquè l’òrgan competent procedeixi a la resolució. 
 
Setè. Protecció de dades. 
 
Ambdues parts fan constar, de manera expressa, que compliran el que disposa la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, abstenint-se 
de fer cap mena de tractament de les dades de caràcter personal de que disposin com 
a conseqüència de l’aplicació d’aquest Conveni. 
 
De la mateixa manera es comprometen a no cedir a tercers les dades esmentades o els 
arxius que les contenen, així com a guardar estricta confidencialitat sobre les mateixes 
d’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals, resta de normativa concordant i especialment el 
REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL  de 27 
d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).  
 
Vuitè. Extinció del conveni. 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 

 Per expiració de la vigència del conveni. 
 Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.  
 Per incompliment dels compromisos assolits per qualsevol de les parts 

signatàries i un cop s’hagi actuat d’acord amb el pacte següent. 
 Per acord de les parts signatàries.  
 Per qualsevol altra determinada per la legislació vigent.  

 
Novè. Actuació en cas d’incompliment dels compromisos establerts per aquest 
conveni. 
 
En aquest cas, s’ha d’estar al que estableix l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
En aquest sentit, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un 
requeriment perquè compleixi en un termini determinat els compromisos que es 
consideren incomplerts. 
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Si, un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment persisteix, la 
part que el va adreçar ha de notificar la concurrència de la causa de resolució i el conveni 
s’entén resolt. 
 
 
 
Desè. Interpretació del conveni. 
 
Totes les qüestions que puguin sorgir en ordre a la interpretació i execució d’aquest 
conveni, atesa la seva naturalesa netament administrativa, seran resoltes de mutu acord 
per l’Ajuntament de Canet de Mar i pel Consell Comarcal del Maresme i, en cas de litigi, 
aquest se sotmetrà a la jurisdicció contenciosa administrativa.  
 
I en prova de conformitat, se signa aquest conveni per duplicat a un sol efecte, en el lloc 
i data que figuren a l’encapçalament d’aquest document.  
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Recursos Humans i Acció 
Social, explica que es presenta a aprovació del Ple el conveni amb el Consell Comarcal 
del Maresme per a la delegació de competències per al Servei d’Atenció Domiciliària 
2020-2023 que comprenen el servei a les persones amb dependència que tinguin 
aprovat mitjançant un pla individual, el servei d’atenció domiciliària adreçat a població 
fràgil i el servei d’atenció domiciliària de vulnerabilitat per cobrir aquelles situacions que 
necessiten el suport de l’Administració. 
 
2.5. Alcaldia 

 
2.5.1. APROVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS I DRETS A 
31 DE DESEMBRE DE 2019 
 
Fets: 
 
Atès que la corporació està obligada a practicar actualitzacions i rectificacions de 
l’Inventari Municipal de Béns,  per tal de recollir i valorar, dins dels períodes indicats, els 
béns i drets que permetin conèixer l’estat actual i real del seu patrimoni. 
 
Vista la documentació pertinent corresponent a la rectificació de l’inventari general de 
béns de l’Ajuntament referida a la data 31 de desembre de 2019. 
 
Fonaments de dret: 
 
D'acord amb l’article 222.2 de Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, cal procedir anualment 
a l’aprovació de la rectificació de l’inventari general de béns, que correspon al Ple 
municipal d’acord amb l’apartat 3 del mateix precepte. 
 
Vistos els articles 222 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMC); articles 100  a 118 del 
Reglament del patrimoni els ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 336/1988, de 
17 d’octubre (RPEL); article 86 del Text refós de règim local, aprovat per RDL 781/1986, 
de 18 d’abril (TRRL);  articles 32 a 35 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni 
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de les Administracions Públiques (LPAP) i els articles 17 a 35 del Reglament de Béns 
de las Entitats Locals, aprovat per RD 1372/1986, de 13 de juny (RBEL) i, respecte de 
l’inventari dels organismes autònoms, l’article 204.2 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS). 
 
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 favor dels regidors Pere Xirau Espàrrech, Lluis Llovet Bayer, Josep M Masvidal Serra, 
Rosabel Madrid Cámara, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels 
Isart Falceto, Pep Tenas Soler, Anna M. Casas Donadeu, Marián Gómez Téllez, Sílvia 
Tamayo Mata, Miguel Borrego González, Josep Antoni Massagué Muntada i Gemma 
Bosch Alsina i per una abstenció de Yasmina Garcia Beti, per trobar-se absent de la 
Sala de Plens:  
 
Primer.- Aprovar l’actualització de l’inventari de béns i drets d’aquest Ajuntament 
referida a 31 de desembre de 2019, el qual queda fixat en 43.916.958,33 €, d’acord amb 
el quadre que es reflecteix a l’informe anual de rectificació de l’inventari, que figura a 
l’expedient. 
 
Segon.- Remetre una còpia de la rectificació de l’inventari anteriorment aprovada, 
autoritzada per la Secretària de la Corporació i amb el vistiplau de l’Alcaldessa, al 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del 
Govern.  
 
El senyor alcalde accidental explica que les xifres que donava aquest inventari a finals 
de l’any passat eren de 39.061.077,46 euros. És a dir, hi ha una diferència de quasi cinc 
milions. Bàsicament, respon a construccions noves i a millores que s’han fet a 
construccions existents. S’ha passat de 27,7 milions a 25.600.000 euros. D’aquí aquest 
decalatge. 
 
A continuació, la senyora secretària explica que en aquest moment s’ha de reprendre el 
punt de l’assabentat de la renúncia de la senyora Yasmina Garcia Beti. 
 
En aquest moment, però, la senyora Garcia no té connexió amb la sessió i la senyora 
Serra, tinenta d’alcalde de Sostenibilitat, Mobilitat i Noves Tecnologies explica que estan 
intentant restablir-ne la connexió per, justament tirar endavant el punt de renúncia per 
votar-lo. 
 
El senyor alcalde accidental aclareix que aquest punt de renúncia no s’ha de votar, sinó 
que és un assabentat, la qual cosa la senyora secretària confirma. 
 
Així, doncs, el senyor alcalde accidental reprèn el punt 2.1.1. d’assabentat de la renúncia 
de la senyora Yasmina Garcia Beti com regidora de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
2.1.1. ASSABENTAT RENÚNCIA CÀRREC DE REGIDORA SENYORA YASMINA 
GARCIA BETI 
 
Fets: 
 



 

 
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 

En data 30 de juliol de 2020, amb el número de registre d’entrada 2020/7255, la regidora 
del grup municipal de la CUP-Amunt, la senyora Yasmina Garcia Beti, va presentar la 
seva renúncia al càrrec de regidora d’aquest Ajuntament, càrrec que exerceix en 
l’actualitat i del qual va prendre possessió en la sessió de caràcter extraordinari i urgent 
del Ple municipal de data 17 d’octubre de 2019, en haver presentat la renúncia el número 
1 de la candidatura el setembre d’aquell mateix any. 
 
Vist l’informe núm. 33/2020, emès per la secretària municipal i que consta a l’expedient. 
 
Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari de data 24 de setembre de 
2020, es va donar per assabentat: 
 
Primer.- Prendre coneixement, per a la seva efectivitat, de la renúncia formulada per la 
senyora Yasmina Garcia Beti, a la seva condició de regidora de l’Ajuntament de Canet 
de Mar i tots els altres càrrecs que exerceix i que es deriven d’aquesta condició. 
 
Segon.- Conseqüentment, declarar vacant el lloc de regidora que fins al moment 
ocupava la senyora Yasmina Garcia Beti, pertanyent al grup municipal de la CUP-
Amunt. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral que correspongui perquè 
expedeixi la credencial acreditativa de la seva condició d’electe a favor del candidat que 
ocupava el número 3 de la llista del partit Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa 
Municipalista (CUP-Amunt), en les eleccions locals de 26 de maig de 2019, que segons 
les dades que figuren a l’Ajuntament és el senyor Andreu Graupera Giménez. 
 
El senyor alcalde accidental li desitja sort i li torna a agrair de part de tot el consistori la 
feina feta. Subratllava el seu capteniment i la seva dolcesa i vol tornar a repetir-ho 
perquè no està de més insistir que a la política li fa falta i li convé aquesta mena de 
tarannà. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
explica que la senyora Garcia els ha fet arribar un escrit. 
 
El senyor alcalde accidental reprèn la sessió en el punt de l’ordre del dia que tocava i 
que era el punt 2.5.2. 
 
2.5.2. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PRIMÀRIES CANET DE MAR CONTRA LA 
CRIMINALITZACIÓ DE L'INDEPENDENTISME 
 
Fets: 
 
Es fa constar que en data 21 de juliol de 2020, registre d’entrada 2020/6762, el grup 
municipal de Primàries Canet de Mar va entrar a l’Ajuntament de Canet de Mar, la moció 
que es transcriu a continuació: 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PRIMÀRIES CANET DE MAR PER INSTAR AL 
GOVERN DE LA GENERALITAT A RETIRAR LES ACUSACIONS PARTICULARS 
QUE CRIMINALITZEN EL LLIURE EXERCICI DE LA LEGITIMA PROTESTA CONTRA 
LA REPRESSIÓ INDEPENDENTISTA  
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Fets:  
 
Primàries Canet de Mar, presenta una moció per instar al govern de la Generalitat de 
Catalunya d’ERC i JXCAT a retirar les acusacions particulars presentades contra 
desenes d’activistes que criminalitzen i persegueixen sense fonaments, la legítima 
protesta democràtica contra la repressió que viu el moviment independentista.  
 
En primera votació, es dona un empat per cinc vots a favor dels regidors Jordi Castellà 
Andrés, Lluís Llovet Bayer, Rosabel Madrid Cámara, M. Assumpta Revoltós Vaquer i 
Pep Tenas Soler; cinc vots en contra dels regidors Miguel Borrego González, Marián 
Gómez Téllez, Josep Antoni Massagué Muntada, Raquel Serra Lerga i Sílvia Tamayo 
Mata i cinc abstencions dels regidors Gemma Bosch Alsina, Anna Maria M. Casas 
Donadeu, M. Àngels Isart Falceto, Josep M Masvidal Serra i Pere Xirau Espàrrech. 
 
En segona votació, el Ple municipal rebutja aquests acords per cinc vots a favor dels 
regidors Jordi Castellà Andrés, Lluís Llovet Bayer, Rosabel Madrid Cámara, M. 
Assumpta Revoltós Vaquer i Pep Tenas Soler; sis vots en contra dels regidors Miguel 
Borrego González, Marián Gómez Téllez, Josep Antoni Massagué Muntada, Raquel 
Serra Lerga,  Sílvia Tamayo Mata i Anna M. Casas Donadeu i quatre abstencions dels 
regidors Gemma Bosch Alsina, M. Àngels Isart Falceto, Josep M. Masvidal Serra i Pere 
Xirau Espàrrech. 
 
Primer.- El Grup Municipal de Primàries Canet de Mar, insta al govern de la Generalitat 
de Catalunya a no fer-se còmplice de la repressió del poble català i actuar sempre amb 
respecte, proporció i moderació, davant la legítima protesta democràtica dels ciutadans 
de Catalunya contra la repressió que pateix el moviment independentista.  
 
Segon.- Instem al govern de la Generalitat de Catalunya, a sancionar les actituds i 
comportaments il·legals i reprovables, de tots els seus agents, especialment els de la 
BRIMO, els antiavalots, durant les actuacions policials dels mossos d’esquadra.  
 
Tercer.- Instem al govern de la Generalitat de Catalunya, a retirar totes les acusacions 
particulars o denúncies que no siguin fefaents, verídiques i no hagin causat danys 
demostrables, individualitzables i tipificables.  
 
Quart.- Instem al govern de la Generalitat de Catalunya, a no criminalitzar l’activisme 
polític de protesta de tots els col·lectius independentistes als mitjans de comunicació, 
per fer ús del seu dret legítim a la manifestació i llibertat d’expressió democràtica.  
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
llegeix la part dispositiva de la moció. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que té entès que la Generalitat està obligada per Llei a defensar els 
funcionaris i les persones i s’ha de presentar com a acusació. Els advocats dels diferents 
departaments han d’actuar d’acord amb els advocats de la Generalitat, d’acord amb la 
Disposició Addicional primera de la Llei d’organització dels serveis jurídics de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
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Creu sincerament que el govern de la Generalitat no criminalitza l’independentisme i 
creu i confia que des del govern es vetlla perquè l’actuació de la policia de Catalunya 
sigui la correcta.  
 
El seu vot serà en contra d’aquesta moció. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, explica que 
quan el grup municipal de Primàries Canet de Mar presenta una moció, sovint es troben 
que quan llegeixen el títol de la moció hi estan d’acord o hi estan en contra, però quan 
llegeixen la part dispositiva del text, pensen tot el contrari del que havien pensat en llegir 
el títol i en aquesta moció s’han trobat igual. 
 
El títol de la moció insta el govern de la Generalitat a retirar les acusacions particulars 
que criminalitzen el lliure exercici de la legítima protesta i, evidentment, des del grup 
municipal de Som Canet, hi estan totalment d’acord. Consideren que qualsevol 
administració ha de garantir l’exercici de la protesta i de la manifestació. Ara bé, quan 
arriben als acords que proposa la moció, no hi estan tan a favor. Quan insta a sancionar 
actituds i comportaments il·legals, el seu grup està segur que qualsevol administració 
que en sigui coneixedora, ho porta a terme. Per tant, instar a fer una acció de la qual 
estan segurs que ja es fa, no té cap sentit, com tampoc troben que tingui sentit debatre 
aquesta moció en aquest Ple. 
 
Per aquests motius, el seu grup municipal hi votarà en contra. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que és 
necessari que expliquin el seu sentit del vot, perquè així com al títol de la moció s’insta 
a la Generalitat a retirar unes acusacions, no consideren que l’Ajuntament sigui el lloc 
on l’Ajuntament s’hagi de fer tot aquest tipus de mocions que no porten a una 
conseqüència molt clara. 
 
Ara bé, pel que fa a la part dispositiva, el seu grup considera que la Generalitat ja els 
segueix bastant fefaentment i, per tant, creuen que el que proposa no és ni més ni menys 
el que ha de fer qualsevol administració pública. Que la Generalitat sancioni 
comportament il·legals i reprovables, sigui dels seus agents o de qui calgui, creu que ja 
ho fa. 
 
Pel que fa al punt que demana que la Generalitat retiri les acusacions quan la denúncia 
no sigui verídica o no hagi causat danys entenen que ja ho fa, igual que no hauria de 
posar denúncies si no són certes o no han causat danys. Per això pensen el mateix que 
en el punt anterior. 
 
Pel que fa al punt on resa que el govern de la Generalitat no ha de criminalitzar 
l’activisme polític, també hi estan d’acord. 
 
Per tant, malgrat que creuen que l’Ajuntament no és el lloc de discutir aquest tipus de 
mocions, hi votaran a favor perquè no contradiu la majoria d’accions que s’estan fent 
des del govern de la Generalitat, però sí que volen fer una incidència perquè se segueixi 
la legalitat i un ordre a tots els estaments públics. 
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La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, en primer 
lloc demana disculpes perquè no ha aixecat la mà a temps, però també vol explicar el 
sentit del seu vot. 
 
De fet, la seva explicació es troba a mig camí del que ha dit la senyora Serra i el que ha 
dit el senyor Llovet. Pensen que és veritat que la Generalitat està obligada per llei a 
donar una cobertura legal als agents quan hi ha una manifestació, però també és veritat 
que creuen que els altres punts no són massa afortunats. Instar la Generalitat que no 
paralitzi l’activisme polític, quan el president de la Generalitat està a punt de ser 
inhabilitat per penjar una pancarta, li sembla que demostra que el compromís de la 
Generalitat amb la llibertat d’expressió és clar.  
 
Una altra cosa és que també vulgui recriminar certes conductes que es donen a la 
BRIMO, com bé diu la moció del senyor Castellà. Per aquest motiu consideren que la 
moció hauria d’apuntar a un altre lloc. 
 
Així, doncs, el seu vot serà d’abstenció perquè tot i que hi ha aspectes amb els quals no 
estan d’acord, també n’hi ha d’altres que sí que els comparteixen. 
 
El senyor Castellà vol agrair els comentaris que s’han fet. De fet, es dirigeix al senyor 
Massagué per comentar-li que avui en dia el problema és com es defensen de la BRIMO, 
perquè s’han fet moltes investigacions, s’han fet molts actes, però no hi ha hagut cap 
sanció, ni expulsió i la BRIMO continua reprimint de tal manera que fa mal als ulls de 
veure. 
 
De fet, ahir mateix, el conseller d’Interior, davant l’actuació dels agents en un 
desnonament a unes mares solteres, deia que el comportament dels mossos d’esquadra 
li havia fet mal als ulls. És a dir, el cap immediat de la BRIMO que hi havia en aquell 
desnonament, manifesta que li fa mal als ulls la seva actuació. Això és lamentable i és 
molt lamentable que aquestes coses puguin passar amb la policia democràtica i 
catalana. Per tant, s’ha de donar el màxim exemple a la ciutadania que hi ha un rigor a 
l’hora de vigilar l’actuació de la BRIMO i dels mossos d’esquadra. 
 
Com també és molt important fer entendre que quan hi hagi una denúncia per part de la 
Generalitat contra accions que s’hagin pogut produir contra la BRIMO, s’ha de veure 
sempre per què han començat aquestes accions. Si hi ha hagut diàleg amb els 
manifestants, si hi ha hagut provocació per part de la policia o si hi ha hagut cops legals 
o il·legals de la policia, per exemple. Si no es fa així, es poden trobar amb l’exemple del 
port, amb dos nois marroquins, que eren menors estrangers no acompanyats tutelats 
que van anar a judici per haver llançat una pedra. Després, en el judici, es va demostrar 
que no se sabia qui havia llançat aquesta pedra i senzillament en la càrrega policial es 
van detenir aquests dos joves. Evidentment, els van absoldre, però van estar temps a la 
presó. 
 
Aquest exemple demostra que moltes vegades les acusacions particulars no són 
fefaents i no són prou objectives i per això demanen aquest rigor amb els advocats de 
la Generalitat perquè defensin els funcionaris públics, però sempre que sigui fefaent i es 
pugui demostrar. 
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2.5.3. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL DE PRIMÀRIES CANET DE MAR AMB RELACIÓ A 
LA BRIGADA DE PROTECCIÓ CIVIL 
 
Fets: 
 
Es fa constar que en data 22 de juliol de 2020, registre d’entrada 2020/6825, el grup 
municipal de Som Canet va entrar a l’Ajuntament de Canet de Mar, la moció que es 
transcriu a continuació: 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PRIMÀRIES CANET DE MAR PER INSTAR A 
L’AJUNTAMENT PER A LA REACTIVACIÓ DE LA BRIGADA DE PROTECCIÓ CIVIL 
PER FER FRONT A LA PANDÈMIA DEL COVID-19 EN TASQUES DE CONTROL, 
RASTREIG DE CONTACTES I AJUDA ALS AFECTATS  
 
Fets:  
 
Per desgràcia la pandèmia del Covid-19, ens ha demostrat que l’assistència sanitària té 
un límit i pot col·lapsar i el confinament no pot allargar-se indefinidament sense afectar 
greument la salut de les persones i la mateixa economia del país.  
 
Per aquest motiu ens cal la col·laboració ciutadana en l’ús de mitjans d’autoprotecció 
com són les mascaretes i la distància social, però també ens cal un sistema de control, 
rastreig i assistència a les persones afectades.  
 
Aquest sistema necessita òbviament per ser eficient, de la participació d’un nombre de 
voluntaris elevat que faci les tasques de control d’ús de mascaretes al carrer i 
establiments, rastreig dels contactes infectats a la població i per últim assistència als 
afectats en quarantena per proveir-los de tot allò que puguin necessitar durant el seu 
confinament forçós per no escampar la infecció.  
 
El Ple municipal rebutja aquests acord per catorze 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, Gemma 
Bosch Alsina , Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata i Miguel Borrego González i 
un vot a favor del regidor Jordi Castellà Andrés. 
 
Primer.- El Grup Municipal de Primàries Canet de Mar, insta a l’Ajuntament per a la 
reactivació de la Brigada de Protecció Civil per fer front a la pandèmia del Covid-19 
efectuant entre d’altres les tasques de control, rastreig de contactes i ajuda als afectats.  
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
llegeix la part dispositiva de la moció. 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal Canet i Tu, explica que 
a la Comissió Informativa General ja va avançar que el seu vot seria en contra. No 
perquè no li agradi la idea de recuperar la brigada, ni perquè pensi que no es poden fer 
propostes d’acord des del món municipal pel tema de la pandèmia, sinó perquè en 
aquesta moció es barregen coses que considera que són incompatibles. 
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El senyor Castellà, a la Comissió Informativa, li va comentar que no estava ben 
informada i, per això s’ha informat.  
 
La senyora Bosch ha parlat amb tres metges, una d’elles va dirigir equips de rastreig 
durant la primera onada de la pandèmia, i en tots tres casos li han dit que aquesta 
proposta no és factible. En primer lloc, perquè el circuit de rastreig es munta amb criteris 
epidemiològics i no es pot fer fora del CATSALUT, sota cap concepte. En segon lloc, 
perquè la Llei de protecció de dades, si normalment amb els particulars ja és estricta, 
pel que fa referència a dades sanitàries encara ho és més i no es poden cedir dades de 
pacients a un equip de voluntaris que no està en el circuit sanitari. Per últim, considera 
que, en el cas que aquesta hipotètica brigada veiés una persona pel carrer que no està 
complint la quarantena, ni tan sols li podria dir res perquè no és una autoritat competent. 
 
El seu grup municipal creu que és bo recuperar la brigada de protecció civil i potser seria 
interessant crear un grup de rastrejadors dins de l’Ajuntament amb personal 
administratiu per substituir el personal del CATSALUT si fes falta. Caldria esbrinar si 
aquest grup es pot fer, ja que una de les persones amb qui ha parlat li va comentar que 
potser sí que podria ser possible. Per això pregunta al responsable de l’Àrea de Sanitat 
de l’Ajuntament si s’ha fet alguna gestió per tirar endavant alguna cosa per col·laborar 
totes dues administracions. 
 
Va comentar que aquesta moció s’havia de modificar i no n’han presentat cap, perquè 
ja la van veure penjada a les xarxes socials i van considerar que no es volia debatre. 
Per això hi votaran en contra. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que el dia de la Comissió Informativa General també van comentar que 
calia llegir-se el que recollia el punt 3.3.1 de la Junta de Govern Local del 25 de febrer i, 
en segon lloc, caldria saber quina és la situació de l’actual associació, que no brigada, 
de voluntaris de protecció civil, com per exemple si tenen efectius o si disposen de 
material o el van retornar; i, en tercer lloc, explica que per fer tasques de control i rastreig 
de contactes pel tema de la COVID-19, caldria que els fessin una formació prèvia. 
 
Així, doncs, aquesta moció està mal plantejada, barreja conceptes i no té recorregut. 
Abans de plantejar aquesta opció cal saber amb quins mitjans i quins recursos es pot 
reactivar el servei de protecció civil i si existeix un reglament del servei municipal de 
protecció civil. El seu vot serà en contra. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Sostenibilitat, Mobilitat 
i Noves Tecnologies, explica que ja s’han dit moltes de les coses que volia apuntar i per 
tant serà breu. És molt cert que el tractament de dades sanitàries és un tema bastant 
sensible. El fet és que qualsevol persona no pot cedir les dades i s’ha d’estar d’acord 
amb aquest fet, per tant aquest grup de voluntaris hauria d’estar molt ben preparat i 
potser no es tindria temps per poder fer aquesta tasca que demana la moció. Aquestes 
dades són molt sensibles. 
 
Per altra banda, en les comissions han comentat que el fet de recuperar un voluntariat 
és una tasca es va encomanar ja a l’antic equip de govern i per això des de l’Àrea de 
Seguretat Ciutadana i des de l’Àrea de Medi Ambient s’ha intentat recuperar el vincle 
amb el voluntariat dels ADF, com un primer pas. Com a segon pas, s’ha intentat tancar 
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el contracte o el conveni amb el voluntariat de protecció civil que hi havia fins ara per 
engegar un nou grup a Canet de Mar. L’Ajuntament, l’equip de govern, està treballant 
en aquest sentit, però per altra banda, considera que no és viable que un voluntariat faci 
les tasques que li encomana aquesta moció, per les mateixes raons que ja ha comentat 
la senyora Bosch. 
 
Per aquest motiu el seu grup municipal hi haurà de votar en contra. Tot i estar a favor 
del titular, estan totalment en contra amb la part dispositiva. 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que tal 
i com han comentat els seus companys anteriorment, els passa una mica el mateix i que 
ja van manifestar a la Comissió Informativa. Hi ha una part de la moció amb la qual estan 
a favor, que és la reactivació de l’Associació de protecció civil, però no estan d’acord 
amb les tasques que preveu el senyor Castellà en la seva moció. 
 
El seu grup li va oferir l’opció de poder transaccionar la moció i, com bé ha explicat la 
senyora Bosch, va ser publicada a la xarxes socials, per la qual cosa van considerar que 
no tenia sentit intentar arribar a un acord perquè pogués tirar endavant. 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, regidor del grup municipal de Canetencs 
Independents, demana a la senyora Bosch que li repeteixi la pregunta que li ha fet. Un 
cop la senyora Bosch li torna a fer la pregunta el senyor Masvidal explica que el senyor  
Castellà, com sempre va a la seva, cosa que ja se li va dir a la Comissió Informativa 
General, per part de tots els grups municipals. 
 
El seu grup també considera que és bo que torni ha haver-hi l’associació de protecció 
civil activa. Ara bé, considera que aquesta associació no és l’adequada per fer rastreigs 
de la COVID-19. Aquests rastreigs es fan des de CATSALUT, amb personal format. A 
Canet de Mar hi ha dos rastrejadors al CAP i des de l’Àrea de Sanitat s’han ofert diverses 
vegades per ajudar-los amb administratius per poder treballar més efectivament. De 
moment, han dit sempre que no cal, que si per alguna cosa no tenen problemes és per 
contractar gent. El Departament mai els ha posat problemes, però tot i així l’Ajuntament 
manté l’oferta en vigor per a qualsevol moment que considerin que necessiten ajuda. 
 
A més a més dels rastrejadors, mantenen un gestor escolar de referència i tenen una 
infermera de referència també a les escoles. En principi, doncs, a Canet de Mar aquest 
assumpte està cobert. 
 
El senyor Castellà va dient que no i això fa pensar al senyor Masvidal que té altra 
informació que no arriba a l’Ajuntament, però considera que ell s’ha de creure al personal 
format, al personal de referència del CAP. 
 
Lògicament, el seu grup municipal hi votarà en contra. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que el seu grup 
està en la línia de tots els altres grups que han parlat fins ara. Creuen que protecció civil 
té altres tasques i que no és de rebut que tinguin accés a dades personals i menys a 
historials mèdics de persones del poble, a més del fet que no poden treballar amb criteris 
epidemiològics. No és la feina de protecció civil. 
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Per altra banda, com ha dit el senyor Masvidal, ja s’ha ofert des de l’Ajuntament la 
possibilitat de cedir administratius a CATSALUT que, de moment, no ha acceptat. 
 
El senyor Llovet explica que continuen treballant en assumptes de voluntariat i recorda 
que Creu Roja està fent campanyes a Canet per l’ús de la mascareta i altres activitats. 
S’han fet convenis amb entitats que poden donar suport amb polítiques d’aquest tipus. 
Explica que com a Ajuntament estan treballant en totes les línies. Recorda que des de 
l’inici de curs també s’ha posat dues persones més al servei dels centres educatius que 
estan controlant aquest inici escolar. 
 
El que queda clar és que una cosa és si estan d’acord en el fet que protecció civil ha de 
tornar a néixer, i en això hi estan tots d’acord i per això s’estan fent tots els tràmits per 
liquidar l’antiga associació, per poder crear-ne una de nova, però això no té res a veure 
amb la COVID-19 i el cribratge. 
 
El senyor Castellà explica que la situació a Canet és molt dolenta. De fet, les dades de 
la Generalitat donen una situació d’incidència alta i greu a Canet. De fet, supera l’índex 
d’emergència de Catalunya. A més a més, saben que la Generalitat de Catalunya té un 
problema a l’hora de fer complir el confinament a les persones infectades. 
 
El seu grup s’ha posat en contacte amb el CAP i els han manifestat que tenen 500 PCR 
pendents i que estan absolutament col·lapsats. Aquesta és la realitat de Canet. 
 
Ara bé, si es fa cas a la Unió Europea, cal endurir les mesures contra la COVID-19. La 
comissària de la Unió Europea va manifestar que si no s’endurien les mesures de 
prevenció i control de la COVID-19, es tornarà al confinament total. Aquesta és la 
situació a Europa i a Catalunya i s’han de posar solucions damunt de la taula. 
 
Vol recordar que protecció civil no només depèn de l’Ajuntament, sinó que també depèn 
de la Generalitat de Catalunya, i això està reconegut, ja que hi ha una Direcció General 
de Protecció Civil que depèn de la Conselleria d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 
Per tant, la Generalitat té disponibilitat reguladora per fer que protecció civil ajudi el 
CATSALUT quan ho necessitin. Per tant, és absolutament imperiós que protecció civil 
pugui ajudar el CATSALUT quan la Generalitat de Catalunya així ho requereixi. 
 
Aquest és un tema molt important i cal recordar que al Segrià i a Igualada, on hi va haver 
un problema molt greu de rebrot del coronavirus, van avisar la brigada de protecció civil, 
precisament per informar les persones que estaven afectades i les persones que 
circulaven pel carrer sense la mascareta i també per donar suport a totes aquelles 
famílies que havien de fer confinament. Per tant, no és una novetat o un caprici de 
Primàries Canet de Mar, sinó que això ja s’ha fet i ja s’està fent. Allà on hi ha una brigada 
de protecció civil, s’està utilitzant per informar sobre la pandèmia, per donar suport a les 
famílies que estan confinades. 
 
Així, doncs, demanen que l’Ajuntament de Canet de Mar torni a reactivar protecció civil 
perquè consideren que és útil i necessari no només per la pandèmia, naturalment, sinó 
també per altres assumptes. Ara, però, el que cal és fer front a la pandèmia amb tantes 
mans com sigui possible i si la Generalitat ho regula, cosa que creu que farà, ben aviat 
podran veure aquestes brigades col·laborant estretament amb el CATSALUT amb tot el 
que sigui prevenció, rastreig i suport a les famílies afectades. 
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El senyor alcalde accidental, en veure que hi ha paraules sol·licitades, aclareix que hi 
haurà aquest torn de contra rèplica i una última intervenció del senyor Castellà i acte 
seguit es passarà a la votació de la moció. Dit això, cedeix la paraula a la senyora Bosch. 
 
La senyora Bosch explica que protecció ha d’informar, ajudar i assistir, però no rastrejar. 
El que depèn a dia d’avui d’un protocol de CATSALUT no ho pot fer un grup de 
voluntaris, ja que en això són molt estrictes. Un cop més, estan d’acord amb la moció 
fins que arriben a la part dels acords, ja que no es pot demanar a uns voluntaris de 
protecció civil que, amb tots els respectes, la majoria de vegades no tenen la formació 
suficient, que facin un rastreig de COVID-19. Si el CAP està saturat perquè no dona 
abast amb els PCR, la brigada no és qui ha de fer aquesta feina, és el CAP que ha de 
solucionar el problema. La brigada, a dia d’avui, no està preparada. 
 
El senyor Masvidal explica que la informació que té com a responsable de l’Àrea de 
Sanitat és que a Canet s’està fent una mitjana de 500 PCR setmanals. Diàriament, tots 
els que es fan s’envien directament a l’Hospital Trueta, que és on es fan les analítiques 
i en unes 48 hores se saben els resultats. Ara bé, si el senyor Castellà té via directa a 
altra informació que no és aquesta, ja no hi pot dir res més. 
 
Comenta que per fer la contrarèplica, el senyor Castellà té dos minuts i no perquè parli 
més els convencerà. Tothom li ha donat pràcticament els mateixos arguments i que hi 
votaran en contra. 
 
El senyor Llovet vol fer èmfasi en tres aspectes de la intervenció del senyor Castellà. 
 
El primer, que utilitzaria protecció civil per informar, per fer el seguiment de la gent i per 
dir-los que fessin ús de la mascareta, entre altres coses. El senyor Llovet l’informa que 
aquesta feina a dia d’avui l’està fent la Creu Roja. 
 
El segon aspecte que vol tractar és que el senyor Castellà utilitzaria protecció civil per 
ajudar la gent confinada i ja hi ha un grup de voluntaris que es dedica a fer aquesta 
tasca. 
 
El tercer és que ha comentat que hi ha 500 PCR pendents per fer, però no creu que la 
millor solució sigui que protecció civil comenci a treballar amb els PCR. 
 
Cap d’aquestes opcions està desatesa i, per tant, protecció civil podria donar un suport 
al que ja s’està duent a terme. 
 
Tot i això, no vol dir que no considerin interessant tenir una protecció civil. 
 
El senyor Castellà es dirigeix al senyor Llovet per comentar-li que potser no sap que 
l’Associació Open Arms està col·laborant amb la Generalitat de Catalunya per fer PCR. 
No sap si estan més ben formats que les brigades de protecció civil de tot Catalunya, 
però s’ha arribat a un conveni de col·laboració i des de fa temps que aquesta associació 
ajuda i col·labora amb els PCR, potser, doncs, no deu ser tan complicat. 
 
Per altra banda, al contrari del que diu el senyor Masvidal que Canet de Mar està molt 
bé, les xifres demostren el contrari, aquest mes d’agost han anat augmentant el nombre 
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d’infeccions. Que les infeccions augmentin a tot arreu crida l’atenció perquè la situació 
se’n va cap al confinament. Per tot això, considera que s’han de prendre mesures i el 
seu grup municipal ha fet aquesta proposta. 
 
Evidentment, protecció civil ha de fer el que determini l’Administració pública, només 
faltaria. Si l’Administració pública determina que facin com Open Arms, que facin proves 
de PCR, però el que és més important és que els ciutadans de Canet sàpiguen que es 
posen solucions damunt de la taula que són factibles. Només falta la bona voluntat i les 
ganes de tirar-les endavant. 
 
Si la Generalitat de Catalunya, des de la Direcció General de Protecció Civil, decideix 
que Protecció Civil de Catalunya tiri endavant la seva col·laboració per ajudar en la 
pandèmia, es farà i serà exitós perquè avui hi ha molts problemes per manca de mitjans 
suficients de control, ja que saben, per la Generalitat de Catalunya, que hi ha un 45% 
de les persones infectades que no faran confinament a casa seva i cal ajudar-les i 
informar-les. 
 
Per aquest motiu mantenen aquesta moció molt viva i saben que aviat hi haurà resultats, 
no se n’ha de tenir cap mena de dubte. 
 
El senyor alcalde accidental comenta que el senyor Massagué ha tornat a demanar la 
paraula i li demana que si és per fer alguna aportació nova podrà fer-ne ús, però si és 
per reiterar alguna cosa que ja s’ha dit, li demana que no torni a parlar, per no allargar 
innecessàriament aquest debat. 
 
El senyor Castellà demana que si el senyor Massagué pot fer alguna aportació nova, ell 
hauria de tenir dret a poder fer un altre torn de rèplica. 
 
Amb vista al fet que aquest debat es pot allargar de manera innecessària, el senyor 
alcalde accidental passa a la votació de la moció sense més intervencions. 
 
2.5.4. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PRIMÀRIES CANET DE MAR AMB 
RELACIÓ A TRENCAR RELACIONS AMB LA MONARQUIA ESPANYOLA 
 
Fets: 
 
Es fa constar que en data 21 de juliol de 2020, registre d’entrada 2020/6762, el grup 
municipal de Primàries Canet de Mar va entrar a l’Ajuntament de Canet de Mar, la moció 
que es transcriu a continuació: 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PRIMÀRIES CANET DE MAR PER INSTAR AL 
GOVERN DE LA GENERALITAT A NO RETRE PLEITESIA A LA MONARQUIA 
ESPANYOLA  
 
Fets:  
 
Una forma efectiva de fer evident que Catalunya no és ni vol ser part del Regne 
d’Espanya, és justament no retre’n pleitesia als seus monarques en cap acte públic o 
privat on participin, ja sigui a Catalunya o Espanya.  
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Per aquest motiu s’ha presentat una moció demanant que el Govern de la Generalitat 
de Catalunya trenqui la seva relació institucional amb una Monarquia espanyola que no 
volem i que no ens representa!  
 
El Ple municipal rebutja aquests acords per cinc vots a favor dels regidors Jordi Castellà 
Andrés, Lluís Llovet Bayer, Rosabel Madrid Cámara, M. Assumpta Revoltós Vaquer i 
Pep Tenas Soler; vuit vots en contra dels regidors Miguel Borrego González, Anna M. 
Casas Donadeu, Marián Gómez Téllez, M. Àngels Isart Falceto, Josep Antoni Massagué 
Muntada, Raquel Serra Lerga,  Sílvia Tamayo Mata i Pere Xirau Espàrrech i dues 
abstencions dels regidors Gemma Bosch Alsina i Josep M Masvidal Serra. 
 
Primer.- El Grup Municipal de Primàries Canet de Mar insta al govern de la Generalitat 
de Catalunya a trencar tota relació amb la monarquia espanyola que no sigui per 
negociar l’efectiva secessió de Catalunya, abstenint-se amb la participació de qualsevol 
acte públic o privat a Catalunya o l’estat.  
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
llegeix la part dispositiva de la moció. 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet de Tu, explica 
que li sembla una votació una mica estranya, en la línia de la primera moció que han 
debatut, ja que tampoc no li sembla que sigui el fòrum adequat per votar això. Considera 
que no ha vist mai que se li reti pleitesia a la casa reial des de la Generalitat. Fins i tot, 
en alguns actes se’ls ha plantat. Si es parla de pleitesia no ho entenen com que una 
persona saludi el rei en un acte de commemoració com pot ser a les víctimes de COVID-
19. A més a més, si algun dia es negocia la secessió de Catalunya de l’Estat espanyol, 
amb qui s’haurà de negociar no serà amb el rei, sinó que serà amb l’Estat espanyol. El 
seu vot serà d’abstenció. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que un cosa és el que volen i l’altra és el que tenen. Volen una república 
catalana, però no la tenen i, per tant, han de pertànyer a un estat, un Estat espanyol que 
està organitzat com una monarquia constitucional. Al senyor Massagué, aquest 
concepte de pleitesia li sembla molt barroc i no fa gens per al segle XXI. No creu que 
s’hagi de retre pleitesia a ningú ni tampoc creu que el govern de la Generalitat o altres 
institucions catalanes, com pot ser l’Ajuntament de Barcelona, ho estiguin fent. 
 
El senyor Massagué prefereix el concepte de cortesia institucional, sense agenollar-se, 
sinó que el que s’ha de fer, amb tota cortesia i educació, és fer saber que la monarquia 
no els representa i, sincerament, la seva tasca com a regidors de l’Ajuntament de Canet 
no és aquesta. La seva tasca és demanar i negociar amb el govern de la Generalitat 
inversions, actuacions i diners per al poble. No pensa perdre ni un minut més parlant de 
la persona del rei ni de la monarquia. El seu vot serà en contra. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, explica que 
també creuen, igual que han explicat els seus companys, que portar el vocabulari de 
retre pleitesia a un ple municipal no és adient. En el seu cas, si haguessin de fer alguna 
declaració, seria que donar suport a una votació dins la societat catalana o espanyola 
sobre quin model volen de societat, si volen una Catalunya republicana, que és al que 
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donaria suport la seva formació, o una Catalunya monàrquica, però el fet de presentar 
al ple aquesta moció no els sembla ni adient ni li poden donar suport. 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que el 
seu grup considera que el govern de la Generalitat no ret pleitesia a la monarquia, amb 
la qual cosa consideren que no té sentit votar a favor ni abstenir-se. Senzillament, hi 
votaran en contra. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que com 
entendran, des del republicanisme porten a la sang, a l’ADN, creure que una república 
és una millora per a qualsevol estat. Malgrat tot, entenen que és un tipus de moció que 
no hauria de ser en aquest ple i més que el rei sigui el negociador amb Catalunya en el 
cas que arribi aquesta negociació per la independència. D’entrada, ja s’hauria de 
rebutjar que la monarquia entrés en aquesta negociació quan sigui el moment. 
 
Malgrat les seves paraules, com que ho porten a l’ADN, hi votaran a favor, però vol 
deixar clar que consideren que no són mocions que hagin de debatre’s en un ple 
d’aquest tipus. 
 
El senyor Castellà agraeix al senyor Llovet el vot a favor a aquesta moció, ja que li hauria 
estranyat bastant que el grup municipal d’ERC hagués votat en contra precisament per 
les paraules que ha dit el mateix senyor Llovet i veient l’esperit d’aquesta moció. 
 
Es dirigeix al senyor Massagué per dir-li que hi ha un referèndum d’autodeterminació on 
diu que Catalunya ha de ser un estat en forma de república i la monarquia espanyola ha 
estat en contra d’aquest referèndum i no només en contra, sinó que a alenat la repressió. 
Per això, l’actuació que ha de tenir la Generalitat de Catalunya davant d’aquesta actitud 
que va tenir el 3 d’octubre del 2017 el rei d’Espanya, no pot  ser una altra que trencar la 
relació diplomàtica i institucional amb aquesta casa reial espanyola que històricament 
ha estat un casa reial criminal, prepotent i, com s’ha demostrat al llarg de la història, 
corrupta. Cal recordar que la casa reial espanyola va ser imposada a dit pel dictador 
Franco. Cal recordar que la casa reial espanyola va tirar sal a la guerra civil contra la 
república i, per tant, és sorprenent que el grup municipal del PSC i aquells que es diuen 
republicans ara estiguin votant en contra d’una moció que el que fa realment és treure 
de la jugada la monarquia espanyola. No volen que la monarquia espanyola sigui una 
interlocutora per Catalunya, Catalunya no té rei, ja ho va votar i, per tant, en 
conseqüència, i es dirigeix directament a la senyora Bosch, el que s’ha de fer és votar a 
favor d’aquesta moció perquè entenen que per treure de l’actuació la monarquia 
espanyola s’ha de començar per no reconèixer-la. 
 
Només cal seure per negociar la secessió. Si volen hi seran i si no els hi volen 
continuaran amb la seva vida fins aconseguir la independència. 
 
El senyor Massagué comenta que després de tota aquesta demagògia que tots són 
republicans, li recorda al senyor Castellà que la moció que ha presentat només demana 
que la Generalitat de Catalunya no reti pleitesia a la monarquia espanyola. De tota la 
resta de manifestacions que ha fet el senyor Castellà, no n’hi ha ni una a la moció. No 
entén per què barreja les coses, repeteix que la moció només parla de retre pleitesia al 
rei o no fer-ho. Tota la resta que ha explicat no té res a veure amb l’enunciat de la moció. 
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La senyora Bosch torna a repetir que el rei no és l’interlocutor vàlid per negociar res. La 
senyora Bosch explica que, a ella el rei, ni la representa ni l’ha representada mai. El 
senyor Castellà ha manifestat moltes idees raonables, però que no tenen a veure amb 
la moció. La moció només parla que la Generalitat no reti pleitesia al rei. Francament, 
es podrien haver dit moltes coses del rei en una moció, que se l’imputi o que se li 
embarguin els béns, a ell i a tota la família que l’hagin ajudat en els seus negocis, però 
la moció se centra en un tema de postureig. La senyora Bosch es considera molt 
republicana però no pot votar a favor d’una moció que parla d’una cosa que no existeix, 
que és la pleitesia que ret la Generalitat al rei. En els darrers temps, aquesta pleitesia 
no s’ha vist. 
 
El senyor Castellà explica que el fet que la Generalitat es presenti als actes que fa la 
monarquia espanyola a Catalunya ja és una forma de pleitesia. 
 
En aquest moment el senyor alcalde accidental interromp la intervenció del senyor 
Castellà perquè veu que hi ha regidors que també han tornat a demanar la paraula. 
 
El senyor Llovet comenta que no pot ser que hi pugui haver rèpliques de les 
contrarèpliques i respostes a aquestes contrarèpliques perquè no acabaran mai. 
 
El senyor alcalde accidental agraeix les paraules al senyor Llovet, però li comenta que 
això ja ho decidirà ell. Li demana al senyor Massagué que si té alguna aportació nova 
que la manifesti. 
 
El senyor Massagué explica que ha estat un error, se li havia quedat la petició 
bloquejada, però que ara ja l’ha pogut treure. 
 
El senyor alcalde accidental cedeix la paraula a la senyora Gómez, però li demana que 
la intervenció inclogui tot allò que vol dir perquè la resposta pugui ser al més completa 
possible. Si no es fa així, no acabaran mai amb aquest punt. 
 
La senyora Gómez comenta que en la seva primera intervenció ha estat molt breu i el 
senyor Castellà no la deu haver entès. Li agrairia al senyor Castellà que no posi paraules 
a la seva boca que no ha dit. Si per alguna cosa se la coneix és per parlar potser de 
vegades massa clarament. La senyora Gómez no ha manifestat la seva opinió, l’únic 
que ha dit és que des del seu grup municipal consideren que el govern de la Generalitat 
no ret pleitesia al rei i que votaran en contra d’aquesta moció perquè creuen que 
l’enunciat no és correcte. En cap moment ha manifestat si el seu grup polític o ella 
personalment estan a favor o en contra de la monarquia. 
 
El senyor Castellà comenta que és evident que el Partit Socialista espanyol ha ajudat i 
ha col·laborat, i encara ho fa, amb la fugida del rei Juan Carlos I. Tothom sap 
perfectament que li està pagant la seguretat privada amb fons de l’Estat i tothom sap 
perfectament que va sortir del país gràcies al govern espanyol. Per tant, ara és normal 
que facin les declaracions que fan, però qualsevol acte en el qual assisteixi el govern de 
la Generalitat amb el monarca és un acte de pleitesia de la Generalitat al rei, perquè es 
posen a la seva disposició. No és cortesia, és pleitesia i així es fa des de temps 
immemorials. 
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El seu grup municipal està en contra d’aquesta pleiteisa, creuen que s’ha de trencar la 
relació amb la casa reial espanyola i més ara que s’ha demostrat la corrupció sistèmica 
en la línia borbònica que és absolutament insuportable. Els ciutadans tenen tot el dret 
de protestar, queixar-se i demanar al seu president i al seu govern de la Generalitat que 
no assisteixin als actes on participi el rei d’Espanya. 
 
3. Propostes urgents 
 
3.1. Intervenció 

 
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 
2568/1986, 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 d’un punt no inclòs a l’ordre del dia. Un cop sotmès a la urgència 
d’aquest punt, és apreciada i declarada per unanimitat dels quinze membres presents 
dels disset que integren el nombre de dret del Ple Municipal i es procedeix tot seguit a 
la seva deliberació i votació en els termes següents: 
 
3.1.1. MODIFICACIÓ DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 
 
Atès allò que disposen els articles 165 i següents del Text refós de la Llei d’Hisendes 
Locals (TRLHL), aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 de març, l’article 9 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè, de la Llei 
d’Hisendes Locals.  
 
Vist l’expedient de modificació de crèdit num. 28/2020 en la modalitat de transferència 
de crèdits. 
 
Vist que l’Annex 1 de les Bases d’execució del pressupost referent a les subvencions 
nominatives incorpora una subvenció a nom de l’ASSOCIACIÓ COLLA DE REIS 
(G66064767) d’import 11.000,00 Euros que ha quedat modificada per la referida 
modificació de crèdit en l’import de 27.020,00 Euros.  
  
Vist l’informe emès per l’Interventor i que consta a l’expedient. 
 
En virtut de les atribucions que l’article 22.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, s’acorda per unanimitat 
dels quinze membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
Municipal. 

 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Annex 1 Subvencions nominatives 
de les Bases d’execució del Pressupost municipal, referit a les Subvencions 
nominatives, que queda redactat de la següent manera: 
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ANNEX 1. SUBVENCIONS NOMINATIVES 
 

Aplicació pressupostària Tercer CIF 

Import 
màxim 
(euros) 

22 17230 48300  ADF VALLALTA G64198245 1.000,00 

32 33800 48300 COLLA DE DIABLES DE CANET DE MAR J64244502 12.000,00 

31 33400 48300 FUNDACIÓ PALAU I FABRE G62923032 5.500,00 

30 43100 48300  ASSOCIACIÓ COMERCIANTS CANET CENTRE G66986027 2.000,00 

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

31 33400 48300  CENTRE PARROQUIAL DE CANET DE MAR G66410853 2.650,00 

31 33400 48300  ASSOCIACIÓ COLLA DE GEGANTERS DE CANET DE MAR G66410853 1.500,00 

32 33800 48301  ASSOCIACIO COLLA DE REIS  G66064767 27.020,00 

32 33800 48302 SUBVENCIÓ NOMINATIVA MOIXONS LLEPAFILS G62866330 6.400,00 

40 23100 48300 SUBVENCIÓ NOMINATIVA CANET ALIMENTS Q2866001G 3.000,00 

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

40 23100 48300  CREU ROJA LOCAL Q2866001G 3.000,00 

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

40 23100 49000 GEA XXII G62970686 4.500,00 

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

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

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

51 32200 45000  INSTITUT LL. DOMÈNECH I MONTANER Q5850056B 7.200,00 

 
Segon.- Exposar al públic l’acord precedent pel termini reglamentari de 15 dies hàbils, 
en el tauler d’edictes de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, durant el qual 
els interessats podran examinar-lo i presentar les reclamacions davant el Ple de la 
corporació.  
 
Tercer.- L’expedient es considerarà definitivament aprovat, si durant el termini 
d’exposició al pública, no s’haguessin presentat reclamacions, de conformitat amb el 
que disposa l’article 169.1 del TRLRHL.  
 
Quart.- Trametre una còpia de l’expedient definitivament aprovat a l’Il·lm. Sr. Delegat 
d’Hisenda d’aquesta província, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, de conformitat amb allò que disposa l’article 169.4 del TRLRHL. 
 
La senyora M. Assumpta Revoltós Vaquer, regidora delegada de Festes i Joventut, 
explica que la nau que ocupa la Colla de Reis s’ha de reformar perquè serà seu de la 
brigada i mentre es facin les obres i no es puguin traslladar a dependències municipals, 
s’augmenta la partida de la subvenció per fer front al pagament del lloguer d’un local on 
pugui dur a terme les tasques que se’ls encomana per conveni. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que hi votaran a favor, ja que no volen pas deixar la Colla de Reis sense 
un lloc per fer la seva feina. Però li agradaria fer consideracions a l’expedient d’aquest 
punt de l’ordre del dia. D’entrada no sap si el conveni hauria de ser a l’expedient i aprofita 
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per dir que els expedients dels convenis haurien de ser al portal de transparència i el 
que ha pogut trobar ha estat el conveni de l’any 2018 i que explica que es troba a la 
Junta de Govern Local de 31 d’octubre del 2017. 
 
Explica que a finals de juliol, la Colla de Reis va haver de marxar de la nau perquè havien 
de començar les obres per condicionar la nau per a la brigada. Pregunta quant temps 
estaran en aquesta provisionalitat i quan podran disposar del local assignat. Tenint en 
compte que tenen una previsió de 16.020 euros, trets, a més a més, d’activitats culturals, 
esportives i decfestes, pregunta què se’n farà del sobrant. 
 
També demana que expliquin si ja han calculat el preu del lloguer i quant de temps s’hi 
hauran d’estar. 
 
La senyora Revoltós explica que ja ho han previst. Per això han previst 16.020 euros. 
Es preveu el lloguer de tot un any, més les despeses que puguin sorgir de 
subministraments que necessitin. S’ha calculat un any prorrogable depenent del que 
duri el condicionament de la nau. No podien fer-ho per tres mesos, fins a final d’any, 
perquè haurien fet curt. Per això, han previst aquesta quantitat tan elevada, perquè s’ha 
calculat fins al setembre de l’any que ve. 
 
El senyor Massagué demana que expliqui per què s’han tret aquests diners d’activitats 
culturals, esportives i de festes. Pregunta si és un sobrant d’aquestes partides. 
 
La senyora Revoltós explica que s’han pogut treure aquests diners d’aquestes partides 
perquè, com tots saben, des del mes de març s’ha fet el que s’ha pogut i s’ha fet una 
festa major com s’ha pogut; també havien previst activitats per a la festa major petita 
que, de moment, s’han ajornat. De totes maneres, ja han previst una sèrie de diners 
amb els quals que  creuen que podran fer moltes de les activitats que es puguin 
programar si la pandèmia ho permet, fins a finals d’any. És a dir, aquests diners no van 
en detriment d’activitats que es puguin fer i que faran, si es pot. 
 
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 
2568/1986, 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 d’un punt no inclòs a l’ordre del dia. Un cop sotmès a la urgència 
d’aquest punt, és apreciada i declarada per catorze 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, Pep Tenas 
Soler i Anna M. Casas Donadeu,  Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata, Miguel 
Borrego González, Jordi Castellà Andrés i Gemma Bosch Alsina, i un vot en contra el 
regidor Josep Antoni Massagué Muntada i es procedeix tot seguit a la seva deliberació 
i votació en els termes següents: 
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3.1.2. APROVACIÓ PROVISIONAL EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT, EN 
LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI, NÚMERO 27/2020 
 
Fets: 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 177.2 del RDLeg. 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i els articles 
10, 11 i 12 de les Bases d’execució del pressupost vigent en aquest exercici.  
 
Vist l’expedient núm. 27/2020, de modificació de crèdits en la modalitat de crèdits 
extraordinaris. 
 
Vista la memòria presentada de data 21 de setembre de 2020 relativa a la necessitat de 
tramitar l’expedient de modificació de crèdits. 
 
Vist l’informe favorable de l’Interventor número 118/2020 de 21 de setembre de 2020. 
 
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 quinze membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
Municipal. 
 
Primer.- Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de crèdit, en la modalitat de 
crèdit extraordinari, número 27/2020, amb el següent detall: 
 
El resum de les modificacions proposades és el següent: 
 
Pressupost de despeses 
Altes   
Aplicació Descripció Import 
27 15220 22799  ALTRES TREBALLS EXTERNS PLA 

D’HABITATGE 
5.000,00 € 

27 15210 22799 ALTRES TREBALLS HABITATGE SOCIAL 5.000,00 € 
Total  10.000,00 € 

 
Pressupost de despeses 
Baixes   
Aplicació Descripció Import 
27 15210 46100  APORTACIÓ A DIPUTACIÓ PLA D’HABITATGE 10.000,00 € 
Total  10.000,00 € 

 
Segon.- Que el present expedient de modificació de crèdits que s’aprova 
provisionalment sigui exposat al públic per un termini de quinze dies hàbils, previ anunci 
en el Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, durant el qual 
els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple, en 
compliment del que disposa l’article 177.2 en relació amb l’article 169.1 del Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  
 



 

 
48 

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 

Tercer.- En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord d’aprovació provisional 
s’entendrà elevat a definitiu; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, 
comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les. 
 
Quart.- Aquest expedient una vegada aprovat en ferm, s’haurà d’introduir en la 
comptabilitat de l’Ajuntament de Canet de Mar amb els ajustaments derivats de 
l’esmentat expedient, sense perjudici de les modificacions en les codificacions de les 
partides a conseqüència de coincidències amb partides existents i variacions de la 
codificació orgànica. 
 
Cinquè.- Una còpia d’aquest expedient haurà d’estar a disposició del públic, a efectes 
informatius, des de la seva aprovació definitiva fins a la  finalització de l’exercici. 
 
Abans de passar a l’explicació del punt per part de la senyora Serra, el senyor Josep 
Antoni Massagué Muntada, comenta que li hauria agradat explicar el seu vot en contra 
de la urgència d’aquest punt. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde de Sostenibilitat, Mobilitat i Noves 
Tecnologies, explica que aquest any l’Àrea d’Habitatge va sol·licitar un ajut al Catàleg 
de Serveis de la Diputació de Barcelona per poder dur a terme el pla d’habitatge, que 
els permetria dissenyar les línies a seguir aquests propers anys. La Diputació, en el cas 
de les subvencions per a un pla d’habitatge, sempre concedeix el 20% de les sol·licituds, 
però haver-lo demanat ja els dona punts per als propers anys. 
 
Aquest pla d’habitatge normalment és sempre cofinançat i per això l’Ajuntament ja van 
reservar una partida per si tenien la sort que la Diputació creia convenient donar-los 
aquest ajut. 
 
Recentment, els han notificat que no concedien aquest ajut, de moment, i el que han 
decidit és destinar aquesta partida per altres projectes que també es troben dins l’Àrea 
d’Habitatge. 
 
El primer que s’ha decidit és començar a fer treballs en matèria del pla d’habitatge, per 
poder sol·licitar un ajut molt més elaborat i que en les properes convocatòries es tinguin 
més possibilitats de concessió. 
 
L’altre projecte, la signatura d’un conveni amb SAREB per gestionar els habitatges buits 
que té aquesta entitat, per utilitzar-los com a habitatges socials, creuen que és 
convenient contractar personal extern perquè els puguin ajudar a gestionar els 
contractes amb les persones que utilitzaran aquests habitatges socials. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que ara mateix té un problema amb la càmera i estan intentant solucionar-
ho des d’Informàtica. 
 
El senyor alcalde accidental li comenta que se’l sent perfectament i que si vol, pot fer la 
seva intervenció. 
 
El senyor Massagué comenta que amb aquests problemes s’estima més no fer la seva 
intervenció i passar a la votació. 
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La senyora Serra s’ofereix a explicar-li els dubtes que pugui tenir sobre aquest assumpte 
quan ho consideri convenient. 
 
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 
2568/1986, 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 d’un punt no inclòs a l’ordre del dia. Un cop sotmès a la urgència 
d’aquest punt, és apreciada i declarada per unanimitat dels quinze membres presents 
dels disset que integren el nombre de dret del Ple Municipal i es procedeix tot seguit a 
la seva deliberació i votació en els termes següents: 
 
3.1.3. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 06/2020 
 
Fets: 
 
En el saldo del compte 413 creditors per despeses pendents d’aplicació a 31/12/2019 
s’integren les operacions incloses en la següent relació, comprensiva de tres factures i 
amb un import total de 25.682,24 euros corresponent a despeses realitzades durant 
l’exercici 2019 i anteriors per les quals no existia consignació pressupostària adequada 
i suficient. 
 
Operació Data doc. Tercer Nom Text Explicatiu Import 

220180015406 12/12/2018 P5800008D CONSELL 
COMARCAL DEL 
MARESME 

CONVENI SAD 3er 
TRIM/2018 

4.316,89 

220190017015 21/10/2019 A08146367 SOREA SAU AOC:71134309 Texto 
Posición: FACTURA PREMI 
DE COBRANÇA TAXA DE 
CLAVEGUERAM 
FACTURACIÓ 2019-03 

4.101,43 

220190017301 27/11/2019 P5827908D CONSORCI 
UNIVERSITARI 
CENTRE ASSOCIAT 
A LA UNED 

LIQUIDACIO CONVENI 
ENTRE UNED I 
AJUNT.CANET  CURS 2016-
2017 

17.263,92 

 
Les factures i documents justificatius han estat conformats pels tècnics responsables, 
manifestant que es tracta d’obres, serveis o subministraments efectivament realitzats, 
 
En l’expedient consten les memòries subscrites pels tècnics responsables, de 
conformitat amb allò que disposa l’article 30 de les Bases d’execució del pressupost. 
 
S’ha expedit el document comptable RC que posa de manifest que en l’exercici 2020 
existeix consignació adequada i suficient per aplicar aquestes despeses. 
 
Fonaments de dret: 
 
La normativa aplicable ve determinada per: 
 
- Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març.  
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- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol 
sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora d’Hisendes Locals, article 60.2. 
- Bases d’execució del pressupost per l’exercici 2020, article 30. 
 
Vist l’informe de l’interventor núm. 121/2020, amb resultat d’objecció fiscal suspensiva, 
per tractar-se de despeses que es van realitzar incomplint article 216.2.a del TRLHL. 
 
Atès que es tracta de despeses efectivament realitzades pels tercers proveïdors de les 
obres, serveis o subministraments, i per tal d’evitar un enriquiment injust de 
l’Administració. 
 
De conformitat amb allò previst en l’article 217.2 del TRLHL, 
 
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 quinze membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
Municipal. 

 
Primer.- Resoldre la discrepància i aixecar l’objecció fiscal formulada per l’Interventor, 
de conformitat amb allò previst en l’article 217.2 TRLHL. 
 
Segon.- Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per despeses 
realitzades per l’Ajuntament de Canet de Mar en l’exercici 2019 i anteriors sense 
consignació pressupostària adequada i suficient, pendents d’aplicació al pressupost, per 
un import total de 25.682,24 Euros, que comprèn les següents operacions, amb el detall 
contingut en la relació següent: 
 
Operació Data doc. Tercer Nom Text Explicatiu Import 

220180015406 12/12/2018 P5800008D CONSELL 
COMARCAL DEL 
MARESME 

CONVENI SAD 3er 
TRIM/2018 

4.316,89 

220190017015 21/10/2019 A08146367 SOREA SAU AOC:71134309 Texto 
Posición: FACTURA PREMI 
DE COBRANÇA TAXA DE 
CLAVEGUERAM 
FACTURACIÓ 2019-03 

4.101,43 

220190017301 27/11/2019 P5827908D CONSORCI 
UNIVERSITARI 
CENTRE ASSOCIAT 
A LA UNED 

LIQUIDACIÓ CONVENI 
ENTRE UNED I AJUNT. 
CANET  CURS 2016-2017 

17.263,92 

 
 

Tercer.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives a l’annex de la relació 
de factures extrajudicials per un import total de 25.682,24 euros amb càrrec a les 
diferents aplicacions pressupostàries relacionades.  
 
Quart.- Comunicar els acords al departament d’Intervenció, als efectes oportuns. 
 
El senyor alcalde accidental, en qualitat de tinent d’alcalde de Cultura, Acció Social, 
Règim Intern i Promoció, explica que s’habilita un reconeixement extrajudicial de crèdits 
per poder fer el pagament d’obres i serveis de subministraments que s’havien efectuat 
en el seu moment, però per als quals no hi havia consignació pressupostària adequada 
i suficient. En concret, són imports que es devien al Consell Comarcal, com el SAD, 
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factures de SOREA pendents, per una qüestió de la taxa de clavegueram i també 
factures de la UNED del curs 2016-2017. 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, pregunta 
per què s’ha de presentar una proposta d’aquestes característiques per urgència, ja que 
s’estan aprovant uns assumpte que estan pendents des de l’any 2018. 
 
El senyor alcalde accidental explica que pot ser sorprenent, però de vegades els 
expedients no s’acaben a temps d’entrar-los per l’ordre del dia, però sí per entrar a la 
sessió i van considerar que calia posar-lo en consideració del Ple si ja estava a punt per 
fer-ho, ja que les factures que es deuen estan degudament informades pels tècnics 
corresponents i per no demorar-ho encara més han preferit entrar-ho en aquest Ple per 
urgència. No els agrada fer-ho d’aquesta manera, però aquestes factures s’han anat 
presentant durant aquest any i s’ha d’entendre que no ha estat un any fàcil per poder 
treballar. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, demana si el senyor interventor pot explicar les conclusions d’aquest punt. 
Pregunta si es tracta de votar per aixecar una objecció formulada pel senyor interventor. 
 
El senyor alcalde accidental demana al senyor interventor que aclareixi el dubte del 
senyor Massagué. 
 
El senyor interventor explica que no és exactament això el que es vota. En primer lloc, 
s’ha d’aixecar el reparament suspensiu perquè es tracta de despeses que no disposaven 
de consignació pressupostària quan es van dur a terme en el seu exercici, cosa que 
comporta un reparament suspensiu. El fons de la proposta, però, és aprovar aquestes 
despeses. Així, doncs, el que es vota és aprovar la despesa i reconèixer l’obligació per 
poder pagar-les. 
 
En el moment de la votació, la senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup 
municipal de Canet i Tu, explica que gràcies a l’explicació del senyor interventor el seu 
vot es favorable. 
 
4. Precs i preguntes 
 
El senyor alcalde accidental explica que han rebut tres interpel·lacions i que cada grup 
municipal les farà en el seu torn d’intervenció. Així, doncs, cedeix la paraula a la senyora 
Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu. 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, explica 
que li ha costat fer una tria de les preguntes perquè fa gairebé tres mesos que no s’han 
vist i en tenia moltes. Gairebé totes, però, estan relacionades amb el tema de la 
informació i creu que hauria estat molt bé fer una sèrie de sessions o comissions de 
control. 
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1.- Informe sobre el pla d’usos i gestió de viabilitat econòmica del teatre municipal 
de Canet de Mar 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, explica 
que gràcies a persones que han tingut accés a aquesta informació que ha reclamat 
anteriorment, han sabut que el senyor -- ha elaborat un informe sobre el pla d’usos i 
gestió de viabilitat econòmica del teatre municipal de Canet de Mar. Les entitats El 
Centru i la Plataforma Odèon l’han pogut veure i per Ràdio Canet van saber que seria 
el senyor -- qui coordinaria i dissenyaria tant la part artística com la de gestió del teatre 
municipal de Canet de Mar, una elecció que en absolut posen en dubte, perquè creuen 
que realment és la persona més adequada, però considera que potser ja va essent hora 
de convocar un consell municipal de cultura per tal que no s’hagin d’assabentar 
d’aquestes coses per canals extraoficials. 
 
El senyor alcalde accidental, en qualitat de tinent d’alcalde de Cultura, Acció Social, 
Règim Intern i Promoció, explica que tant la senyora Bosch com el senyor Massagué 
més endavant, han coincidit a preguntar-li sobre l’informe del pla d’usos i gestió del 
teatre municipal de Canet de Mar i el Consell Municipal de Cultura. Comenta que deu 
ser perquè ell mateix, en repetides ocasions, a finals de l’any passat, va manifestar que 
supeditaven la reunió del Consell Municipal de Cultura, al fet de disposar del resultat 
final de l’estudi del futur teatre municipal. 
 
El senyor alcalde accidental explica que la pandèmia que han patit durant la primavera, 
ha provocat, per una banda, que aquest treball, que ja portava una certa demora, arribés 
just enmig d’aquesta pandèmia i, per tant, s’ha allargat molt més. Avui, casualment, des 
de la Diputació els han comunicat que l’endemà, que és quan acaba el termini de 
presentació, el senyor -- presentarà definitivament el projecte de gestió. A partir d’aquí, 
la Diputació el revisarà, i un cop feta la revisió, l’enviarà a l’Ajuntament. Un cop el tinguin 
a les mans, convocaran el Consell Municipal de Cultura perquè tindrà prou justificació 
com per convocar-lo i presentar aquest estudi. 
 
Prèviament, però, es farà una presentació als grups focus que hi han col·laborat, com 
El Centru, la Plataforma Odèon i tècnics i gent vinculada amb el món de les arts 
escèniques, de les arts visuals i de les arts plàstiques. També es convidarà un grup 
focus que el senyor -- va creure oportú reunir i convocar, com és el grup dels joves. Vista 
la seva participació de manera activa en El Centru o la Plataforma Odèon, per exemple, 
el senyor -- va creure que era una bona idea que tinguessin una representació exclusiva. 
 
Així, doncs, es farà un presentació a aquestes grups preferents per haver col·laborat en 
la confecció dels preliminars sobre els quals s’ha fonamentat l’estudi i posteriorment 
faran aquesta presentació en societat, primer al Consell Municipal de Cultura on els 
partits polítics també en formen part. També presentaran el responsable, el coordinador, 
que ja han esmentat el seu nom anteriorment, el senyor – 
. Un cop feta aquesta presentació al Consell Municipal de Cultura, en faran una altra 
d’oberta a tot el poble. 
 
Conclou que el que volien dur a terme a la primavera, espera que ho puguin fer aquesta 
tardor. 
 
2.- Taula del COVID-19 
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La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, explica 
que aquesta pregunta és amb relació a la reactivació de la taula sobre del COVID-19 
que es va fer el passat mes de juny. Des de llavors s’han tramitat els ajuts als autònoms 
i hi ha hagut bastants problemes amb els establiments de restauració i els comerços 
estan afrontant aquesta nova normalitat com poden. 
 
Comenta que als grups municipals no se’ls ha anat informant oficialment per cap canal. 
Demana si tenen intenció de tornar a convocar la taula o només va ser un gest de 
compromís, i tant si és així com si no ho és, demana si no creuen que la situació hauria 
requerit des de fa mesos haver convocar com a mínim el Consell Municipal de Promoció 
Econòmica. 
 
La senyora Anna M. Casas Donadeu, regidora de Turisme i Promoció Econòmica, 
explica que aquesta pregunta li han fet diferents regidors i l’ha deixada preocupada 
perquè no l’acaba d’entendre. Comenta que li han preguntat quan es reunirà la Comissió 
de Promoció Econòmica i no entén per què li pregunten per aquesta comissió perquè 
ella no sabia que existia i el fet és que no existeix. 
 
La senyora Bosch interromp la intervenció de la senyora Casas per aclarir que ella ha 
preguntat pel Consell Municipal de Promoció Econòmica. 
 
La senyora Casas explica que en el moment que la senyora Bosch ha dit Consell 
Municipal, ha apuntat Comissió igual que en els altres casos. 
 
El que ha vist ara és que sí que existeix aquest Consell Municipal de Promoció 
Econòmica, que es va crear al setembre del 2006, amb el senyor Mas com a alcalde, 
però desconeix quin regidor de Promoció Econòmica hi havia en aquell moment. Ara 
s’ha llegit els estatuts de manera ràpida i pensa que pot ser una idea interessant i la 
valorarà, però per les referències que en té, l’última edició que se’n va fer, va ser amb 
la senyora Coia Tenas, en la qual només van assistir quatre persones i es va deixar 
inoperativa, per falta de quòrum. 
 
Explica que no han anat de cara a convocar taules i comissions perquè justament en el 
que s’està treballant és el teixit empresarial, encarat a la restauració. S’ha demanat 
específicament a aquest sector que contactin amb l’Ajuntament per debatre les seves 
propostes, tenir en consideració les seves necessitats i buscar el consens polític per 
canviar aquelles coses que s’hagin de canviar. 
 
3.- Oferta d’espais municipals als centres docents de Canet de Mar 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, explica 
que té una pregunta per la senyora Rosabel Madrid Cámara, tinenta d’alcalde de Serveis 
a les Persones, Igualtat, Participació i Educació. Tot i saber que la competència és 
d’Ensenyament i CATSALUT, i veient el rebrot que hi ha a Canet, sobretot als instituts, 
pregunta si s’han ofert espais municipals perquè els instituts puguin esponjar les 
classes. 
 
La senyora Rosabel Madrid Cámara, tinenta d’alcalde de Serveis a les Persones, 
Igualtat, Participació i Educació, explica que durant el mes de juliol ja van començar a 
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buscar espais amb aquest objectiu. Durant tot aquest temps han estat en contacte amb 
els centres, contacte que, evidentment, encara continua. 
 
Es van buscar espais, sobretot per a l’IES Lluís Domènech i Montaner, a l’escola de 
teixits, on tenen cinc aules de les quals poden disposar. 
 
També van buscar espais per al col·legi Yglesias i es van reservar la sala d‘exposicions 
i la d’audiovisuals. 
 
Per a l’Institut Sunsi Mora, van estar mirant espais privats perquè, en principi, a la 
instal·lació del complex esportiu H2O les mesures no eren adequades, tot i que, fins i 
tot, ja tenien un pla de poder adequar dos espais perquè complissin els requisits. 
 
En general, estan treballant amb els centres segons les seves necessitats; de fet, ara fa 
una estona ha estat en contacte amb la directora de l’IES Lluís Domènech i Montaner. 
 
Explica que des de l’Ajuntament s’està col·laborant i ajudant a habilitar nous espais per 
a ús docent dins dels centres i també s’estan creant nous accessos. De fet, aquests dies 
tota la brigada està hipotecada entre tots els centres educatius, fins i tot en els dies 
d’aquestes pluges tan fortes que hi ha hagut. Vol agrair aquest esforç als treballadors 
de la brigada perquè els han donat molt suport. 
 
Conclou que continuen treballant i si es necessiten més espais, es tindran. Estan a plena 
disposició de tots els centres educatius, ja que és el centre educatiu el que decideix què 
necessita i què vol. 
 
4.- Actes institucionals als alcaldes Cruanyes i Rovira 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
explica que vol fer una primera pregunta a tot l’equip de govern, sobre els actes 
institucionals als alcaldes, els senyors Antoni Cruanyes i Josep Rovira. Explica que el 
seu grup municipal va presentar una moció i pregunta sobre aquest aspecte, per si tenen 
el capteniment de tirar-los endavant. En aquest Ple no se n’ha parlat i a la Comissió 
Informativa General se’ls va donar paraula que es tindria present i que es farien. 
 
El senyor alcalde accidental, explica que sí que és cert que a la Comissió Informativa 
General es va presentar aquesta moció que unia aquest acte de reconeixement, 
juntament amb l’acte de reconeixement institucional que han fet al començament per les 
víctimes de la pandèmia. El senyor alcalde accidental explica que a l’hora de fer el 
redactat ho ha suprimit perquè creu que no tenia sentit fer-ho conjuntament, entre altres 
coses perquè aquestes dues persones no van morir a causa de la pandèmia. Ara bé, el 
que sí que creu que és important és que si s’han de fer dos actes de reconeixement 
diferents, que es facin, com si cal fer-ne tres. El que no creu que sigui de rebut és fer 
tots aquests actes en un. 
 
Cal fer un acte de reconeixement a les víctimes del COVID-19 i un altre acte de 
reconeixement als exalcaldes, ja que considera que mereix un capítol a part, i ell 
personalment pren el compromís de dur-ho a terme, com a alcalde accidental, si encara 
ho és quan arribi el moment. Considera que aquesta declaració institucional per als dos 
exalcaldes necessita ser treballada, més plantejada amb idees i propostes i amb 
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iniciatives que no el converteixi només en un acte de record i memòria, sinó també i per 
sobre de tot, d’homenatge. Cal que quedi palès el reconeixement amb alguna cosa 
més, un premi, per exemple, o posar el seu nom a algun carrer. No es vol allargar més 
per no dir res que no pugui dir. Creu que s’està fent bé i és per aquest motiu que en 
redactar la declaració institucional només ha fet referència a les víctimes del COVID-19. 
 
Així, doncs, proposa a tots els regidors que al proper Ple i si no pot ser al següent, quedi 
definit el tipus d’acte de reconeixement que volen fer-los i que es mereixen. 
 
El senyor Castellà pregunta si la moció que va presentar el grup municipal de Primàries 
Canet de Mar es desenvoluparà en aquest acte d’homenatge que ha comentat el senyor 
alcalde accidental. 
 
5.- Incidència econòmica de la pandèmia al municipi 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
pregunta sobre la incidència econòmica de la pandèmia de la COVID-19. Demana si 
tenen comptabilitzat l’augment d’aturats, si tenen comptabilitzat les botigues, les 
empreses o les pimes que hagin pogut tancar. 
 
També voldria saber si es tornarà a reunir la taula de reactivació econòmica, 
precisament per fer un seguiment de les mesures que s’han pres o que es prendran en 
el futur per fer front a la pandèmia. 
 
El senyor alcalde accidental explica que s’ha de fer una valoració des d’Intervenció del 
cost que la pandèmia està representant. De tota manera, ja ha pogut comprovar que 
han passat per Ple donar compte de tots aquells contractes que s’han fet de manera 
urgent per decret d’Alcaldia. 
 
La senyora Anna M. Casas Donadeu, regidora delegada de Turisme i Promoció 
Econòmica, demana disculpes al senyor Castellà per no contestar-li aquesta pregunta, 
però lamentablement, aquests establiments no presenten cap comunicat de baixa dels 
negocis a l’Ajuntament. Aquestes baixes es detecten a més llarg termini. Considera que 
saber el nombre de negocis que han tancat no és tan important com haver-los donat les 
eines abans perquè no hagin de tancar. Per aquest motiu, van subscriure un conveni 
amb la Cambra de Comerç per aplicar el programa Que cap empresa tanqui. En el marc 
d’aquest programa es van posar en contacte amb la cambra tres empreses, dues van 
rebre la resposta amb menys de 24 hores i, en canvi, n’hi va haver una tercera que al 
cap d’una setmana els va trucar dient que no havien obtingut resposta i se’ls va tornar 
a facilitar el contacte. Certament, no ha pogut comprovar com ha estat atesa aquesta 
tercera empresa. 
 
Insisteix en el fet que l’Ajuntament ha de treballar perquè els negocis no tanquin, ha de 
treballar per facilitar-los les eines, els ajuts, els programes i la formació necessària per 
aconseguir reforçar el teixit associatiu. En això estan treballant. 
 
Quan el senyor Castellà pregunta per les incidències econòmiques, per les pèrdues que 
suposa el COVID-19 li demana si el que vol és la valoració del que suposa com a 
Ajuntament o del que suposa als negocis de Canet. 
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El senyor Castellà explica que demana què suposa per l’Ajuntament de Canet de Mar, 
ara que ja fa sis mesos que va començar la pandèmia potser ja es podria fer una 
valoració. 
 
6.- Acte institucional el dia 1 d’octubre 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
pregunta si faran algun acte institucional el dia 1 d’octubre, com per exemple canviar el 
nom a la plaça Colomer. 
 
També els agradaria saber si pensen fer alguna celebració el 27 d’octubre, quan es 
compleix el tercer aniversari de la declaració d’independència del president Carles 
Puigdemont. 
 
El senyor alcalde accidental explica que en principi no hi ha res previst per aquestes 
dates, la qual cosa no vol dir que no es pugui fer, però és evident que el temps se’ls ha 
tirat al damunt i el moment potser no és el més recomanable per fer cap tipus d’acte. 
 
Estan intentat de ser restrictius, coherents i conseqüents amb les directrius que marca 
la Generalitat. Creu que un acte així en aquests moments, malgrat que se’n tingui ganes, 
és complicat. 
 
Pel que fa al canvi de nom de la plaça Colomer per plaça 1 d’Octubre, ja van comentar 
que es podria fer quan s’inaugurés el teatre municipal de Canet. En aquell moment van 
sortir veus que això era esperar massa, doncs bé, ara pot dir que si no està a tocar, 
gairebé, i creu que seria millor fer-ho l’any que ve amb millors condicions, quan tothom 
es pugui abraçar. D’aquesta manera podran fer una gran festassa i fer la inauguració de 
tot plegat. 
 
El senyor Castellà comenta que per desgràcia, l’any vinent encara hi haurà COVID-19 i 
cal tenir-ho present. 
 
El senyor alcalde accidental demana optimisme. 
 
El senyor Castella comenta que ja n’és, d’optimista, però també és un realista pragmàtic. 
Tot l’any vinent hi haurà COVID-19 i de les vacunes no se’n farà difusió fins a mitjans de 
l’any que ve. 
 
7.- Tasques del càrrec de confiança 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
pregunta si poden explicar quines són exactament les tasques que duu a terme el càrrec 
de confiança contractat a nivell de direcció o gerència. Ja que ha costat 51.000 euros, 
els agradaria saber exactament quina serà la seva feina, per poder valorar-la. 
 
El senyor alcalde accidental explica que aquest càrrec de confiança durà a terme 
tasques organitzatives i de planificació, però també de previsió pel que fa al personal, i 
amb això es refereix a jubilacions. Aquest és un tema que moltes vegades els ve de 
sobte, tot i que es pot preveure, però de vegades els ve de sobte perquè l’interessat 
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decideix jubilar-se abans. Aquesta qüestió han d’intentar incardinar-la dins del bon 
funcionament dels recursos humans. 
 
D’ençà que s’ha posat a treballar han pogut veure que és una persona molt vàlida pel 
que fa a circuits interns i a processos de gestió i és un aspecte que els anirà molt bé. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, té problemes de connexió i el senyor alcalde accidental comenta que continuaran 
amb la intervenció del portaveu del grup municipal següent i quan el senyor Massagué 
hagi recuperat la connexió podrà fer la seva. 
 
8.- Cost real de les obres del carrer Clausell 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, es dirigeix al 
senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, i li 
pregunta si és cert que els aiguats dels darrers dies han pogut fer incrementar el cost 
de l’arranjament del carrer Clausell i si és així demana que els expliqui quina es 
l’estimació d’aquest sobrecost. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
explica que quan es fa una licitació, el responsable de totes les incidències que vagin 
apareixent és l’empresa constructora. És a dir, una incidència de pluja no afecta l’import 
de les obres. Pot afectar a aquest import si es troba algun tipus de problema sota terra, 
de conduccions que no estan previstes o algun tipus de canvi que es decideixi a última 
hora, però en principi, qualsevol altra incidència va a càrrec de l’empresa. 
 
Tothom sap que s’està canviat la canonada de les aigües pluvials de tot el carrer, que 
és la part més difícil de l’obra. Un cop estigui canviada aquesta canonada i s’hagi 
comprovat que té la pendent adequada perquè desguassi perfectament, les fases 
següents seran molt més senzilles perquè es treballarà a la part superior i aquesta no 
té tantes incidències. 
 
Així, doncs, qui s’ha de fer càrrec del sobrecost de les obres, si n’hi ha, a causa de les 
pluges, és l’empresa licitadora de les obres. 
 
La senyora Gómez dona les gràcies al senyor Llovet per les seves explicacions. 
 
9.- Accés del públic al pavelló 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, es dirigeix al 
senyor Josep Tenas Soler, regidor delegat d’Esports, Platges i Brigada d’Obres i 
Serveis. Explica que el cap de setmana passat es van trobar a la porta del pavelló una 
notificació de l’Ajuntament on deia que només es permetria l’entrada a un espectador 
per nen, fins a la categoria de cadet, i a les categories juvenil i sènior els partits es farien 
a porta tancada. El passat 29 d’agost, la Secretaria General de l’Esport i d’Activitat Física 
de la Generalitat de Catalunya treia un comunicat en el qual recomanava, al punt d) el 
següent: 
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“Es recomana que es limiti al màxim la presència d’espectadors en tota mena de 
competicions esportives, exceptuant l’acompanyament dels esportistes menors d’edat, 
els quals podran accedir amb un adult.” 
 
Al pavelló es va prohibir l’entrada als pares dels juvenils i recorda que els juvenils tenen 
16 anys i, per tant, són menors d’edat. 
 
Pregunta al senyor Tenas si sap que el Consell Català de l’Esport permet un  aforaments 
a les graderies en recintes tancats d’un 25% i pregunta quin aforament té el pavelló de 
Canet. 
 
El senyor Josep Tenas Soler, regidor delegat d’Esports, Platges i Brigada d’Obres i 
Serveis, explica que l’assumpte de l’aforament al pavelló és molt sensible. Li agraeix la 
informació que li ha donat, tot i que ja la tenia. 
 
Explica que, per una banda, la Secretaria General de l’Esport recomana limitar al màxim 
l’afluència de públic, però que els menors poden anar acompanyats d’un adult i, per una 
altra banda, la Generalitat mateix declara que els ajuntaments poden decidir què volen 
fer o, fins i tot, que ho poden decidir les entitats que facin ús d’aquestes instal·lacions. 
 
Dit això, repeteix que és un tema molt sensible. L’equip de govern és del parer que val 
més prevenir que lamentar i és cert que han tallat l’afluència de públic al pavelló en la 
categoria juvenil, ja que l’equip de govern considera que els juvenils, tot i que també hi 
ha menors, ja solen anar sols a tot arreu i dubta que quan es tracta d’anar al pavelló, hi 
hagi algun juvenil que hi vulgui anar acompanyat del seu pare, tot i que pot ser, 
evidentment. En definitiva, com que volen limitar l’accés al públic, han considerat que 
fer el tall a la categoria dels juvenils era una bona opció, ja que encara que n’hi hagi que 
són menors, tenen una edat prou adulta com per no necessitar anar acompanyats. 
 
Aprofita per avançar-los a tots plegats que han pres la decisió, pel que fa a l’aforament 
amb els menors, que puguin anar acompanyats de dos adults, a partir d’aquesta 
setmana vinent, si és que la pandèmia ho permet, ja que en aquest moment, de tots els 
grups que fan ús del pavelló hi ha set equips confinats. Per això vol remarcar que la 
pandèmia és la que marca com evolucionarà l’afluència al pavelló i a altres instal·lacions 
esportives. 
 
La senyora Gómez agraeix les explicacions del senyor Tenas, tot i que no creu que ajudi 
a la malmesa Àrea d’Esports no poder anar al pavelló a veure els fills o, fins i tot, el 
primer equip. En qualsevol cas, confien amb el seu criteri i esperen que aquesta situació 
es pugui revertir al més aviat possible, pel bé de tothom. 
 
El senyor Tenas demana a la senyora Gómez que repeteix què ha dit quan ha fet 
referència al primer equip, perquè no ho ha sentit bé. 
 
La senyora Gómez explica que ha estat més una apreciació que no pas una pregunta. 
Evidentment, considera que els pares han d’acompanyar els menors per aquest motiu 
precisament, perquè són menors. Els que juguen a categories com el juvenil, que tenen 
entre quinze i disset anys, ja hi poden anar perfectament sols, tot i que als seus pares 
potser els faria gràcia veure’ls jugar, però el que ella comentava en referència al primer 
equip és que té un seguiment bastant important i no creu que ajudi que no es permeti 
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l’entrada als seguidors en aquests moments, quan hi ha tantes àrees afectades per 
aquest problema, com el turisme, l’esport o la cultura. 
 
El senyor Tenas ara ha entès que no era una pregunta sinó una apreciació amb la qual 
poden estar d’acord o no. S’havia de prendre una determinació i amb la limitació de 
públic, el primer equip, desgraciadament, de moment, no en pot tenir. Repeteix que a 
tothom li sap molt de greu, però la situació és la que és. 
 
10.- Informació sobre la situació de Canet de Mar amb relació a la COVID-19 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, comenta que la 
pregunta per l’Àrea de Sanitat és més aviat un prec o una observació. Explica que han 
trobat a faltar informació, en el decurs del primer brot de la COVID-19, i ara també que 
sembla que comença un segon rebrot. Han trobat a faltar informació de la situació de 
Canet de Mar, tant en rastrejadors, PCR, persones infectades o estat de les residències. 
Han obtingut aquestes dades per altres fonts, però considera que no estaria de més que 
l’Àrea donés les explicacions pertinents i més tenint en compte que se suposa que 
l’Administració local és l’ens més proper al ciutadà. 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Sanitat, explica 
que la informació oficial no la reben, tot i ser l’Ajuntament. La informació de la qual ell 
disposa la pot tenir qualsevol usuari. Cada dia es publiquen al Departament de Salut les 
dades del poble de Canet, com de tots els pobles de Catalunya. 
 
Considera que disposant d’aquesta informació tan àmplia, pensa que no té sentit que 
l’Ajuntament la repeteixi. El que sí que fan és que quan s’observa que a Canet hi ha 
hagut un augment significatiu de casos, en fan ressò. 
 
Com ja ha dit altres vegades, l’Àrea de Sanitat d’un ajuntament no té cap competència 
en salut. Té competències en salut pública, en coses molt concretes, com l’aigua o els 
animals domèstics, però pel que fa referència a salut entesa com a tal, no tenen cap 
competència. 
 
Explica que van molt agafats de la mà del Centre d’Assistència Primària (CAP), amb el 
qual han col·laborat al 100% quan els han demanat alguna cosa i si en algun moment 
els han donat alguna dada o informació, els han demanat que tinguessin absoluta 
confidencialitat. És a dir, no faran el que els diuen que no facin i transmetre informació 
que no es pot difondre. Molta d’aquesta informació ja se sabrà, però mentre no la faci 
pública qui l’ha de fer pública, és informació confidencial, encara que l’Ajuntament la 
tingui. 
 
La senyora Gómez explica que el senyor Masvidal insisteix que té la mateixa informació 
que poden tenir la resta de regidors, per les mateixes vies públiques, tot i que en aquest 
mateix ple ha manifestat que té informació i tracte directe amb els principals 
responsables del CAP. Per tant, no pot dir que disposa de la mateixa informació que la 
resta. Una altra cosa és que aquesta informació, com molt bé ha explicat, és més o 
menys confidencial, la qual cosa no deixa de cridar l’atenció quan altres alcaldes d’altres 
municipis, fins i tot en els seus murs de xarxes socials, fan públiques aquestes dades 
que per als responsables del CAP són secretes. 
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El senyor Masvidal comenta que si hi ha altres regidors que no tenen problemes a 
desvetllar informació confidencial que el CAP manifesta precisament que són 
confidencials, ell no ho farà. 
 
11.- Assetjament laboral 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, es dirigeix a la 
senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Recursos Humans i Acció Social.  
Pregunta si es té coneixement d’algun o alguns treballadors de l’Ajuntament que hagin 
patit assetjament per part d’un superior. Si és així, pregunta si s’ha pres alguna mesura. 
 
Fa uns quants plens li va preguntar a la senyora Isart si tenia coneixement d’algun tracte 
masclista, pregunta a la qual la senyora Isart va contestar que no tenien cap denúncia. 
Comenta que ara ja n’ha après i no cometrà l’error de tornar a preguntar si tenien alguna 
denúncia. Ara la seva pregunta és si tenen coneixement que algun treballador hagi patit 
algun tracte d’assetjament per part d’un superior. 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Recursos Humans i Acció 
Social, explica que no en té cap constància. 
 
La senyora Gómez repeteix la pregunta de si la senyora Isart no té constància de cap 
assetjament en la plantilla dels treballadors de l’Ajuntament. 
 
La senyora Isart li comenta que ja li ha contestat la pregunta. 
 
La senyora Gómez repeteix que si la senyora Isart no té constància de cap instància 
que s’hagi entrat a l’Ajuntament, denunciant un tracte degradant, ella li’n pot facilitar el 
número de registre. 
 
El senyor alcalde accidental declara que si la senyora Isart ha manifestat que no en té 
constància, és que no en té constància i no val la pena insistir. 
 
La senyora Gómez insisteix en el fet que ella té el número de registre d’aquesta instància 
i li agradaria deixar palès que existeix. 
 
La senyora Isart explica que l’endemà preguntarà per aquesta instància. Repeteix que 
a dia d’avui no té coneixement d’assetjament entre el personal de l’Ajuntament. 
 
12.- Actuació de Sanitat respecte al problema de les rates 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, es dirigeix al 
senyor Josep Maria Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Sanitat. Pregunta 
si té coneixement de si s’ha fet alguna actuació amb el problema de les rates que hi ha 
en algunes zones del municipi, com per exemple a la plaça 11 de Setembre. Demana 
que si s’ha fet alguna actuació expliqui què s’ha fet, on s’ha fet i si n’hi ha més de 
previstes. 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Sanitat, explica 
que l’Àrea de Sanitat sí que té competències en el control de plagues i aquest control 
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es fa a través d’una empresa externa contractada. Aquesta empresa s’encarrega de les 
desratitzacions periòdiques a diferents zones del municipi. 
 
A part de les actuacions que van fent anualment... 
 
En aquest moment, quan són les 22.30 hores, se suspèn el Ple per error de connexió 
amb el directe i es reprèn a les 22.36 hores, amb les respostes del senyor alcalde 
accidental a les preguntes fetes per diferents membres de l’oposició. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, aprofita aquesta pregunta per recordar que en el ple anterior va fer una pregunta 
al senyor Llovet, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, sobre un 
problema de coloms al carrer del Mar, número 5. Li va contestar que ho havia anat a 
veure, però el problema és que per fer una acció s’ha trigat tres mesos. Així, doncs, igual 
que amb aquest assumpte de les desratitzacions, que ha comentat el senyor Masvidal, 
que s’havien dut a terme a tots els carrers, li agradaria saber si també s’ha fet al 
clavegueram, perquè si porten a terme aquestes accions per la superfície, però no ho 
fan per sota, no s’arregla el problema. 
 
La senyora Gómez agraeix l’explicació que ha donat el senyor Masvidal. 
 
El senyor Masvidal comenta que ell personalment no sap com duen a terme aquestes 
accions, però li sembla evident pensar que les actuacions es fan al clavegueram, que 
és on hi ha les rates. Recorda que són empreses especialitzades en aquests 
tractaments. 
 
El senyor Massagué comenta que no ha volgut pas dir que aquestes empreses ho facin 
malament, només ha preguntat si ho estan fent pel clavegueram i quin pla tenen 
programat. Per això sempre comenta que el senyor Masvidal li contesta allò que no li 
pregunta. 
 
El senyor alcalde accidental demana al senyor Massagué que no interrompi als altres 
que estan parlant, en aquest cas ha interromput el mateix alcalde accidental quan no li 
havia donat torn de paraula. 
 
13.- Exempcions en algunes taxes 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, es dirigeix a la 
senyora Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde de Sostenibilitat, Mobilitat i Noves 
Tecnologies. Explica que durant el mes de setembre és quan es fan les reformes de les 
ordenances fiscals i les taxes i proposen afegir-hi un punt on que es prevegi que en una 
situació d’excepcionalitat com la d’aquests darrers mesos, els autònoms, com per 
exemple els hostalers o els empresaris, puguin quedar exempts del pagament de taxes 
com la de terrasses o la d’escombraries. També proposa modificar els horaris de les 
terrasses i la polèmica de les marques a les ombrel·les, les cadires i les taules. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde de Sostenibilitat, Mobilitat i Noves 
Tecnologies, explica que des de l’equip de govern, quan es van trobar amb aquesta 
situació excepcional de pandèmia, en la fase de represa, alguns establiments amb 
terrassa van demanar poder estar exempts d’aquesta ordenança. Evidentment, quan 
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s’aprova una ordenança, s’aprova per tot l’any i en aquest cas, en aquest any, no podien 
anul·lar-la perquè estava aprovada per tot l’any 2020 i van decidir una cosa que 
considera molt equitativa i és ajudar a tothom de la mateixa manera, des de la petita i la 
mitjana empresa, fins als que tenen terrasses o els restauradors que simplement no en 
tenen. Per aquest motiu, l’Àrea de Promoció Econòmica ha creat uns ajuts i la regidora 
de l’Àrea ja donarà totes les dades. Explica que han optat per l’opció més equitativa i 
han donat aquests ajuts per tothom igual. 
 
Com que ara és el moment de la modificació de les ordenances, donada l’excepcionalitat 
del moment, han considerat que un cop aprovades les ordenances ja serà aplicable 
també per aquest any. S’han modificat en el sentit que si no es fa ús de la via pública 
no es pagarà cap taxa, i si es fa ús de la via pública, però no es pot utilitzar al 100%, no 
es pagarà el 100% d’aquesta taxa. Comenta que els restauradors que tenen terrasses 
ja ho veuran aplicat per aquest estiu, perquè no han pogut ocupar l’espai al 100%. Això 
sí que és legal, el que no ho és, és que una persona ocupi la via pública i no pagui per 
fer-ho, ja que hi ha una taxa que així ho regula i s’ha de complir. 
 
Pel que fa a l’horari, no han explorat modificar-lo. Canet és un poble de carrers estrets i 
quan s’estén molt l’horari de les terrasses, molesta els veïns i les veïnes. 
 
Quant al mobiliari, sí que és veritat que quan es pregunta per què no s’hi pot posar 
publicitat, es contesta, i personalment, li sembla molt bona iniciativa, que és per 
l’estètica. El mobiliari amb publicitat no crea una estètica agradable al poble. També és 
veritat que hi ha mobiliari de terrasses que, tot i no contenir publicitat, no guarda 
l’estètica. En aquest aspecte, va mantenir una reunió amb alguns restauradors, on 
també van parlar de l’exempció de la taxa, i van concloure que potser ara seria un bon 
moment per tornar-ne a parlar, de la publicitat, ja que és possible guardar una estètica i 
contenir publicitat. Encara no ha rebut cap proposta i li comenta que si la senyora Gómez 
en té alguna, serà benvinguda. 
 
La senyora Gómez agraeix la mà estesa de la senyora Serra per parlar sobre la publicitat 
a les taules i les cadires de les terrasses. Entén que és important l’estètica, però és fàcil 
d’entendre que per als hostalers és una despesa econòmica important. Per això, si fos 
possible compaginar les dues accions ho trobaria perfecte. 
 
D’altra banda, la senyora Serra ha manifestat que no és legal fer una exempció de taxes 
d’un servei de què s’ha disposat. La senyora Gómez li pot assegurar que això no és cert 
i la senyora Serra ho sap igual que ella, perquè han estat treballant en aquest assumpte 
durant tot l’estiu. Encara que una frase es repeteixi molt, no per això passa a ser certa. 
La senyora Serra sap igual que la senyora Gómez que hi ha municipis, també d’aquesta 
comarca, que han fet exempció de taxes de les terrasses i no per això s’han saltat la llei, 
perquè tenen serveis jurídics com l’Ajuntament de Canet de Mar que els assessoren. El 
que no s’hauria de permetre és que es cobressin unes taxes per un servei que no s’ha 
donat, com per exemple, la taxa d’escombraries. Una és per ús i l’altra és una base i 
s’han cobrat totes dues, quan els hostalers i les botigues no han tingut el seu negoci 
obert. 
 
La senyora Serra comenta que potser no s’ha explicat bé. El que sí que vol deixar clar 
és que quan la senyora Gómez afirma que l’Ajuntament cobrarà taxes per un servei que 
no ha prestat, no és cert. Les terrasses d’hivern que no s’hagin utilitzat no es cobraran, 
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de la mateixa manera que no s’ha cobrat o s’ha tornat la quota d’altres serveis, entre 
ells l’escola bressol, perquè no s’ha prestat. 
 
Per altra banda, les terrasses d’estiu que sí que s’han utilitzat quan es va entrar en les 
fase 1, 2 i de represa, el govern ha optat per fer una disposició addicional, en la qual 
s’estableix que no es cobra el 100 % de la taxa. Quan s’acabi el període de terrassa 
d’estiu, faran el càlcul i els passaran la taxa. Igual que es fa cada any. Un cop rebin la 
taxa, els restauradors podran observar que aquest import és molt menor que el que 
puguin, fins i tot, calcular ells mateixos, ja que han buscat la fórmula perquè paguin no 
l’import real, sinó el més just. 
 
Per últim, comenta que sempre pregunten als Serveis Jurídics de l’Ajuntament i són 
d’aquest serveis dels que s’han de refiar. Evidentment, no anirà a preguntar als Serveis 
Jurídics d’un altre municipi. Comenta també, que les pròrrogues per pagar no són 
producte de la pandèmia, aquesta figura es troba dins de les ordenances i la poden 
demanar sempre que vulguin i des de sempre. 
 
Així, doncs, vol deixar clar que l’Ajuntament no cobra per serveis que no dona i es donarà 
suport a tothom, als que tenen terrasses i als que no en tenen. Consideren que el suport 
és per a totes les petites i les mitjanes empreses, a tots els establiments, no creuen en 
l’exempció d’una taxa que només afecta a uns quants. 
 
14.- Informació sobre l’estat de les escoles del poble 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, es dirigeix a la 
senyora Rosabel Madrid Cámara, tinenta d’alcalde de Serveis a les Persones, Igualtat, 
Participació i Educació. Pel que té entès, la neteja de les escoles de primària és 
competència municipal. Els ha arribat que el material de neteja i sanitari escasseja i 
pregunta què passarà quan s’acabi l’hidrogel que va proporcionar el Departament. 
També li consta que els mateixos professors estan pagant l’esprai desinfectant, igual 
que el sabó de rentar les mans i que el paper de mans escasseja. 
 
Les escoles es queixen que el personal de neteja és insuficient i demana a la senyora 
Madrid si en té constància i si és així què han pensat fer per solucionar-ho. 
 
La senyora Rosabel Madrid Cámara, tinenta d’alcalde de Serveis a les Persones, 
Igualtat, Participació i Educació, comenta que li sorprèn que digui que els centres no 
tenen aquest material perquè l’Àrea d’Educació estan parlant amb les direccions dels 
centres i, just avui, una de les directores els explicava que s’estaven quedant sense 
hidrogel, ho han comentat amb el director de Serveis Territorials i els ha explicat que 
estaven preparant una segona remesa per enviar als centres, ja que són Serveis 
Territorials qui els abasteix d’hidrogel. Aquesta segona remesa els arribarà d’aquí a deu 
o quinze dies i, per aquest motiu, la tècnica d’Educació avui mateix ha demanat material 
per poder subministrar-lo a les escoles que el necessitin. 
 
Conclou que si l’Ajuntament pot administrar material, no es quedaran sense, ja que les 
demandes que fan són escoltades i solucionades. 
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Pel que fa a la neteja de l’escola, explica que l’empresa de neteja va crear un protocol, 
es va parlar amb els centres i es van adaptar a les demandes d’aquests centres. Fins i 
tot, a les pàgines web dels centres està penjat aquest protocol de neteja. 
 
L’empresa va elaborar un protocol signat amb una garantia de les mesures de seguretat, 
els productes de què disposen i, fins i tot, han preparat fulls amb les tasques diàries de 
cada treballadora i així es pot controlar quines tasques es fan des del centre mateix. 
 
Acaba la seva intervenció explicant que troba estrany que la senyora Gómez digui que 
els falta material perquè cada dia estan en contacte amb les direccions dels centres i 
per a qualsevol cosa que necessitin, l’Ajuntament està a la seva disposició. 
 
La senyora Gómez li agradaria fer-li cinc cèntims d’una nota que li ha arribat i passa a 
llegir-la: 
 
“Ens sentim força abandonats. Pregunta si han rebut alguna queixa d’algun director de 
centre, a veure què diuen. Les escoles, crec que ens hem organitzat prou bé. Parlo per 
[...] i aquí cita l’escola, que no la dirà, perquè no vol posar en un compromís a cap 
mestre, [...] i és espectacular el sobreesforç de tothom per mantenir la seguretat del 
nostre alumnat i està funcionant. Ha estat una setmana dura, perquè dur la mascareta 
tot el dia amb la calor que fa és complicat, però els nens ens han donat una gran lliçó 
de resiliència i bon feeling. Tots compleixen al cent per cent. Hem baixat les ràtios a 17 
i és un luxe fer classes així. Hauríem de lluitar per mantenir-ho sempre, però falten 
mestres, per no perdre especialitats, música està patint especialment i falta personal de 
neteja i no ho entenc. Per desgràcia hem estalviat molt en festes [...] la senyora Gómez 
comenta que ara fa apreciacions personals i, per tant, no les llegirà [...] El departament 
ens va donar una quantitat d’hidrogel que quan s’acabi el comprarem amb els diners de 
material dels nens i l’esprai desinfectant ja l’estem comprant de la nostra butxaca igual 
que el sabó extra per tants rentats de mans. L’Ajuntament ens dona sabó, paper de vàter 
i de mans. Aquest últim escasseja.” 
 
Li comenta a la senyora Madrid que no dubta que hi hagi contacte diari amb les escoles, 
però amb la resta de regidors també n’hi ha. 
 
La senyora Madrid explica que no dubta que tots tenen contacte amb els centres, però 
torna a explicar que la seva Àrea parla diàriament amb els directors. Com molt bé ha dit 
la senyora Gómez, la competència de la neteja dels centres és de l’Ajuntament i pel que 
fa als productes d’higiene personal, l’Ajuntament subministra el sabó de les mans i altres 
materials higiènics. El gel hidroalcohòlic el subministra el Departament, però tot i així, 
l’Ajuntament va subministrar-ne al principi de curs i avui mateix els ha arribat la comanda 
de dues directores, a les quals demà els farà el traspàs de la comanda. 
 
Manifesta que aquestes notes que llegeix la senyora Gómez només creen alarmisme. 
La directora sap que si necessita més material, està en contacte directe amb 
l’Ajuntament per demanar-lo, com ha fet avui. 
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15.- Un menjador social a Canet de Mar 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, es dirigeix altre 
cop a la senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Recursos Humans i Acció 
Social, aquest cop per fer-li una pregunta relacionada amb Benestar Social. Ahir van 
llegir la notícia a Ràdio Canet que, i cita textualment, “la residència Guillem Mas proposa 
fer un conveni amb l’Ajuntament per disposar d’un menjador social a Canet”, per boca 
del senyor Juan Antonio González, director del centre. Pregunta quines són les 
perspectives d’aquest tema des del punt de vista de l’Ajuntament, en aquest cas, de 
l’equip de govern. Els consta que la directora anterior, juntament amb altres regidores i 
el centre de dia ja ho van intentar. 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Recursos Humans i Acció 
Social, explica que havien començat a parlar amb la residència de fer un conveni per a 
aquest projecte, però a causa de la COVID-19 ha quedat tot aturat. Ara no creuen que 
sigui un bon moment per endegar-lo, però tenen pensat tirar la idea endavant, per això 
ho pressupostaran per a l’any que ve. 
 
16.- Revisió de les condicions de lloguer dels pisos dotacionals 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, es dirigeix altra 
vegada a la senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Recursos Humans i 
Acció Social. Explica que, segons el contracte, els pisos dotacionals haurien hagut de 
passar una revisió al cap de cinc anys de començar a funcionar. N’han passat set i no 
s’ha fet cap revisió i pregunta per què i per quan s’ha previst. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde de Sostenibilitat, Mobilitat i Noves 
Tecnologies, comenta que com a regidora d’Habitatge és competència seva gestionar 
aquest assumpte. Explica que totes les persones que tenen un contracte de lloguer 
social, cada cinc anys han de fer una revisió d’aquest contracte, perquè si continuen 
amb les mateixes condicions amb què van començar, es pot prorrogar aquest contracte 
per cinc anys més. Contràriament, si les condicions han canviat, es rescindeix. En 
aquest cas, juntament amb el senyor Llovet, que és qui gestionava aquest contracte la 
legislatura passada, van preguntar-ho i se’ls va notificar que s’havien revisat tots els 
contractes i ells mateixos van anunciar que només es faria una pròrroga. És a dir, els 
que van fer cinc anys de contracte, se’ls ha renovat per cinc anys més i ja no se’ls tornarà 
a renovar. 
 
La senyora Gómez demana a la senyora Serra, des del Ple i de manera formal, poder 
tenir accés als expedients de revisió que ha comentat la senyora Serra, 
 
La senyora Serra explica que aquesta documentació està en mans de l’empresa 
concessionària. L’Ajuntament no la demana pel tema tan sensible de les dades 
personals. Repeteix que aquesta revisió no la fa l’Ajuntament, ja que qui l’ha de fer és 
Visoren com a empresa encarregada de la gestió d’aquests pisos. 
 
El que sí que van canviar, a parer de l’Ajuntament, sense que constés al contracte, és 
que només acceptarien una pròrroga. És a dir, es pot estar en aquests pisos durant cinc 
anys, es revisa el contracte, si les condicions no han canviat, poden prorrogar-se els 
contractes per cinc anys més i no se’n fa una segona. 
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17.- Campanya per promoure els lloguers socials 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que des 
del Consell Comarcal del Maresme es farà una campanya per promoure lloguers socials 
amb pisos de particulars que puguin estar interessats a inscriure’s en aquest projecte. 
Demana a la senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Recursos Humans 
i Acció Social, si té coneixement d’aquest projecte i sí és que sí, demana que expliqui si 
tenen alguna previsió d’acció conjunta. 
 
18.- Augment de la presència policial en cap de setmana 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, es dirigeix al 
senyor alcalde accidental i li comenta que li farà les preguntes relacionades amb la 
seguretat. 
 
La seguretat al municipi s’està convertint en un problema important. Hi ha més de 300 
cases ocupades, molts robatoris a llars i cotxes, furts i baralles. Durant els mesos d’estiu 
es va plantejar augmentar la presència policial els caps de setmana, mesura que 
aplaudeixen, i pregunta si continuarà aquesta mesura i si se’n prendran d’altres o no 
tenen prevista cap més mesura addicional de les que ja s’han establert. 
 
19.- Expedient sobre l’ITV a vehicles  
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, es dirigeix al 
senyor alcalde accidental i li comenta que ho lamenta molt perquè és ell actualment 
l’alcalde accidental i per tant, el responsable de Seguretat Ciutadana i sap que no és 
inicialment responsabilitat seva contestar aquestes preguntes  però les ha de dirigir a ell 
a falta de la senyora alcaldessa, la senyora Blanca Arbell Brugarola, que és la persona 
que va instruir l’expedient sobre les ITV. 
 
Pregunta si és cert que l’Ajuntament, davant d’una qüestió de prejudicialització 
presentada per l’agent expedientat, no ha autoritzat remetre aquest expedient al jutjat 
perquè aquest comprovi si s’ha pogut cometre algun delicte en el transcurs de 
l’expedient. Donada aquesta denúncia de prejudicialització per part de la persona 
expedientada, tenen entès que l’instructor del cas ha renunciat a continuar amb 
l’expedient i, per tant, s’ha paralitzat la instrucció que fins que es trobi un altre instructor. 
La pregunta, doncs, és qui és la persona que ha signat la paralització de l’expedient. 
 
Aquest expedient fa més d’un any que es va obrir, quan la resolució d’un expedient té 
un temps establert de sis mesos. Pregunta si són conscients que al darrere d’aquest 
assumpte hi ha persones que estan patint. 
 
Demana a la senyora secretària municipal que li expliqui qui és la persona o ens que té 
la potestat per paralitzar un expedient. 
 
El senyor alcalde accidental demana a la senyora Gómez que li faci uns quants 
aclariments, ja que ell no hi entén prou. Demana que li expliqui a què es refereix quan 
diu expedient de prejudicialització. 
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La senyora Gómez explica que es refereix al fet que la persona que ha estat 
expedientada ha presentat una documentació, a través del seu advocat, conforme s’han 
fet algunes accions que es podrien considerar irregulars o no legals. Aquesta 
documentació s’ha presentat a l’Ajuntament i és l’Ajuntament qui ho ha de presentar al 
jutjat però li ha arribat la informació que l’Ajuntament no ha presentat aquesta 
documentació de prejudicialització al jutjat. 
 
El senyor alcalde accidental explica que l’Ajuntament no entén que això hagi de ser així, 
sinó que si hi ha la sospita d’una mala praxis és l’advocat de la part interessada qui ha 
d’anar al jutjat. Els serveis jurídics municipals els han comunicat que s’ha de fer 
d’aquesta manera. 
 
El senyor alcalde accidental manifesta que no s’ha paralitzat el procés, simplement 
l’Ajuntament ha canviat la persona instructora de l’expedient, cosa que fa alentir el 
procediment. A aquest fet, s’hi ha d’afegir que quan han fet aquesta petició a la 
Diputació, els han demanat que es fes a partir del setembre perquè tampoc es tiraria 
endavant abans. 
 
La senyora Gómez demana si ha entès bé la explicació del senyor alcalde accidental, 
quan ha explicat que l’Ajuntament va decidir canviar l’instructor de l’expedient 
sancionador. 
 
El senyor alcalde accidental aclareix que l’instructor de l’expedient que tenien va 
renunciar a fer-ho i n’han hagut de buscar un altre. 
 
La senyora Gómez torna a preguntar si té constància de l’assumpte de l’expedient de 
prejudicialització, per presumpte delicte de falsedat documental. 
 
El senyor alcalde accidental explica que ja li ha dit que com a Ajuntament van contestar 
que no procedia i també li ha comentat que si aquest fet, per part de la defensa, està 
tan clar, no l’ha de comunicar a l’Ajuntament, l’ha de comunicar directament al jutjat 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, comenta que no sap quin és el procediment que volen seguir per contestar les 
interpel·lacions que s’han fet per escrit. Segons el ROM, a l’article 17.a) aquestes 
interpel·lacions s’han de debatre a l’apartat de precs i preguntes dels plens ordinaris 
seguint el mateix règim que les preguntes. Suposa que podrà formular la pregunta i es 
contestarà. El senyor alcalde accidental així li confirma i passa a llegir les preguntes que 
va presentar per escrit en temps i forma. 
 
20.- Aprovació d’un nou Reglament orgànic municipal (ROM) 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que la primera pregunta va dirigida a Alcaldia. 
 
Malgrat que el Pla municipal 2019-2023 fixa, com una de les accions de l’eix de 
participació i transparència, la redacció del nou reglament orgànic municipal, al Ple 
ordinari del 27 de febrer d’aquest any va rebutjar, amb els vots de la senyora alcaldessa 
i de tots els membres del govern, la creació d’una comissió per iniciar aquesta redacció, 
tal com estableix la legislació. En aquella ocasió, el segon tinent d’alcalde, el senyor 
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Lluís Llovet Bayer, va argumentar en el rebuig a la proposta, que aquest any 2020 
s’iniciaria el projecte de modificació, amb la creació de la comissió i que el nou reglament 
seria adequat tenir-lo aprovat durant la primera part de la legislatura. 
 
Donat que tan sols resten aquest Ple i un altre d’ordinari abans d’acabar l’any, si és que 
no se’n fa cap d’extraordinari, i que l’any vinent es complirà el segon any de mandat, 
voldrien saber si tenen la intenció de portar al proper ple la creació de la comissió per a 
la modificació del ROM i si ja s’han donat les instruccions als serveis tècnics pertinents 
perquè es comenci a treballar en la proposta del nou redactat. Demana si tenen alguna 
planificació per aconseguir l’objectiu de portar aquest nou reglament a aprovació durant 
la primera part de la legislatura. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
explica que el senyor Massagué té raó, en aquella intervenció va explicar que la primera 
part de la legislatura era el moment idoni per elaborar el nou ROM, però no van preveure 
la crisi de la COVID-19, cosa que els ha dificultat una mica poder iniciar aquest procés. 
Comenta que tampoc és que depengui de la seva Àrea i, probablement des d’Alcaldia o 
des de Participació es començarà a treballar la nova redacció del ROM. 
 
Continua pensant que com més aviat es pugui començar millor perquè creu que un 
ROM, si no es comença durant la primera part de la legislatura, cada cop es complica 
més i, per tant, intentaran fer el que demana el senyor Massagué i el que el mateix 
govern s’havia proposat en un ple del mes de febrer, iniciar els tràmits de creació 
d’aquesta comissió al més aviat possible i poder, entre tots, debatre el text del ROM. 
 
21.- Valoració i descripció dels llocs de treball municipals 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, es dirigeix a la senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Recursos 
Humans i Acció Social. 
 
El Pla municipal 2019-2023 estableix com a acció de l’eix de participació i transparència 
l’acabament de la valoració i la descripció dels llocs de treball. Fent una lectura de les 
actes dels plens del 28 de febrer, 24 de maig i 26 de setembre del 2019, s’hi troben 
referències que s’està treballant en la valoració descriptiva dels llocs de treball. En el 
Ple de 19 de desembre de 2019, la senyora Isart manifesta de motu propri, abans de 
ser preguntada per l’oposició, que hi estan treballant a bon ritme i que es preveu portar-
ne l’aprovació al ple del mes de febrer del 2020, però no va ser així ni tampoc s’ha portat 
als plens posteriors. Tot fa pensar que en el ple d’aprovació dels pressupostos de l’any 
2021 es tornarà a presentar la relació de llocs de treball sense disposar de la valoració 
descriptiva d’aquests llocs. Demana que expliqui en quin punt es troben els treballs i què 
és el que resta. 
 
Aprofita per agrair a la senyora Isart que li enviés un correu, però insisteix que no era 
una instància demanant informació, sinó que era una interpel·lació que s’ha de contestar 
ara en aquest Ple. Si la senyora Isart considera que ja li ha contestat, li agradaria fer-li 
unes apreciacions sobre la informació que li ha fet arribar. 
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La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Recursos Humans i Acció 
Social, comenta que aquesta pregunta ja li va respondre al senyor Massagué, però que 
ho tornarà a fer ara perquè tots els regidors en tinguin constància. 
 
La senyora Isart explica que, a causa de la situació provocada per la COVID-19,  les 
reunions sobre aquest assumpte es van haver d’interrompre i no les van reprendre 
telemàticament fins que van tenir la infraestructura adequada. Actualment, ja tenen fetes 
les puntuacions de tots els llocs de treball segons el manual de la Diputació de Barcelona 
i estan a punt per traspassar aquestes puntuacions a imports econòmics. Quan han 
començat a fer aquest traspàs han detectat incoherències i per això s’ha decidit, 
juntament amb el comitè, demanar l’assessorament d’una empresa externa experta en 
valoracions de llocs de treball, perquè faci un estudi de l’equitat interna, per ser justos 
amb el personal, i l’equitat externa, per no generar diferències amb el personal de 
municipis de les mateixes característiques que Canet. 
 
Aquesta empresa, en un mes o un mes i mig, lliuraran la seva proposta, que s’haurà de 
negociar amb el sindicat i un cop s’hagin posat d’acord en els valors, l’empresa lliurarà 
un informe definitiu. Serà quan podran aprovar un manual de funcions, fitxes i d’estudi 
retributiu. No són partidaris d’aprovar les fitxes sense tenir aprovat l’estudi retributiu. 
 
Acaba la seva intervenció, aclarint que els organigrames s’aproven per decret d’Alcaldia. 
 
El senyor Massagué recorda que la senyora Isart, en el Ple del 19 de desembre de 2019 
va manifestar que podrien portar la relació de llocs de treball al Ple del mes de febrer 
del 2020 i l’estat d’alarma es va decretar posteriorment, concretament el 14 de març. 
 
Avui la senyora Isart ha comentat que tenen totes les puntuacions de tots els llocs de 
treball fetes d’acord amb el manual de la Diputació de Barcelona i que estan a punt de 
traspassar aquestes puntuacions a imports econòmics. Pregunta quin sistema de 
puntuació han emprat. 
 
També ha comentat que han decidit emprar l’assessorament d’una empresa externa 
experta en valoracions de llocs de treball perquè faci l’estudi d’equitat interna i externa. 
Li agradaria que li expliqués quina empresa serà, quan la van contractar, quin import té 
aquesta contractació i quina documentació han lliurat a aquesta empresa per poder fer 
aquest estudi. 
 
Per últim, la senyora Isart ha manifestat que els organigrames s’aproven per decret 
d’Alcaldia. El senyor Massagué comenta que li sembla que no és així, ja que 
l’organigrama és la representació gràfica de l’estructura de l’organització municipal i és 
una informació annexa a la relació de llocs de treball que es constitueix com un 
instrument tècnic de suport a aquesta relació de llocs de treball, amb la finalitat de 
millorar els aspectes informatius d’aquesta relació i facilitar-ne l’anàlisi. Un cop efectuat 
el tràmit de consulta i negociació amb els representants del personal, l’aprovació 
definitiva de la relació de llocs de treball serà efectuada per acord de Ple. Per tant, queda 
demostrat que no s’aprova per decret d’Alcaldia. 
 
El senyor Massagué també comenta que la senyora Isart ha manifestat que no són 
partidaris d’aprovar les fitxes sense l’estudi retributiu, però és que les fitxes descriptives 
no inclouen quina ha de ser la retribució. Aquestes fitxes inclouen la seva descripció, 
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l’àrea a la qual pertanyen, la denominació del lloc, la tipologia, les funcions genèriques 
del lloc i la previsió de llocs. La senyora Isart fa tres anys i nou mesos que és regidora 
de Recursos Humans i li demana que s’aclareixi, a veure què falta en aquest expedient 
de regulació dels llocs de treball per acabar-lo de tenir llest. 
 
La senyora Isart explica que ella treballa en funció del que els serveis jurídics li 
expliquen. 
 
El senyor Massagué comenta que a totes les preguntes que fa a la senyora Isart, la 
resposta és sempre la mateixa, que fa cas dels Serveis Jurídics i demana que expliqui 
què li assessoren els Serveis Jurídics. 
 
La senyora Isart comenta que li sembla que ha estat prou clara en les seves 
explicacions, tant en aquest ple com en el correu que li va enviar i si té qualsevol altre 
dubte li contestarà molt amablement. 
 
22.- Model de gestió i viabilitat del teatre municipal 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, es dirigeix al senyor alcalde accidental, en qualitat de tinent d’alcalde de Cultura, 
Acció Social, Règim Intern i Promoció. Explica que en el mitjà de comunicació local 
Ràdio Canet es feia ressò, el 21 de juliol d’engauny, de la fase inicial dels treballs que 
s’havien de fer, que establia l’informe del senyor ---. El primer era estudiar quin havia de 
ser el model de la gestió del teatre municipal de Canet. Tanmateix, uns dies després, el 
23 de juliol, el mateix mitjà informava de l’aparició d’una figura que a partir de primers 
de setembre coordinaria les línies del teatre municipal de Canet a nivell artístic i de 
gestió interna. De moment, l’equip de govern no s’ha reunit amb l’oposició per comentar 
el contingut del document elaborat pel senyor --, ni tan sols els ha estat lliurat. Tampoc 
se’ls ha comunicat la creació d’aquesta figura de coordinació. Ni tan sols s’ha reunit el 
Consell Municipal de Cultura i es desconeixen quins mecanismes de participació i 
informació ciutadana es facilitaran per decidir quin ha de ser el model de gestió d’un 
equipament públic que s’ha finançat amb els diners de tots els canetencs  i canetenques. 
 
El senyor Massagué, després de la intervenció del senyor alcalde accidental sobre 
aquest assumpte, transcrit a la primera pregunta formulada per la senyora Bosch, 
explica que, si no recorda malament, el senyora alcalde accidental havia manifestat que  
ja tenien aquest informe del senyor --. Si no és així, comenta que ja farà la pregunta més 
endavant. 
 
23.- Actuació pendent al clavegueram que afecte els números 4-20 del carrer 
Drassanes del Pla 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que després de llegir les interpel·lacions entrades per escrit, també té 
una altra pregunta per fer, referent a una instància que es va registrar amb el número 
2020/8065 sobre l’actuació pendent del clavegueram que afecta el número 4-20 del 
carrer Drassanes del Pla. 
 
Aquesta instància s’adreçava a la senyora alcaldessa, a l’equip de govern i als partits 
de l’oposició; va entrar el 2 de setembre i avui és 23 i el regidor que signa, membre del 
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grup polític de l’oposició Junts per Canet no l’ha rebuda. De fet, no l’ha rebuda cap 
membre de l’oposició. Donat que una instància o sol·licitud és un document administratiu 
que des del moment que és rebut al registre de l’Ajuntament queda sota el que disposa 
l’article 38. 1 i 2 de la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de 
l’Administració pública i del procediment administratiu comú, i que l’esmentat punt 2 
estableix amb tota claredat que “conclòs el tràmit de registre, les comunicacions s’han 
de tramitar sense dilació als destinataris i a les unitats administratives corresponents 
des del registre en què s’hagi rebut”, pregunta per quin motiu no se’ls ha lliurat. Pregunta 
si l’equip de govern ha donat resposta a aquesta instància i, en cas afirmatiu, quina ha 
estat aquesta resposta. Demana que expliquin quin és el circuit o mecanisme establert 
per l’Àrea de Serveis Generals responsable del registre d’entrada perquè la instància 
arribi als destinataris, en cas que aquests siguin regidors o grups municipals de 
l’oposició. Recorda que no és la primera vegada que passa, que ja s’hi van trobar un 
altre cop que també ho van explicar i, de fet, no saben si ha passat més cops. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
explica que en aquella zona ja hi van actuar després del temporal Gloria per arranjar 
unes inundacions a la zona competència d’Adif, és a dir, a la part de la via del tren. 
 
Posteriorment, van fer arribar una nova proposta a Adif per arranjar, de manera més 
definitiva, el clavegueram de la zona. En els mesos de juliol i agost, Adif els va demanar 
uns aclariments de què calia fer a la zona i, tant l’enginyera com la delineant municipals 
van fer nous plànols perquè Adif tingués tota la informació que demanava i esperen que 
ben aviat l’empresa els permeti fer l’obra que tenen prevista per aquell espai. Ja els va 
comentar que no poden tirar endavant les obres si no obtenen el vistiplau d’Adif. 
 
El senyor alcalde accidental comenta que el senyor Llovet ha explicat perfectament què 
ha passat amb aquest assumpte i no hi té res més a afegir, tret que se li va fer una 
notificació electrònica a aquesta persona, però com que no tenia correu electrònic, no la 
va rebre i avui mateix se li ha fet arribar per correu postal. 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, comenta 
que el senyor Massagué també ha preguntat per què aquesta instància, que també 
anava dirigida als membres de l’oposició, no se’ls ha fet arribar. Comenta que aquesta 
no és la primera vegada que passa, perquè hi ha una altra persona que ha entrat fins a 
cinc instàncies dirigides a l’oposició i tampoc les han rebudes. Demana que expliquin on 
s’encallen aquestes instàncies. 
 
El senyor alcalde accidental pregunta si en aquest últim mes tenen constància que 
aquest problema hagi tornat a passar. Ho comenta perquè ell mateix va preguntar a 
Secretaria, llavors ocupada per la secretària accidental, quan en va parlar amb la 
senyora Gómez, si les instàncies dirigides a Alcaldia i l’oposició només havien d’anar a 
Alcaldia. La secretària accidental li va confirmar que havien d’anar al govern a través de 
l’Alcaldia i a l’oposició. Tenint aquesta resposta, va donar instruccions que a partir 
d’aquell moment, es fes d’aquesta manera. 
 
En tot cas, creu que el que pot haver passat és que a l’OAC, que és on es reben les 
instàncies, per costum, no ho hagin dut a terme i en veure que anava dirigida a Alcaldia, 
només l’han dirigit a Alcaldia. Per tant, entén que hauria passat per un error involuntari. 
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En cap moment s’ha fet amb mala voluntat política i menys amb mala voluntat dels 
treballadors. 
 
El senyor Massagué explica que aquesta instància és del 2 de setembre del 2020, 
número de registre 2020/8065. 
 
El senyor alcalde accidental explica que tornarà a insistir en aquest fet perquè no torni 
a passar. Demana disculpes a tots els membres de l’oposició perquè l’ordre estava 
donada després de la conversa que va mantenir amb la senyora Gómez quan li va fer 
palès aquest extrem. 
 
El senyor Massagué recorda que aquests veïns s’estan queixant de les males 
condicions que tenen en aquesta zona des de principis d’estiu. En l’última tempesta que 
es va patir, que també va ser atípica, evidentment, se’ls van tornar a inundar les cases 
i els cotxes passaven de pressa per la zona, feien onades i l’aigua els entrava a casa. 
 
En aquest punt, el senyor alcalde accidental demana que es limitin les preguntes perquè 
fer dissertacions de si es fa bé o malament, considera que és perdre el temps. Es pot 
estar d’acord amb les accions que es prenen o no, però el temps el que és i s’estan 
allargant molt. 
 
El senyor Llovet comenta que intentarà ser breu perquè no estan tenint gens en compte 
la Llei de conciliació familiar i afegeix que potser no s’explica gaire bé perquè el senyor 
Massagué li ha tornat a fer les mateixes preguntes que ell creia que ja havia contestat.  
 
Pel que fa al tema del clavegueram d’aquesta zona, ja li ha explicat que és un assumpte 
on hi ha Adif implicat. En aquesta zona es va fer un nyap per part de l’Ajuntament, quan 
aquest no tenia permís per fer-hi cap actuació, per solucionar provisionalment el 
problema. Repeteix que per arreglar aquest claveguera necessiten el permís d’Adif i el 
que demana aquesta empresa és que es traslladi aquesta claveguera a la N-II i que es 
faci una nova instal·lació, la qual cosa implica foradar tots els pàrquings de tots els 
habitatges de la zona i donar sortida a la claveguera per l’altra banda. Això vol dir que 
els pàrquings privats haurien de fer la seva part d’obra, la qual cosa representaria un 
cost econòmic altíssim per a cadascun dels veïns afectats. Per aquest motiu, estan 
negociant que Adif deixi que l’Ajuntament arrangi aquesta canalització. No deixa de ser 
un tema complicat. 
 
El senyor Massagué demana al senyor Llovet que expliqui amb qui parla de l’empresa 
Adif, concretament. 
 
El senyor Llovet explica que normalment té contacte amb el senyor Carlos Sarabia, que 
és el cap de Serveis, segons per quins temes amb el senyor Francisco Ruiz o amb 
Autorizaciones Zona Afección, un departament ubicat a Madrid. Normalment, però, a 
Catalunya parlen amb el senyor Sarabia i el senyor Ruiz, a l’Estació de França. 
 
24.- Increment de la presència policial al municipi 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, comenta que el Ple serà llarg, però porta algunes preguntes per Alcaldia. 
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Explica que el web corporatiu publicava el 14 d’agost una notícia amb el titular següent: 
l’Ajuntament, els Mossos i la Policia acorden incrementar la presència policial al 
municipi. En el cos de la notícia, s’informava del reforç d’una patrulla més de la Policia 
Local i d’incrementar la presència del mossos al municipi. Malgrat tot, durant aquest 
estiu, les xarxes socials s’han fet ressò de diverses queixes i comentaris que afecten la 
seguretat ciutadana i sobre el nombre d’efectius de patrullatge. Per tal d’informar sobre 
la situació de seguretat i sobre els efectius de patrulla, pregunta si tenen previst 
convocar la Comissió Informativa Especial de la Policia Local i si és així, quan la volen 
convocar. 
 
El senyor alcalde accidental, explica que és cert que aquest estiu han reforçat la Policia 
Local amb una patrulla més i han demanat la col·laboració de Mossos d’Esquadra. Ara 
es troben que la situació torna a empitjorar, sobretot en algunes zones, com la plaça 11 
de Setembre. Així, doncs, han decidit que aquest cap de setmana, i el següent, 
reforçaran la Policia Local amb una patrulla estable, divendres i dissabte de 6 de la tarda 
a 2 de la matinada, que és quan l’horari és més conflictiu i l’altra actuació que tenen 
pensat de fer, i que l’endemà acabaran de concretar amb el cap de la Policia Local, és 
poder donar ja una data de cara a la setmana que ve per a la Junta de Seguretat. 
 
Segons el que es desprengui d’aquesta reunió, com a alcalde accidental no té cap 
inconvenient a convocar la Comissió Informativa Especial de la Policia Local. 
 
25.- Ajuts ordinaris destinats a autònoms, empreses i petites empreses 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que la quantitat total de les subvencions ha de coincidir amb la 
convocatòria d’ajuts ordinaris destinats a autònoms, empreses i petites empreses per 
minorar la repercussió econòmica ocasionada per la crisi sanitària del COVID-19. 
L’import total ascendia a 217.600 euros i segons l’acord de la Junta de Govern Local del 
17 de setembre s’han atorgat 168 subvencions amb un import de 1.000 euros 
cadascuna, cosa que representen 168.000 euros. Pregunta quina destinació tindran els 
49.600 euros no adjudicats. 
 
La senyora Anna M. Casas Donadeu, regidora delegada de Turisme i Promoció 
Econòmica, explica que han tingut una tasca molt extraordinària amb aquest tema. Ara 
mateix, s’han enviat les notificacions a les persones que havien fet una sol·licitud per 
confirmar el resultat de la seva petició i passa a fer-ne un resum, tot i que ja sap que 
s’ha fet públic, encara que no hi ha hagut ocasió de presentar les dades oficialment. 
 
Han rebut 180 peticions, de les quals 168 han estat atorgades, 4 s’han denegat i 8 han 
estat desestimades pels mateixos sol·licitants quan se’ls ha fet el requeriment de la 
informació complementària que havien d’enviar o se’ls ha dit que no podien fer aquesta 
petició com a autònoms i com a empresa a la vegada. 
 
Estan molt satisfets del resultat perquè, tot i els rumors que aquesta documentació que 
es demanava era molt difícil d’aconseguir, se n’han acceptat 168 i només se n’han 
denegat 4 i cap d’aquestes s’ha denegat per manca de documentació, sinó perquè no 
complien els requisits. 
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Pel que fa al diferencial de diners que hi havia en aquesta partida econòmica, aquest 
dilluns van tenir aprovat l’informe de les sol·licituds i van saber exactament els diners 
que sobraven. Declara que des de mitjans del mes d’agost ja tenien preparades unes 
bases, en previsió que hi hagués un sobrant en la partida. Tot i que Serveis Jurídics 
estava de vacances, la seva Àrea ho estava treballant igualment per avançar en el tema. 
En aquests moments, Serveis Jurídics ho ha pogut estudiar i han rectificat algunes 
coses. Han manifestat que aquesta partida té una part dedicada al foment de l’ocupació 
i que s’havia de redirigir. Així, doncs, s’està acabant de treballar i faran tots els esforços 
possibles perquè això estigui presentat i executat abans del 31 de desembre per poder 
repartir aquests diners, si les persones compleixen els requeriments demanats. 
 
26.- Programa General d’Inversions en el Marc del Pla de Xarxes del Govern Local 
2020-2023 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que el Programa General d’Inversions en el Marc del Pla de Xarxes del 
Govern Local 2020-2023 de la Diputació de Barcelona atorga a l’Ajuntament de Canet 
de Mar 896.540,63 euros i demana informació sobre quines són les inversions que 
l’equip de govern ha proposat o proposarà per fer. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
explica que aquest programa és el que abans es coneixia com a Meses de Concertació. 
Comenta que hi ha una sèrie de projectes previstos però que encara no estan tancats. 
Bàsicament, qui ho haurà d’estudiar és el senyor alcalde accidental i regidor d’Hisenda. 
 
Explica que aquesta aportació ha d’anar lligada amb les inversions financerament 
sostenibles. Creien que el dimarts anterior a aquesta sessió el Govern Central ja hauria 
aprovat el decret de les inversions financerament sostenibles i la manera com es podria 
executar aquesta despesa de superàvit, però no ha estat així. 
 
Així, doncs, han de diferenciar entre aquelles actuacions de més immediatesa i aquelles 
que tenen un recorregut més llarg, ja que aquest Pla General d’Inversions de la 
Diputació és a dos, tres i fins a quatre anys. Per tant, han de triar entre alguns projectes, 
algun dels quals ja està aprovat definitivament, altres estan en procés d’aprovació i altres 
estan més endarrerits. Aquest serà el criteri per repartir entre les inversions 
financerament sostenibles i el Pla General d’Inversions. 
 
Manifesta que en pocs dies s’haurà de tancar aquest tema perquè, si no està equivocat, 
abans del 15 d’octubre han d’enviar el petit resum de tres projectes al Pla General 
d’Inversions, malgrat no disposin de la informació de què podran destinar a inversions 
financerament sostenibles. 
 
El senyor alcalde accidental comenta que el senyor Llovet ho ha explicat molt bé i només 
vol afegir que ara estan en procés d’aprovació de les ordenances i dels pressupostos i 
quan tinguin el tema de les ordenances aclarit, amb les bonificacions i les exempcions 
que podran fer, cosa que tindrà una repercussió econòmica, aleshores sabran de quin 
pressupost disposaran per decidir quines inversions es podran dur a terme. 
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El senyor Massagué no li ha quedat clar si li han contestat el que ha demanat. 
Concretament, ha demanat quines inversions ha triat el govern per poder tirar endavant 
amb aquests diners que la Diputació els ha atorgat. 
 
El senyor alcalde accidental repeteix que fins que no tinguin el pressupost per a l’any 
vinent acabat, no pot aventurar-se a dir res sobre les inversions que podran fer. Tenen 
unes directrius, unes idees, unes intencions, una voluntat de fer alguna cosa, però no 
ho tenen definit encara, en funció de la quantitat de què disposin. Primer cal aprovar les 
ordenances i després el pressupost. 
 
El senyor Llovet s’afegeix a l’explicació del senyor alcalde accidental i repeteix el que ja 
ha dit en la seva primera intervenció. Creien que el decret que havia d’aprovar-se 
dimarts manifestaria si els ajuntaments podrien fer inversions financerament 
sostenibles, per a les quals tenen uns projectes preparats però tirar endavant. Amb això 
decidit, l’altra part de projectes anirien per al Pla General d’Inversions. Dimarts no es va 
elaborar aquest decret i fins que no s’elabori, no podran fer els repartiments dels diners 
entre les inversions que vulguin fer. Si aquest decret no s’acaba aprovant, només podran 
fer el que els permeti el Pla General d’Inversions, que són 896.000 euros pels quatre 
anys i hauran de posar tots els projectes que puguin en aquesta partida. 
 
La senyora Gómez recorda al senyor Llovet que la conciliació familiar els afecta a tots i 
com que el govern es reuneix cada setmana per donar-se explicacions de la gestió 
segurament troben innecessari un ple de quatre hores. És fàcil d’entendre, però, que 
l’oposició, després de no tenir cap explicació per part del govern durant tres mesos, ni 
s’hagi dur a terme cap Ple, tingui tantes preguntes. 
 
Entén que el senyor Llovet necessita la conciliació familiar amb unes filles adolescents, 
però ella necessita la conciliació familiar amb una criatura que se n’ha anat a dormir 
sense poder-li dir pràcticament ni bona nit. 
 
27.- Partida per a despeses judicials 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que van manifestar, segons recull l’acta del Ple de 7 de novembre de 
2019, que a la partida de despeses judicials hi havia consignat un import de 30.000 
euros i amb aquesta quantitat es tenia previst contractar un bufet d’advocats per 
desencallar la situació de l’antiga fàbrica Pulligan. Demana si li poden confirmar que 
s’ha dut a terme la contractació d’aquest bufet d’advocats i en cas que així sigui, quines 
són les actuacions que s’han dut a terme. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
explica que aquest assumpte no pertany exactament a Urbanisme, perquè es tracta 
d’una partida de Serveis Generals, però sí que és cert que han continuat treballant en 
aquest tema per unes quantes vies diferents. 
 
Explica que han tingut reunions amb SAREB on els han explicat que encara no té 
traspassat aquest actiu com a part de la seva empresa, però sí que té alguna notificació 
prèvia que possiblement els arribi aviat i els han comentat que l’Ajuntament serà el 
primer de saber-ho. 
 



 

 
76 

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 

També hi ha hagut algun promotor i alguna persona, teòricament vinculada a l’antiga 
estructura de la Pulligan, que s’han posat en contacte amb l’Ajuntament. Van mantenir 
una reunió amb aquesta persona, Alcaldia i Urbanisme perquè volia fer propostes per al 
projecte, però no va anar més enllà. 
 
Explica que des de l’Ajuntament estan treballant una nova demanda respecte al conveni 
urbanístic que es va signar fa uns quants anys, entre el senyor Canals i el senyor Mas 
per veure com es pot resoldre el problema d’un conveni que teòricament no era 
urbanístic, però que finalment sí que ho és i que l’Ajuntament vol que, amb el nou POUM 
ja aprovat, es pugui rescindir. 
 
28.- Concessió de 125.974,84 euros en el marc del Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya 2020-2024 (PUOSC) 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que en el marc del PUOSC, el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 
2020-2024, s’ha concedit a l’Ajuntament de Canet de Mar 125.974,84 euros d’un 
pressupost que es va presentar de 407.667,54 per a la substitució del paviment i la 
millora de la infraestructura del carrer Sant Pere, cap a les escales del carrer Isidre i la 
plaça Indústria. Pregunta si aquest és l’únic projecte que Canet de Mar ha presentat. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
explica que és cert que només han presentat una proposta per aquesta subvenció, ja 
que és el que demana el PUOSC, que es presenti una proposta que s’aculli dins l’import 
previst. 
 
Del PUOSC es rebran més de 125.000 euros i l’Ajuntament, malgrat això, ha fet 
al·legacions perquè s’ampliï aquest ajut. 
 
És un ajut previst per a l’any 2021, destinat a les obres del  carrer Sant Pere, obres en 
les quals hi va haver nous entrebancs per diferents aspectes. 
 
Així, doncs, durant el 2021 està previst que arribi aquest ajut i es puguin executar les 
obres. 
 
29.- Comissió de Seguiment del complex esportiu 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora de lgrup municipal del PSC, pregunta al 
senyora Josep Tenas Soler, regidor delegat d’Esports, Platges i Brigada d’Obres i 
Serveis, si té pensat convocar la Comissió de Seguiment del complex H2O. Són 
conscients que són moments complicats per fer reunions, però els preocupa la situació 
econòmica d’aquest complex esportiu, després de la situació de crisi i no li agradaria 
que més endavant el govern es trobés amb un problema greu sobre la taula. 
 
El mateix plec preveu aquesta comissió i precisament és l’instrument que hi ha perquè 
l’empresa doni explicacions de la situació en què es troba la instal·lació. 
 
El senyor Josep Tenas Soler, regidor delegat d’Esports, Platges i Brigada d’Obres i 
Serveis, explica que és un assumpte que els té preocupats, però encara no s’ha creat 
la comissió de seguiment perquè des d’Intervenció els falta una sèrie de documentació. 
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En el moment en què tinguin tota aquesta documentació posaran fil a l’agulla i crearan 
aquesta comissió de seguiment. 
 
Un dels documents que més falta els fa és una auditoria externa de la situació de la 
instal·lació que està a punt d’acabar-se. Sense aquesta auditoria no poden continuar 
amb la resta. 
 
30.- Actuacions de cara al col·lectiu de joves de la població 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, es dirigeix a la 
senyora M. Assumpta Revoltós Vaquer, regidora delegada de Festes i Joventut. 
 
Explica que amb tota aquesta pandèmia, el col·lectiu de joves és un dels col·lectius que 
potser ha estat dels més oblidats i que està patint molt. És gent jove que no s’ha pogut 
reunir, que tampoc no ha anat a escola, cosa que ha incrementat que facin trobades al  
carrer, en les quals segurament no es compleix la normativa de les mesures de 
seguretat. Evidentment, aquesta situació crea cert perill, deixant de banda que hi ha 
algun col·lectius que estan creant conflictes al carrer. Pregunta a la senyora Revoltós si 
des de la Masoveria s’està fent alguna actuació, si s’està treballant amb aquest col·lectiu 
i si s’han plantejat la figura d’un educador social de carrer, ja que en moments com 
aquest, que hi hagi algú detectant problemes i intentar minimitzar-los, podria ser 
interessant. 
 
La senyora M. Assumpta Revoltós Vaquer, regidora delegada de Festes i Joventut, 
explica que des del primer moment que van poder obrir la Masoveria ho van aprofitar. 
Els va anar molt malament la pandèmia perquè s’havia fet molt bona feina amb els joves, 
ja que freqüentaven molt aquesta instal·lació i la pandèmia els va tallar molt el camí. 
 
Des del confinament, però, s’ha mantingut el contacte amb tots els joves que són 
habituals  i assidus de la Masoveria, fent activitats o, fins i tot, donant suport amb treballs 
a casa de l’escola. 
 
Aquestes tasques s’han fet des del tècnic, passant pel dinamitzador de la instal·lació i 
amb l’empresa Gentis. Tots ells van mantenir contacte amb 30 o 40 joves fins que van 
poder obrir la Masoveria. A partir d’aquell moment, es van fer moltes activitats, totes 
elles complint les normes de seguretat, fins a finals de juliol. 
 
Durant el mes de setembre van tornar a obrir, amb tota una sèrie de dificultats per les 
noves normes de seguretat tan estrictes, però igualment estan intentant fer una sèrie 
d’actuacions amb els instituts, mentre no puguin tornar a fer els punts d’informació 
durant l’hora d’esbarjo a les escoles i l’institut. 
 
També comenta que intentaran tornar a col·laborar amb el programa Passarel·les, ja 
que el contacte amb les empreses no és fàcil, precisament a causa del problema dels 
contagis. 
 
Pel que fa a tenir un educador social, explica que la feina que podria haver fet aquesta 
figura, l’ha feta molt satisfactòriament la Creu Roja, entitat que els ha donat un gran 
suport a peu de carrer durant tot aquest temps. També des de l’Àrea de Comunicació 
de l’Ajuntament també s’han fet campanyes d’informació per a joves i, per tant, 
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considera que han estat molt ben informats de tot plegat, tant per part de Creu Roja com 
per part de l’Ajuntament.  
 
Conclou que poc a poc volen tornar a la màxima normalitat possible a la Masoveria. 
 
31.- Situació actual dels treballadors de Ràdio Canet 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, comenta que té 
una pregunta per a l’Àrea de Comunicació i per a Recursos Humans. Demana si els 
poden explicar la situació que s’està vivint amb els treballadors de Ràdio Canet. Els 
consta que s’han presentat algunes denúncies, tot i que considera que aquesta potser 
no és la paraula més adequada per utilitzar i que hi ha hagut alguns canvis d’estructura. 
Demana si els ho poden explicar. 
 
El senyor alcalde accidental explica que en aquest assumpte hi ha hagut dues novetats. 
Per una banda, hi ha hagut una sentència judicial a la denúncia que van presentar dos 
treballadors contra l’Ajuntament que ha estat favorable a aquests treballadors i, per tant, 
se’ls ha incorporat a la plantilla com a indefinits no fixos. 
 
Per altra banda, també s’ha produït la renúncia a la plaça de coordinadora de la persona 
que ocupava aquest càrrec, en data 31 de juliol d’enguany. Explica que, vista la plantilla 
de la ràdio, només podia ser aquesta persona que ha renunciat qui podia dur a terme la 
coordinació de la ràdio. L’altra persona que ho podria fer té un perfil més de tècnic de 
so. Per tant, el govern li va tornar a demanar, malgrat renunciar al càrrec, l’1 de 
setembre. Sembla ser que l’assumpte no anirà per bon camí i l’alternativa que s’estan 
plantejant és una direcció política, cosa que no els agrada. Per aquest motiu no han 
pogut donar una solució immediata al problema, ja que han de buscar una solució una 
mica més treballada. 
 
Explica que ha parlat amb alguns professionals de la ràdio i els ha comentat que li 
agradaria poder fer una reunió a primers d’octubre per prendre una decisió i que no es 
demori més aquest assumpte. 
 
La senyora Tamayo pregunta si s’han plantejat, ara que es començaran a preparar els 
pressupostos de l’any vinent, tornar a crear la plaça de direcció o coordinació de la ràdio, 
ja que aquest seria una solució. Cal recordar que la persona que ara estava fent les 
funcions no tenia la plaça, era una assimilació de funcions. Potser crear la plaça seria el 
més convenient perquè creu que una direcció política com a coordinació pot estar bé, 
però considera que la direcció hauria de tenir un perfil més tècnic. 
 
El senyor alcalde accidental comenta que la senyora Tamayo té tota la raó i és el que 
s’estan plantejant seriosament. Per poc que es pugui, ho portaran a terme. 
 
El senyor Massagué explica que fa uns quants anys que a la reunió del Consell de 
Govern de Ràdio Canet el senyor alcalde accidental va contestar una pregunta dient 
que no es preocupessin que farien un nou reglament i un nou consell. Comenta que fer 
un reglament de la ràdio municipal és molt senzill, ja que hi ha moltes ràdios municipals 
a Catalunya i, per tant, en poden agafar un i adaptar-lo a les característiques de la ràdio 
de Canet. En mitja hora n’hi pot fer arribar un. 
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32.- Pla de reactivació econòmica i social del municipi 
 
El senyor Miguel Borrego González, regidor del grup municipal del PSC, explica que ara 
farà pràcticament quatre mesos que un dissabte, el dia 6 de juny de 2020, es va fer una 
reunió per videoconferència sobre el pla de reactivació econòmica i social del municipi, 
on van assistir tots els partits i grups municipals amb representació en aquest 
Ajuntament i s’hi va treballar un llistat amb diferents mesures econòmiques i socials, 
amb la idea que en reunions posteriors s’anirien desenvolupant perquè es poguessin 
aplicar les que es consideressin més adients o més factibles, amb la urgència que 
requeria la situació. La realitat és que, posteriorment, per part del govern d’aquest 
Ajuntament no s’ha convocat cap més reunió, ni consta que s’hagin estudiat les 
propostes que els grups de l’oposició van presentar, malgrat el caràcter d’urgència que 
requereix l’aplicació de mesures concretes de reactivació econòmica i social en els 
diferents àmbits de la societat. 
 
Així, doncs, el senyor Borrego pregunta quins són els motius d’aquesta paralització que 
va contra els interessos de la mateixa població de Canet de Mar, què es pensa fer amb 
relació a l’elaboració d’aquest pla de reactivació econòmica i social del municipi, i per 
últim, si pensen comptar amb la implicació dels diferents grups municipals, tal com 
semblava que es faria. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
comenta que la senyora Anna M. Casas Donadeu, regidora delegada de Turisme i 
Promoció Econòmica, ja explicarà el pla de reactivació econòmica. També ja van 
comentar que en aquest pla hi havia una part de reactivació econòmica i una altra part 
més social i, per tant, la senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Recursos 
Humans i Acció Social també explicarà la seva part. 
 
El senyor Llovet explica que hi havia alguns punts que van decidir que els aparcarien 
perquè eren propostes de llarg recorregut, no per fer amb urgència i que són més aviat 
per posar-los al Pla estratègic 2030. 
 
Declara que al mes de juliol es van reunir amb un grup de persones independents i tenen 
una altra reunió pendent al setembre. A més a més, s’intentarà que durant els mesos 
d’octubre i novembre es faci la primera assemblea on hi hagi representació de tots els 
partits polítics per començar a encarrilar aquest pla estratègic. 
 
Així, doncs, en aquest projecte es recuperaran alguns punts del pla de reactivació qeu 
eren a llarg termini  i que no tenien la urgència que tenen d’altres causada per la crisi de 
la Covid-19. Els que són més urgents estan coordinats per les senyores Casas i Isart, 
segons la seva vessant. 
 
La senyora Anna M. Casas Donadeu, regidora delegada de Turisme i Promoció 
Econòmica, explica que quan en la taula social van tocar la part més econòmica, van 
veure que el format no agradava a les persones que hi van assistir i van decidir que 
canviarien aquest format. Precisament, hi estan treballant amb l’assessor de direcció i 
amb la senyora Isart. 
 
Explica, doncs, que estan treballant en aquest canvi de format, però els manquen un 
parell de figures que també hi han de col·laborar, sobretot perquè sigui més àgil, més 
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ràpid, més transparent i doni més temps a valorar les aportacions que han fet els grups 
de l’oposició. Creuen que a mitjans del mes d’octubre la podran convocar i, per tant, els 
n’informaran abans perquè estan preparant la documentació prèvia que els han de fer 
arribar. 
 
Certament, no s’hi han pogut dedicar del tot a l’elaboració d’aquest pla perquè  des de 
Promoció Econòmica estaven abocats a les sol·licituds dels ajuts que ha explicat 
anteriorment.  
 
33.- Funcions de la figura d’assessor de direcció 
 
El senyor Miguel Borrego González, regidor del grup municipal del PSC, demana que 
determinin amb més precisió la figura que es va contractar com a assessor de direcció. 
Demana que expliquin les funcions específiques d’aquest càrrec, si realment farà 
funcions de gerència com s’havia parlat a l’últim Ple municipal i si es dedicarà a una 
gestió de recursos humans o el seu àmbit serà més ampli, és a dir, que es dedicarà a 
fer una organització de l’Ajuntament en general. També demana que especifiquin quin 
lloc ocupa dins de l’organigrama general. 
 
El senyor alcalde accidental explica que aquesta persona ha estat treballant durant 
aquests mesos d’una manera molt transversal, és a dir, assessora polítics i assessora 
tècnics, independentment que tingui més pes en recursos humans i en aspectes de 
gestió. 
 
Pel que fa al fet de si aquest lloc s’incorporarà a la relació de llocs de treball que s’ha 
d’aprovar pròximament, tal com va dir la senyora alcaldessa en el seu moment, la 
resposta és que sí, està previst incorporar-hi aquest lloc de treball, aquesta és la intenció 
del govern.  
 
34.- Convocatòria del Consell Municipal de Promoció Econòmica 
 
El senyor Miguel Borrego González, regidor del grup municipal del PSC, pregunta quan 
es pensa convocar el Consell Municipal de Promoció Econòmica. 
 
La resposta a aquesta pregunta s’ha transcrit a la formulada per la senyora Gemma 
Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, per part de la senyora Anna 
M. Casas Donadeu, regidora delegada de Turisme i Promoció Econòmica. 
 
El senyor alcalde accidental, en veure que no hi ha més intervencions demanades dona 
per acabada la sessió. Agraeix la paciència i la benvolença amb el senyor alcalde 
accidental que no té pràctica a dirigir un ple, un ple que ve després de tres mesos sense 
fer-ne, un ple molt carregat i, per tant vol agrair la paciència i la bona voluntat. En alguns 
moments s’ha precipitat, ha comès algun error, però la intenció era bona i si hi ha una 
segona vegada, procurarà fer-ho millor. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 23:28 hores de tot 
el que jo com a secretària certifico. 


