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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER EXTRAORDINARI DEL PLE MUNICIPAL DE 
DATA 26 DE NOVEMBRE 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: extraordinari 
Hora que comença: 18:30 
Hora que acaba: 20:27 
Lloc: per videoconferència 
 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa 

 
ASSISTENTS 

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

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

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

ORDRE DEL DIA 
 
1. Propostes 
 
1.1. Secretaria 
 
1.1.1. Aprovació modificació de l'horari de les sessions ordinàries del Ple municipal 
Expedient 1014/2019 1921 
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1.2. Acció Social i Ciutadania 
 
1.2.1. Aprovació del conveni de delegació de competències al Consell Comarcal del 
Maresme en matèria del servei d'atenció domiciliària 2020-2023 Expedient 1376/2020 
1112 
 
1.3. Urbanisme 
 
1.3.1. Aprovació inicial del Projecte de renovació de la xarxa d'aigua al carrer Eusebi 
Golart Expedient 2378/2020 4015 
  
1.4. Recursos Humans i Organització 
 
1.4.1. Atorgament compatibilitat empleada pública Expedient 1482/2020 3810 
 
1.5. Intervenció 
 
1.5.1. Aprovació modificació de les Bases d'execució del pressupost Expedient 
1628/2020 4446 
 
1.6. Medi Ambient 
 
1.6.1. Aprovació addenda revisió preus conveni delegació deixalleria CCM Expedient 
2496/2020 2820 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
La senyora alcaldessa obre la sessió i dona la benvinguda als assistents, els regidors, 
les regidores i el públic que els segueix tant pel canal de Youtube com a través de Ràdio 
Canet. 
 
1. Propostes 
 
1.1. Secretaria 
 
1.1.1. MODIFICACIÓ DE L’HORARI DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE 
MUNICIPAL 
 
Fets: 
 
En data 4 de juliol de 2019, el Ple municipal en sessió extraordinària, va acordar entre 
d’altres, l’acord següent: 
 

[...] 
 

PRIMER.- Establir que les sessions ordinàries del Ple de la corporació, es convocaran amb 
caràcter bimensual i tindran lloc el darrer dijous no festiu dels mesos de febrer, abril, juny, 
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setembre (en substitució de la sessió que s’hauria de celebrar durant el mes d’agost) i 
octubre, exceptuant la sessió ordinària del mes de desembre que serà el tercer dijous 
hàbil, a les 19.30 hores, en el Saló de Sessions de l'Ajuntament, o lloc habilitat a l'efecte. 

 
[...] 

 
Vist que per raons de conciliació familiar, es considera necessari i convenient avançar 
una hora la celebració de les sessions ordinàries d’aquest òrgan  
 
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, el Ple municipal aprova 
per deu vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís 
Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid Cámara, Raquel Serra Lerga, 
M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Josep Tenas Soler i Anna M. 
Casas Donadeu, i set vots en contra dels regidors Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo 
Mata, Miguel Borrego González, Josep Antoni Massagué Muntada, Jordi Castellà 
Andrés, Andreu Graupera Giménez i Gemma Bosch Alsina: 
 
Primer.- Establir que les sessions ordinàries del Ple de la corporació, es convocaran 
amb caràcter bimensual i tindran lloc el darrer dijous no festiu dels mesos de febrer, 
abril, juny, setembre (en substitució de la sessió que s’hauria de celebrar durant el mes 
d’agost) i octubre, exceptuant la sessió ordinària del mes de desembre que serà el tercer 
dijous hàbil, a les 18.30 hores, en el Saló de Sessions de l'Ajuntament, o lloc habilitat a 
l'efecte. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a tots els regidors i regidores afectats/des que no 
siguin presents a la sessió en l’aprovació d’aquest acord. 
 
La senyora alcaldessa explica que vist que les últimes sessions havien estat tan llargues 
i s’havien acabat tan tard, i un cop han parlat amb tothom, han considerat que mentre 
haguessin de fer els plens de forma digital podrien canviar l’horari de les sessions. En 
el cas que es tornin a fer els plens de manera presencial i consideressin que s’ha de 
tornar a canviar l’horari, ja ho tornarien a modificar. Tots els regidors poden comprovar 
que només cal tornar a fer un acord d’aquestes característiques i decidir un horari que 
vagi bé a tothom. 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, explica 
que a la Comissió Informativa General ja van comentar que tal i com està redactat aquest 
acord no parla de cap mena de provisionalitat en el canvi d’horari. S’està aprovant un 
acord que estableix que les sessions canviaran definitivament  a les 18.30 hores. Van 
demanar que es modifiqués aquest acord perquè recollís aquesta inquietud, ja que si bé 
és cert que ara tenen problemes telemàtics per poder seguir les sessions, aquest horari, 
per a les persones que tenen una feina fora de la funció pública, els dificulta l’assistència. 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
explica que, igual que la companya del grup municipal de Canet i Tu, considera que 
aquest horari fa difícil la conciliació laboral amb la tasca de fiscalització i seguiment de 
l’acció política de l’equip de govern als plenaris i per això demana que aquest acord sigui 
provisional, tal com van comentar a la Comissió Informativa General o, en cas contrari, 
hi votarien en contra. 
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El senyor Andreu Graupera Giménez, portaveu del grup municipal de la CUP, explica 
que també pensa el mateix que ha exposat la senyora Bosch i també creuen que hauria 
de constar a l’escrit del punt, la provisionalitat d’aquest nou horari, pel fet de ser sessions 
telemàtiques. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que a la Comissió Informativa General van demanar que es fes constar 
la  provisionalitat d’aquest canvi. També li ha estranyat quan la senyora alcaldessa ha 
manifestat que havia parlat amb tothom per fer aquest canvi, quan amb el seu grup no 
hi ha parlat ningú, sinó que van presentar aquest punt directament a la Comissió 
esmentada. Suposa que quan diu tothom, es refereix als membres del govern i no a tots 
els regidors. 
 
A més a més, en el mes de febrer el grup municipal del senyor Massagué va presentar 
una modificació del ROM i considera que tot va una mica lligat. El senyor Lluís Llovet 
Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis va explicar que abans que 
acabés l’any es crearia la comissió d’estudi per tirar endavant aquesta modificació. 
Queden 35 dies per acabar l’any i encara no en tenen notícia i es pregunta si, com 
sempre, posaran l’excusa de la COVID-19. El seu vot serà en contra. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, comenta que el 
seu grup pensa el mateix que la resta de grups. De fet, quan es va proposar, ella mateixa 
ja va dir en el ple anterior que aquest canvi d’horari era dificultós sobretot pels regidors 
que treballen fora de Canet. Per tant, demana que s’inclogui que aquest canvi d’horari 
és provisional mentre siguin plens telemàtics o també hi hauran de votar en contra. 
 
La senyora alcaldessa explica que no va parlar particularment amb el senyor Massagué, 
però van parlar-ne, com amb tothom, en el ple passat. Comenta que no cal introduir, tal 
com els va comentar a la Comissió Informativa General, la provisionalitat d’aquest canvi 
d’horari, com tampoc no hi era abans, ja que només cal que tots els regidors i regidores 
estiguin d’acord i en el moment que considerin oportú es tornarà a canviar. Creu que no 
cal fer perdre el temps per canviar coses burocràtiques. 
 
1.2. Acció Social i Ciutadania 
 
1.2.1. APROVACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES AL 
CONSELL COMARCAL DEL MARESME EN MATÈRIA DEL SERVEI D’ATENCIÓ 
DOMICILIÀRIA 2020-2023 
 
Fets: 
 
Atès que en data 24 de setembre de 2020, el Ple municipal en sessió ordinària, va 
aprovar el conveni de col·laboració 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. 
 
Atès que en data 20 d’octubre de 2020 el Consell Comarcal del Maresme va aprovar 
aquest mateix conveni, amb unes diferències en el contingut. 
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Vist l’informe de la coordinadora municipal de l’Àrea de Serveis Socials, emès en data 
9 de novembre de 2020, que es transcriu a continuació: 
 

INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
Rectificació de l’error de transcripció en el redactat del conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Canet de Mar per la delegació de la 
competència del servei  d’atenció domiciliària, 2020. 
 
Antecedents 
Vist que en el Ple de l’ajuntament de data 24 de setembre de 2020  es va aprovar el conveni 
de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Canet de Mar 
per la delegació de la competència del servei  d’atenció domiciliària, 2020. 
 
Vist que en el Ple del Consell Comarcal del Maresme de 20 d’octubre de 2020 es va 
aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament 
de Canet de Mar per la delegació de la competència del servei  d’atenció domiciliària, 2020. 
 
Vist que s’han detectat unes diferències en el redactat dels dos convenis, que no afecten 
l’addenda econòmica 2020 
 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
Vist que les diferències són: 
 
PRIMERA.- 
 
Conveni aprovat pel ple de l’Ajuntament diu:  
 
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 
  
Conveni aprovat pel ple del Consell diu:  
 
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. 
 
OBSERVACIONS: La supressió de la darrera frase en el text del conveni del CCM no 
afecta al contingut del conveni 
 
 
 
 
SEGONA.- 
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Conveni aprovat pel ple de l’Ajuntament diu:  
 
Vuitè. Que el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar ha aprovat en data 10 d’octubre de 
2019 
 
Conveni aprovat pel ple del Consell diu:  
 
Vuitè. Que en virtut de tot això, el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar ha aprovat en 
data 24 de setembre de 2020 
  
OBSERVACIONS: La data que s’ha posat en el conveni del CCM és la de la notificació 
del Ple, entrada al registre del CCM número 2020/10399 i data 29/09/20 
 
TERCERA.- 
 
Conveni aprovat pel ple de l’Ajuntament diu:  
 
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 
 
Conveni aprovat pel ple del Consell diu:  
 
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. 
 
OBSERVACIONS: en el conveni aprovat pel Ple del CCM s’ha tret el concepte 
vulnerabilitat perquè no s’han previst hores de vulnerabilitat en l’addenda econòmica de 
2020 
 
QUARTA.- 
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Conveni aprovat pel ple de l’Ajuntament diu:  
 
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 
  
Conveni aprovat pel ple del Consell diu:  
 
Quart. Comissió de seguiment. 
 
Es crearà una comissió tècnica de seguiment encarregada de vetllar pel correcte 
funcionament del servei municipal d’atenció domiciliària delegat.  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. 
  
OBSERVACIONS: En el text de l’ajuntament hi ha un error d transcripció: servei de suport 
tècnic als Serveis Socials Bàsics en l’atenció a la dependència , que s’ha rectificat en el 
text del CCM pel correcte de servei municipal d’atenció domiciliària delegat 
 
I s’ha modificat el redactat, per seguir el model d’altres convenis pel que s’ha tret el 
paràgraf final.  
 
CINQUENA.- 
 
Conveni aprovat pel ple de l’Ajuntament diu:  
 
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 i 
comarcal. Anualment, s’adoptarà acord d’aprovació de la corresponent addenda 
econòmica, amb caràcter previ, i amb una antelació mínima d'1 mes. 
 
Conveni aprovat pel ple del Consell diu:  
 
Cinquè. Entrada en vigor i vigència. 
 
1. La vigència d'aquest conveni s'iniciarà a partir del moment de la seva signatura i 
finalitzarà el dia 31 de desembre del 2020, essent que es podrà prorrogar anualment de 
forma expressa fins a un màxim de 4 anys. Anualment, s'adoptarà acord d'aprovació de la 
corresponent addenda econòmica, amb caràcter previ a la finalització de l'exercici en curs. 
 
No obstant, atès que els serveis objecte d’aquest conveni s'estan estat prestant des del 
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dia 1 gener 2020 i fins a l'actualitat, i que durant aquest període no es comptava amb cap 
conveni subscrit que regulés les relacions entre ambdues parts, l'objectiu de la present 
clàusula és determinar els drets i obligacions nascuts fruit d'aquestes relacions entre el 
Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament de Canet de Mar, durant el període d’1 gener 
de 2020 i fins al moment de signatura del present conveni, i que es concreten en el que 
figura en l'addenda corresponent annexa. 
  
OBSERVACIONS: Ates el conveni NO es va aprovar en data. Els serveis jurídics del CCM 
han vist viable determinar l’entrada en vigor i vigència en aquests termes. 
 
SISENA.- 
 
Conveni aprovat pel ple de l’Ajuntament diu:  
 
Sisè.- Modificacions 
 
Sempre que sigui necessària la modificació del conveni, per variació en el nombre d’hores 
acordades per conveni, 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. 
  
Conveni aprovat pel ple del Consell diu:  
 
Sisè. Modificacions 
 
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, especialment pel que fa a l’actualització de les quantitats a 
abonar per l’Ajuntament, reflectides a l’addenda econòmica, 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. 
  
OBSERVACIONS: I s’ha modificat el redactat  per seguir el model d’altres convenis, 
ajustant-lo a la normativa vigent. 
 
SETENA.- 
 
Conveni aprovat pel ple de l’Ajuntament diu:  
 
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. 

 
Conveni aprovat pel ple del Consell diu:  
 
Vuitè. Extinció del conveni. 
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El present conveni es pot extingir per les causes següents: 

 Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini. 
 Per incompliment dels acords assolits per qualsevol de les parts signatàries. 
 Per acord de les parts signatàries. 
 Per qualsevol altra determinada per la legislació vigent. 
 Per acord de les parts signatàries. 
 Per qualsevol altra determinada per la legislació vigent. 

 
VUITENA.-   
 
S’ha modificat el redactat  del conveni per seguir el model d’altres convenis, ajustant-lo a 
la normativa vigent. 
 
CONCLUSIONS: 
 
Vist que les variacions detectades en el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Maresme i l’Ajuntament de Canet de Mar per la delegació de la competència del servei  
d’atenció domiciliària, 2020 aprovat en el Ple de Consell Comarcal del Maresme el 20 
d’octubre de 2020 no representa cap modificació substancial de l’objecte del conveni, ni 
variació en la despesa prevista a l’addenda econòmica. 
 
Vist que el Consell Comarcal del Maresme ha de presentar les liquidacions 
trimestrals del servei prestat des de gener de 2020 abans del tancament 
pressupostari de 2020 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació 
de l’expedient objecte del present informe per tal que s’aprovi el conveni per la via 
d’urgència. 
 
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica.  
 
Coordinadora de Serveis Socials 

 
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, el Ple municipal aprova 
per quinze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Lluís Llovet Bayer, Josep 
M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid Cámara, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta Revoltós 
Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Josep Tenas Soler, Anna M. Casas Donadeu, Marián 
Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata, Miguel Borrego González, Josep Antoni Massagué 
Muntada, Jordi Castellà Andrés i Gemma Bosch Alsina i una abstenció del regidor 
Andreu Graupera Giménez. 
 
Atès que el regidor Sr. Pere Xirau i Espàrrech consta en aquest moment com absent a 
la sala de plens telemàtica, de conformitat amb l'article 46.2.d de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, el seu vot es computa com abstenció. 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i 
l’Ajuntament de Canet de Mar per a la delegació de les competències del servei 
d’atenció domiciliària 2020-2023, amb les rectificacions assenyalades a l’informe tècnic 
de la coordinadora de Serveis Socials que es transcriu en aquest proposta, el text literal 
del qual és el següent: 
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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 
 
A la ciutat de Mataró, _____________ 
 
Reunits 
 
D’una part, el senyor Sr. Damià del Clot i Trias, 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 20 d’octubre de 2020 i 
assistit en aquest acte pel Sr. Santiago Pérez Olmedo secretari acctal. del Consell 
Comarcal, la qual dóna fe de l’acte. 
 
I de l’altra, la senyora Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa de Canet de Mar, en ús de les 
seves competències, facultat expressament per aquest acte segons acord adoptat pel ple 
de l’Ajuntament de Canet de Mar de data ______________ de 2020, i assistida en aquest 
acte per la Sra. Clara Pérez González, 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. 
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. 
 
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). 
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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. 

 
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 en virtut de tot això, el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar ha aprovat en data 
24 de setembre de 2020 el conveni de delegació al Consell Comarcal de la competència 
en matèria d’atenció domiciliària (SAD) que comprèn: 
 

1. SAD Dependència: 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. 
 

2. SAD social: Adreçat a persones i/o famílies que es troben, per motius físics, psíquics 
o socials, en situació de manca d’autonomia temporal o permanent, negligència o 
incapacitat per poder realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana i garantir 
l’adequat desenvolupament personal i familiar i no tenen reconegut el grau de 
dependència. 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. 

 
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 
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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 
 

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 l’addenda econòmica al 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 municipal d’atenció domiciliària delegat. 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. 
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Cinquè. Entrada en vigor i vigència. 
 
1. La vigència d'aquest conveni s'iniciarà a partir del moment de la seva signatura i 

finalitzarà el dia 31 de desembre del 2020, essent que es podrà prorrogar anualment 
de forma expressa fins a un màxim de 4 anys. Anualment, s'adoptarà acord 
d'aprovació de la corresponent addenda econòmica, amb caràcter previ a la 
finalització de l'exercici en curs. 

 
No obstant, atès que els serveis objecte d’aquest conveni s'estan estat prestant des del 
dia 1 gener 2020 i fins a l'actualitat, i que durant aquest període no es comptava amb cap 
conveni subscrit que regulés les relacions entre ambdues parts, l'objectiu de la present 
clàusula és determinar els drets i obligacions nascuts fruit d'aquestes relacions entre el 
Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament de Canet de Mar, durant el període d’1 
gener de 2020 i fins al moment de signatura del present conveni, i que es concreten en el 
que figura en l'addenda corresponent annexa. 
 
Sisè. Modificacions 
 
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, especialment pel que fa a l’actualització de les quantitats 
a abonar per l’Ajuntament, reflectides a l’addenda econòmica, 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. 
 
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 la realització del seu objecte o expiració del seu termini. 
 Per incompliment dels acords assolits per qualsevol de les parts signatàries. 
 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. 
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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. 
 
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 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. 
 
Delegació de la competència sobre el SAD de l’Ajuntament de Canet al Consell 
Comarcal del Maresme - Addenda econòmica 2020 
 
1.- El període anual de la delegació de competència sobre el SAD de l’Ajuntament de 
Canet al Consell Comarcal del Maresme comprèn des de l’1 de gener al 31 de desembre 
de 2020. 
 
2.- Horari del servei 
 
Horari diürn: el comprés entre les 7:00h i les 21:00h de dilluns a dissabte en horari oficial 
d’hivern, i de 7:00h a 22:00h en horari oficial d’estiu. 
 
Horari extraordinari: el comprés entre les 21:01h i les 06:59h de dilluns a dissabte, i els 
diumenges i dies festius en horari oficial d’hivern. I entre les 22:01h i les 06:59h de dilluns 
a dissabte i els diumenges i dies festius en horari oficial d’estiu. 
 
3.- L’Ajuntament de Canet transferirà 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, i d’acord amb les següents tarifes: 
 
 El preu/hora unitari per l’any 2020 del servei de SAD - SOCIAL serà de 16,25 € (IVA 

inclòs) i del servei SAD – DEP de 5,52 € (IVA inclòs). Aquest preu resta subjecte a la 
revisió del mòdul preu/hora que pugui portar a terme la Generalitat de Catalunya. 

 El preu/hora de l’horari extraordinari tindrà un increment del 25% respecte del 
preu/hora unitari establert en el punt anterior. 

 El preu/hora unitari de coordinació serà de 16,25 € (IVA inclòs). 
 El preu del quilometratge, quan el desplaçament sigui fora del nucli urbà serà de 

0,20 
€/km. 

 
Així mateix les hores previstes per 2020 són les següents: 
 

Concepte Preu/hora (IVA inclòs) Hores Preu total 
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SAD social 16,25 € 1.200 19.500 € 

SAD 
dependència 

5,52 € 4.500 24.840 € 

Coordinació SAD 16,25 € 25 406,25 € 

Total any   44.746,25 € 

 
Per tant, es preveu una transferència màxima de l’Ajuntament al Consell Comarcal de 
44.746,25 € més de la despesa que quilometratge si n'hi hagués. 
 
4.- El Consell Comarcal del Maresme farà a l’Ajuntament de Canet una liquidació 
trimestral, on constaran les hores de serveis prestats, el preu unitari i les variacions que 
puguin haver tingut lloc en relació a aquesta addenda econòmica. Les diferències que 
sorgeixin entre aquesta liquidació trimestral i els termes de la present addenda econòmica 
es regularitzaran mitjançant la transferència de fons que correspongui. 

 
Segon.- Mantenir inalterables els acords primer, tercer, quart i cinquè aprovats pel Ple 
municipal en data 24 de setembre de 2020 amb relació a aquest conveni. 
 
Tercer.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquest acord. 
 
Quart.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Maresme.  
 
Cinquè.- Comunicar el present acord a les àrees de Serveis Socials, Intervenció i 
Tresoreria a tots els efectes.  
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Recursos Humans i Acció 
Social, explica que es porta a consideració del Ple una rectificació d’un error de 
transcripció en el redactat del conveni. S’han detectat unes diferències que no afecten 
l’addenda econòmica i s’han esmenat aquestes diferències que no signifiquen cap 
modificació substancial de l’objecte del conveni. 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, explica 
que els ha cridat l’atenció un punt que s‘ha eliminat del conveni que es va aprovar el 24 
de setembre i és que el servei d’atenció domiciliària de vulnerabilitat per cobrir situacions 
que necessiten suport de l’ajut en el domicili i que no estan prescrites per plans 
individuals d’atenció, ni són casos de SAD social no queden emmarcats en aquest 
conveni, perquè no estan previstos a l’addenda econòmica 2020. Pregunta a la senyora 
Isart, abans de votar, si no s’està deixant de banda un col·lectiu que per no entrar en la 
roda burocràtica no tindran aquests serveis quan en realitat és possible que els 
necessitin. 
 
El senyor Andreu Graupera Giménez, portaveu del grup municipal de la CUP, explica 
que ja van expressar a la Comissió Informativa General que hi havia coses que no els 
havien quedat clares en el redactat del conveni. Pensen que no se’ls va satisfer 
aquestes qüestions i en conseqüència el seu vot serà en contra. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que no han trobat cap memòria sobre aquest servei i a quantes persones 
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s’ajudava a través d’aquest conveni. Demana que se li faci arribar. De tota manera, hi 
votaran a favor, ja que consideren que és una manera de garantir aquest servei 
domiciliari a Canet. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, explica que la 
seva intervenció va en la línia del que ha dit la senyora Bosch, ja que també troben a 
faltar aquest punt i també hi veuen una certa rigidesa, pel que fa a les modificacions. 
Quan es parla de les possibles modificacions, l’Ajuntament era molt més genèric i, en 
canvi, el que proposa el Consell Comarcal del Maresme és que només siguin 
modificacions de caire excepcional. 
 
Tot i així, hi votaran a favor perquè és un servei necessari i, a més a més, s’està aplicant 
des del mes de gener. 
 
La senyora Isart comenta que els contestarà per escrit i els traurà de dubtes. 
 
En el moment de la votació d’aquest punt, la senyora alcaldessa perd la connexió durant 
uns minuts. Quan torna a connectar-se, continuen amb la votació del punt. 
 
1.3. Urbanisme 
 
1.3.1. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LA XARXA 
DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE DEL CARRER EUSEBI GOLART I 
PASSATGE DEL COMUNIDOR DE CANET DE MAR 
 
Fets: 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar té la voluntat de renovar la xarxa de subministrament 
d’aigua potable del carrer Eusebi Golart i passatge del Comunidor, per tal de donar 
solució a les deficiències en el subministrament degudes, principalment, a l’antiguitat i 
material de les canonades. 
 
Les canonades d’aigua potable que hi ha al carrer Eusebi Golart són de fibrociment, de 
diàmetre 60, i fa molts anys que estan instal·lades. Tot i que de per sí les canonades de 
fibrociment no suposen cap risc sanitari, sí que són canonades obsoletes que cal anar 
substituint i eliminant del sistema d’abastament municipal d’aigua. 
 
Per altra banda, també és necessària  la instal·lació d’un hidrant a la cruïlla dels carrers 
Eusebi Golart amb Plaça Església, punt estratègic que podrà donar servei als quatre 
grans equipaments que es concentren en aquella cruïlla (Col·legi Yglesias, teatre 
Odèon, sala d’espectacles de l’antic Centre Parroquial i Església Parroquial). 
 
Amb aquesta finalitat, els Serveis Tècnics municipals ha elaborat el “Projecte per a la 
renovació de la xarxa de subministrament d’aigua potable del carrer Eusebi Golart i 
passatge del Comunidor de Canet de Mar”, que presenta la solució tècnica per eliminar 
la canonada de fibrociment de 60 mm de diàmetre del carrer Eusebi Golart i passatge 
Comunidor, per optimitzar-ne el funcionament i millorar la xarxa d’extinció d’incendis. 
 
Vist l’informe emès en data 6 de novembre de 2020 per la TAG d’Urbanisme, que es 
transcriu a continuació: 
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“INFORME RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE PER LA 
RENOVACIÓ DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE DEL 
CARRER EUSEBI GOLART I PASSATGE DEL COMUNIDOR DE CANET DE MAR 
 
FETS 
 
Es presenta a aprovació inicial el “Projecte per a la renovació de la xarxa de 
subministrament d’aigua potable del carrer Eusebi Golart i passatge del Comunidor 
de Canet de Mar”, elaborat pels Serveis Tècnics municipals. 
 
D’acord amb els antecedents que es recullen a la memòria descriptiva del projecte 
esmentat, el subministrament d’aigua al municipi de Canet de Mar prové bàsicament 
del Servei Comarcal d’abastament d’aigua en alta al Maresme Nord, que subministra 
aigua als diferents dipòsits de la població passant pel bombeig de la plaça Onze de 
Setembre. 
 
Degut a les avaries que hi ha en alguns carrers, l’antiguitat i material de les 
canonades d’alguns carrers, així com les deficiències en el subministrament d’aigua 
d’algunes zones, és necessari realitzar millores en algunes zones i carrers, canviant 
trams de canonades en carrers on hi ha un percentatge important d’avaries i les 
canonades són antigues. 
 
Es proposa la substitució total de la canonada de fibrociment de 60 mm de diàmetre 
del carrer Eusebi Golart i del passatge Comunidor per canonades de fosa dúctil de 
diàmetre 100 al llarg dels dos costats del carrer Eusebi Golart, i de canonades de 
polietilè de diàmetre 125 a partir de la plaça Església, plaça 1 d’octubre i passatge 
Comunidor. 
 
També es proposa la renovació de les derivacions, connexions i escomeses 
afectades per la instal·lació de canonades, col·locant les vàlvules necessàries per tal 
de poder tenir la xarxa mallada, així com un hidrant d’incendis soterrat, atès que no 
n’hi ha cap en aquesta zona. 
 
Atès que cal donar compliment a la normativa vigent contra incendis, s’ha d’instal·lar 
hidrants públics cada 200 metres lineals de façana sobre canonades amb un 
diàmetre interior mínim de 100 mm.  
 
En l’estudi de la millora d’eficiència de la xarxa d’abastament d’aigua potable de 
Canet de Mar de l’any 2013 ja es proposava la instal·lació d’un hidrant prop de la 
cruïlla del carrer Església amb la Plaça Església. Es preveu la instal·lació d’aquest 
hidrant a la cruïlla dels carrers Eusebi Golart amb Plaça Església, punt estratègic 
que pot donar servei als quatre grans equipaments que es concentren en aquella 
cruïlla (Col·legi Yglesias, teatre Odèon, sala d’espectacles de l’antic Centre 
Parroquial i Església Parroquial). 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals (ROAS), 
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 Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya (TRLMRLC), 

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu 
i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), 

 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques (LPACAP), 

 Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807, 
d’11 d’octubre de 1993), 

 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Canet de Mar (POUM), aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en la sessió 
de 18 de juliol de 2019 (DOGC núm. 7958 de 12 de setembre de 2019). 

 
CONSIDERACIONS  
 
Primera.- L’art. 233.1 LCSP estableix el contingut mínim dels projectes, que hauran 
de contenir com a mínim: 
 
a) una memòria en la que es descrigui l'objecte de les obres, que recollirà els 
antecedents i situació prèvia a les obres, les necessitats a satisfer i la justificació de 
la solució adoptada, detallant els factors de tot l'ordre a tenir en compte. 
 
b) els plànols del conjunt i de detall necessaris per a que l'obra quedi perfectament 
definida, així com les que delimiten l'ocupació de terrenys i la restitució de servituds 
i demés drets reals, en el seu cas, i serveis afectats per la seva execució. 
 
c) el plec de prescripcions tècniques particulars, on es farà la descripció de les obres 
i es regularà l'execució, amb expressió de la forma en que aquesta es portarà a terme, 
les obligacions d'ordre tècnic que correspondran al contractista, i la manera en que 
es portarà a terme l'amidament de les unitats executades i el control de la qualitat 
dels material utilitzats i del procés d'execució. 
 
d) un pressupost, integrat o no per varis parcials, amb expressió dels preus unitaris i 
dels descompostos, en el seu cas, estat d'amidaments i els detalls precisos per a la 
valoració. 
 
e) un programa de desenvolupament dels treballs o pla d'obra de caràcter indicatiu, 
amb previsió, en el seu cas, del temps i cost. 
 
f) les referències de tot tipus en que es fonamentarà el replantejament de l'obra. 
 
g) L'estudi de seguretat i salut o, si s’escau, l'estudi bàsic de seguretat i salut, en els 
termes previstos a les normes de seguretat i salut de les obres. 
 
h) tota la documentació prevista a les normes de caràcter legal o reglamentari. 
El projecte presentat conté els següents apartats: 
- Memòria descriptiva i justificativa 
- Memòria constructiva 
- Normativa d’aplicació 
- Instruccions d’ús i manteniment 
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- Estudi de gestió de residus de la construcció 
- Pla de control de qualitat 
- Pla d’obres 
- Justificació d’obra completa 
- Classificació del contractista 
- Plànols 
- Plec de condicions 
- Amidaments, justificació de preus, quadres de preus i pressupost 
- Estudi bàsic de Seguretat i Salut 

 
En quant a la necessitat d'incloure un estudi geotècnic dels terrenys que recull 
l’article 233.3 LCSP, a l’informe emès per l’enginyera municipal en data 5 de 
novembre de 2020 es fa constar que l’afectació de l’obra serà només de la via 
pública, bàsicament vorera, però també algun tram de calçada i que es tracta d’una 
obra de reforma d’acord amb la classificació de l’art. 232 de la LCSP, en la qual no 
s’intervé en els elements de fonamentació de cap edificació, pel que no és necessari 
aportar l’estudi geotècnic del terreny. 
 
Segona.- D’acord amb el que estableix l’article 8 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals (ROAS), 
tenen la consideració d’obres locals les que executen els ens locals per a la prestació 
dels serveis de la seva competència, ja es tracti d’obres de nova planta, de reforma, 
de reparació, de conservació o de manteniment. Aquestes obres, segons especifica 
l’article 9.1 del mateix reglament, poden ser d’urbanització o ordinàries. 
 
El projecte que ara se sotmet a aprovació inicial s’inscriu dins el concepte d’obra 
local ordinària de reforma que, segons la definició de l’article 12.3 ROAS, abasta el 
conjunt d’obres d’ampliació, millora, modernització, adaptació, adequació o reforç 
d’un bé immoble ja existent. 
 
Tercera.- L’article 37 ROAS preveu el procediment a seguir per a l’aprovació dels 
projectes d’obres ordinàries que consisteix, en síntesi, en un acord d’aprovació 
inicial, l’obertura d’un període d’informació pública, notificació individual, si s’escau, 
i aprovació definitiva. 
 
D’acord amb el que estableixen els articles 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
(TRLMRLC) i l’apartat 2 de l’esmentat article 37 ROAS, el projecte s’ha de sotmetre 
a informació pública, pel termini de trenta dies, com a mínim, durant els quals es pot 
examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 
 
Aquesta informació pública, tot i que ni el ROAS ni el TRLMC regulen per quin mitjà 
s’ha de realitzar, de conformitat amb allò que es disposa a l’article 45.4 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, cal entendre que aquesta informació es fa mitjançant publicació al BOPB. 
 
L’acord d’aprovació definitiva del projecte s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la 
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes de la 
corporació, tal i com preveu l’article 38.1 ROAS.  
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El termini per a l’aprovació definitiva del projecte és de sis mesos, a comptar de 
l’aprovació inicial. La manca de resolució dins aquest termini comporta la caducitat 
del procediment i l’arxiu de les actuacions dins els trenta dies següents a l’acabament 
d’aquell. 
 
Quarta.- L’article 37.2 ROAS estableix que, simultàniament al tràmit d’informació 
pública del projecte, s’ha de sotmetre a informe o autorització d’altres administracions 
només quan així ho exigeixi la legislació sectorial, segons el tipus d’obra de què es 
tracti. 
 
En aquest sentit, a l’apartat 2.5 del projecte s’hi fa constar que el tram de l’actuació 
inclòs en la plaça de l’Església, plaça 1 d’Octubre i passatge Comunidor es troba dins 
una zona d’expectativa arqueològica (AR001). 
 
Caldrà tenir en compte que l’article 52.1 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català estableix que si durant l'execució d'una obra, sigui del tipus 
que sigui, es troben restes o objectes amb valor arqueològic, el promotor o la direcció 
facultativa de l'obra han de paralitzar immediatament els treballs, han de prendre les 
mesures adequades per a la protecció de les restes i n'han de comunicar el 
descobriment, en el termini de quaranta-vuit hores, al Departament de Cultura, el qual 
ha de donar trasllat d'aquesta comunicació a l'ajuntament. 
 
D’acord amb la definició que en fa l’article 18 de la Normativa del Catàleg de béns 
protegits inclòs dins el POUM (Títol IX. Annexes normatius), l’espai d’expectativa 
arqueològica és aquella àrea o punt on es localitzen les restes i vestigis arqueològics 
descoberts o detectats mitjançant prospeccions o troballes recolzades per estudis 
històrico-arqueològics. 
 
L’article 20 del mateix Catàleg, relatiu a les obres en espais d’expectativa 
arqueològica, estableix que qualsevol obra que afecti al subsol, en un carrer o en una 
edificació que estiguin inclosos en un àmbit definit com a “espai d'expectativa 
arqueològica”, s’ajustarà a les mesures de protecció proposades en la tramitació del 
planejament sectorial previst al mateix capítol. 
 
Així, l’article 19 preveu que en la tramitació dels plans parcials, especials, projectes 
d’edificació i projectes d’urbanització que afectin a “espais d’expectativa 
arqueològica” s’haurà d'incloure una proposta en la que es relacionin les mesures 
necessàries per a la conservació del patrimoni arqueològic possiblement afectat. En 
aquest sentit, la memòria dels documents a tramitar haurà d’incloure: 
- la delimitació de l'àmbit, i la informació actualitzada que es disposi sobre el 

jaciment o la zona d’expectativa arqueològica 
- les mesures de protecció proposades. 

 
El pla o el projecte es remetrà a l’Àrea de Coneixement i Recerca del Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a que l’informi i el document que es 
presenti per a l’aprovació definitiva haurà d’incorporar el resultat de l’informe anterior, 
incloent dins de les despeses a considerar, les necessàries per a la preservació del 
patrimoni arqueològic. 
 
Al projecte que se sotmet a aprovació inicial es garanteix la presència en tot moment 
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d’un arqueòleg degudament habilitat, com a mesura necessària per a la conservació 
del patrimoni arqueològic possiblement afectat. Per a l’acompliment d’aquesta 
mesura es considera una despesa de 923,92 euros (capítol 01.03 del pressupost), 
d’acord amb el detall següent: 
 

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT 

1 K1A25200 u Jornada supervisió arqueòleg director 239,28 3,000 717,84 

   Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidats 
o extraccions de terres i runes, amb la presa de 
dades per a la realització de l'informe final (P - 31) 

   

2 PA04 u Documentació i taxes servei arqueologia 206,08 1,000 206,08 

   Redacció d'informe i memòria del  servei 
d'arqueologia per als organismes pertinents, i taxes 
del servei d'arqueologia (P - 36) 

   

TOTAL Capítol 01.03   923,92 

 
Cinquena.- Pel que fa l’òrgan competent, l’article 38 del mateix text legal estableix 
que l’aprovació dels projectes d’obres ordinàries correspon als diferents òrgans dels 
ens locals, segons la distribució de competències prevista a la legislació de règim 
local. 
 
En aquest sentit, l’article 52.2.o) TRLMRLC, estableix que correspon al ple, entre 
d’altres atribucions, l'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent 
per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els 
pressupostos. 
 
En el cas present, el pressupost d’execució material puja un total de cinquanta-nou 
mil cinc-cents trenta-un euros amb cinquanta-dos cèntims (59.531,52 €) despesa que 
no estava inclosa en les previsions inicials del pressupost per a l’exercici. 
 
D’acord amb el que preveu l’article 114.1 TRLMRLC, per a l’adopció de l’acord 
d’aprovació inicial del projecte serà suficient el vot favorable de la majoria simple dels 
membres del ple presents. 
 
CONCLUSIÓ 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la 
proposta d’aprovació inicial del “Projecte per a la renovació de la xarxa de 
subministrament d’aigua potable del carrer Eusebi Golart i passatge del Comunidor 
de Canet de Mar”, elaborat pels Serveis Tècnics municipals. 
 
Així mateix, un cop aprovat inicialment el projecte, caldrà remetre’l a la Comissió 
Territorial del Patrimoni Cultural a Barcelona i sol·licitar-li l’emissió del corresponent 
informe, dins l’àmbit de les seves competències.” 

 
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, el Ple municipal aprova 
per setze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Lluís Llovet Bayer, Josep 
M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid Cámara, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta Revoltós 
Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Josep Tenas Soler, Anna M. Casas Donadeu, Marián 
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Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata, Miguel Borrego González, Josep Antoni Massagué 
Muntada, Jordi Castellà Andrés, Andreu Graupera Giménez i Gemma Bosch Alsina. 
 
Atès que el regidor Sr. Pere Xirau i Espàrrech consta en aquest moment com absent a 
la sala de plens telemàtica, de conformitat amb l'article 46.2.d de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, el seu vot es computa com abstenció. 
 
Primer.- Aprovar inicialment el “Projecte per a la renovació de la xarxa de 
subministrament d’aigua potable del carrer Eusebi Golart i passatge del Comunidor de 
Canet de Mar”, redactat pels Serveis Tècnics municipals, amb un pressupost d’execució 
per contracte de 70.842,51 €, més 14.876,93 €, en concepte d’IVA. 
 
Segon.- Sotmetre l’esmentat projecte a informació pública pel termini de 30 dies, 
mitjançant publicació al BOPB, durant els quals es podran examinar i formular-hi les 
al·legacions pertinents. En cas que transcorregut aquest termini no s’hagin presentat 
al·legacions, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
El projecte es podrà consultar a les dependències municipals, al Servei d’Urbanisme de 
l’Àrea de Territori, en horari d’oficina, així com al web municipal (www.canetdemar.cat). 
 
Tercer.- Sol·licitar a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural a Barcelona que emeti 
informe sobre l’actuació prevista dins l’àmbit de les seves competències. 
 
Quart.- Una vegada aprovat definitivament el projecte, de conformitat amb el que 
disposa l’article 38.2 del ROAS, s’haurà de publicar al BOP, al DOGC, al web municipal 
i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
 
Cinquè.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
explica que porten a consideració del ple l’aprovació inicial del projecte de renovació de 
la xarxa en el carrer Eusebi Golart. Com bé saben, això només és la presentació del 
projecte. Des que van començar la legislatura, una de les grans fites que s’han marcat  
ha estat millorar les infraestructures del poble i sobretot aquelles infraestructures lligades 
amb la llum, el clavegueram i l’aigua potable. En aquest moment, s’estan fent les obres 
de dos teatres municipals, l’Odèon i el Centre i, per normativa, es necessita tenir uns 
punts perquè els bombers puguin arribar en aquests espais, amb l’hidrant. 
 
En aquest mateix espai hi ha dos edificis més, el col·legi Yglesias i l’església parroquial 
[...] 
 
En aquests moments hi ha alguns regidors que comuniquen que no senten l’explicació 
del senyor Llovet i la senyora alcaldessa reprèn les explicacions del senyor Llovet. 
 
La senyora alcaldessa explica que per normativa cal instal·lar un hidrant a la zona 
perquè hi haurà el teatre municipal de Canet. Així, doncs, seguint el pla director 
d’arranjament de clavegueram i serveis en  general, han considerat que calia aprovar 
aquest projecte pensant que les obres, sobretot del Centre, s’acabaran en breu. 
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Hi continuen havent molts problemes de connexió, però en aquest moment el senyor 
Llovet la recupera i pot continuar amb la seva intervenció. 
 
El senyor Llovet comenta que, com ha explicat la senyora alcaldessa, cal tenir un hidrant 
que serveixi per a tots els equipaments d’aquesta zona [...] 
 
En aquests instants, alguns regidors tornen a manifestar que han perdut la connexió 
amb el senyor Llovet. 
 
El senyor Llovet comenta que com que ja ho ha explicat la senyora alcaldessa, dona per 
acabada la seva intervenció, per no allargar més els problemes de la sessió. 
 
La senyora alcaldessa demana als regidors que tenen problemes per seguir la sessió 
que ho escriguin al xat, ja que la senyora Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde de 
Sostenibilitat, Mobilitat i Noves Tecnologies, està en contacte permanent amb els serveis 
informàtics i els anirà informant de tots aquests problemes per intentar solucionar-los. 
Proposa que qui vulgui torn de paraula aixequi la mà i encara que no se segueixi el torn 
estricte de paraula, podrà parlar tothom. 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, explica 
que hi votaran a favor perquè consideren que aquest equipament és necessari, no tant 
pel teatre municipal de Canet, perquè no entrarà en funcionament fins d’aquí a uns 
mesos, sinó perquè està al costat d’una escola [...] 
 
En aquest instant, es perd la connexió total i se suspèn la sessió, quan són les 19:05 
hores, i no es reprèn fins a les 19:23 hores. 
 
La senyora alcaldessa demana disculpes per aquesta interrupció donada pel fet que hi 
ha molts ajuntaments que fan plens a la mateixa hora i algunes vegades la tecnologia 
funciona bé i en d’altres, no tant. Espera que ara funcioni correctament i cedeix el torn 
de paraula a la senyora Bosch que és qui estava parlant quan s’ha suspès la sessió. 
 
La senyora Bosch recorda que el seu grup votarà a favor d’aquest projecte perquè 
entenen que és necessari, no tant perquè està al costat del teatre municipal, perquè 
encara falten uns mesos  perquè entri en funcionament, sinó perquè està al costat d’una 
escola. 
 
El que sí que volen transmetre de nou al senyor Llovet i a tot l’equip de govern és el que 
van dir a la Comissió Informativa General, saben que hi ha un projecte d’urbanització de 
tota la part antiga del poble i per estalviar costos pensen que seria preferible, si pot ser, 
fer simultàniament el canvi de subministrament d’aigua amb l’arranjament del carrer. 
 
El senyor Andreu Graupera Giménez, portaveu del grup municipal de la CUP, explica 
que, tal i com ja van anunciar a la Comissió Informativa General, hi votaran a favor, però 
vol remarcar que hi ha altres carrers a Canet que també necessiten aquest tipus 
d’arranjament. 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
explica que el seu grup també dona suport a aquest arranjament al carrer Eusebi Golart. 
És un carrer que, com ha comentat la senyora Bosch, està al costat del col·legi Yglesias 
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i, per tant, és important i necessari que hi hagi un hidrant per donar seguretat a aquesta 
instal·lació, a més a més del teatre Odèon i del Centre, on també seran llocs amb gran 
afluència de públic. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que el seu vot també serà favorable. El problema és que en el rebut de 
Sorea també hi apareix el clavegueram i el subministrament i pregunta si participen en 
els costos d’aquest projecte. 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal de PSC, explica que, tal 
i com deien la senyora alcaldessa i el senyor Llovet, és cert que hi ha un pla director i 
que s’ha de seguir. Tal i com apuntava el senyor Llovet, hi ha veïns afectats per diferents 
problemes de llum, clavegueram i aigües. Dit això, el seu grup també hi votarà a favor, 
però també volen remarcar que, tot i que creuen que és urgent engegar les activitats 
tant del Centre com de l’Odèon, cal recordar, com han fet la senyora Bosch i el senyor 
Castellà, que és important tenir un hidrant sobretot per l’escola, però encara és molt més 
important tenir en compte i solucionar els problemes que alguns veïns de Canet estan 
patint i es refereix tant als veïns de Drassanes del Pla  com de l’avinguda Maresme. 
 
Manifesta també, tal i com deia el senyor Graupera, que hi ha altres carrers que estan 
patint problemes i és molt important la cultura, però encara és més important poder viure 
amb dignitat. Demana triar bé les preferències a l’hora d’aprovar els projectes. 
 
El senyor Llovet comenta que, en primer lloc, vol agrair els vots favorables dels grups 
municipals de l’oposició. És la presentació d’un projecte de renovació d’una xarxa de 
subministrament de Sorea i, per tant, és una proposta de la qual després s’haurà de fer 
la licitació del projecte i l’execució. Explica que en aquest cas és el projecte només de 
la xarxa de Sorea, és a dir, d’aigua potable, però que no tenen encara el projecte 
executiu de tot aquest carrer ni de cap altre de la part antiga. És a dir, hi ha una definició 
de com hauria de ser la part antiga, però s’ha de fer un projecte executiu específic de 
cada zona. En aquest cas, s’arreglarà una part important, però no tot el carrer. Si més 
endavant, abans de passar a la licitació de l’obra, tenen marge per ampliar-lo i tenen els 
diners  per fer aquesta inversió, com tantes altres que estan duent a terme, ja saben que 
per l’equip de govern és molt important renovar aquestes xarxes i així ho faran. 
 
Pel que fa al fet de si Sorea entrava en aquest projecte  pel que fa a inversions, el 
contracte amb Sorea és de fa més de vint anys; es va signar un contracte el 2002 i el 
2005 i aquest contracte dura fins al 2025. Sorea va fer unes inversions de 600.000 euros 
durant els primers cinc anys i a partir de llavors ha hagut de pagar l’Ajuntament totes les 
reparacions. 
 
L’equip de govern és el primer que vol que s’acabi aquest contracte amb Sorea, que és 
completament negatiu per a tot el poble. Cal fer un nou estudi de quin és el millor sistema  
per al servei d’aigua potable a Canet, ja que ara mateix, l’Ajuntament està pagant totes 
les renovacions de la xarxa d’aigua potable. En aquest cas concret, tots els regidors 
saben que si hi ha alguns edificis com teatres municipals, per donar la llicència d’ús es 
necessita tota una sèrie de condicions i una era l’hidrant. Com que justament a la 
mateixa zona hi ha una escola, ho trobaven absolutament prioritari. Per això ara fan 
l’aprovació del projecte i esperen que durant el 2021 es pugui fer la licitació de l’obra i 
la seva execució. 
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Pel que fa a altres zones del poble, ja saben que per a ells és molt important. Pel que fa 
a Drassanes del Pla estan a l’espera del permís d’Adif i en el cas de l’avinguda Maresme 
és un problema històric que ve donat perquè no hi ha separació d’aigües pluvials i fecals 
i per manca d’inversió durant els últims vint anys, la qual cosa provoca que quan arriben 
totes les aigües a la canonada del Consell Comarcal del Maresme entri en càrrega i 
reboti cap al sobreeixidor. No és un problema de fàcil solució, si ho fos, de fàcil, hi 
haurien invertit fa temps, com han invertit en tants llocs del poble. 
 
1.4. Recursos Humans i Organització 
 
1.4.1. ATORGAMENT COMPATIBILITAT EMPLEADA PÚBLICA 
 
Fets: 
 
Vista la instància presentada per l’empleada pública Sra. --, registrada d’entrada en 
aquest Ajuntament amb el núm. 2020/9530, en data 8 d’octubre de 2020, on sol·licita li 
sigui atorgada la compatibilitat de les seves funcions com a tècnica de Comunicació i 
gestió de la informació, per exercir la professió en l’àmbit privat, tant per compte pròpia 
com per compte d’altri.  
 
Atès que en data 26 d’octubre de 2020, en resposta al requeriment d’esmena de 
documentació efectuat l’Ajuntament, la Sra. --,  mitjançant registre d’entrada 
ENTRA2020/10364, comunica que les tasques per a les quals sol·licita la compatibilitat 
són tasques relacionades amb la seva professió i estudis superiors en comunicació, tals 
com redacció i edició de continguts periodístics i publicitaris, màrqueting, social media, 
assessorament en comunicació  i que les tasques es desenvoluparan en horari de tarda 
i/o de caps de setmana, sense interferir en el seu horari laboral a l’Ajuntament.  
 
Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, en data  12 de novembre de 
2020, que es transcriu a continuació: 

 
INFORME TÈCNIC 

La tècnica de Recursos Humans de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació amb la 
sol·licitud de compatibilitat presentada per una empleada municipal, mitjançant registre 
d’entrada ENTRA2020/9530, complimentada pel registre d’entrada ENTRA2020/10364,  
per a l’exercici de  la seva professió i estudis superiors en comunicació, tals com 
redacció i edició de continguts periodístics i publicitaris, màrqueting, social media, 
assessorament en comunicació  i que les tasques es desenvoluparan en horari de tarda 
i/o de caps de setmanales seves funcions en l’àmbit privat, tant per compte pròpia com 
per compte d’altri, emet el següent : 

 
INFORME 
 
I.- LEGISLACIÓ APLICABLE 

 
El règim d’incompatibilitats del personal al servei de l’administració local, per a l’exercici 
d’activitats privades ve regulat, amb caràcter bàsic,  als articles de l’11 al 20 de la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, modificada per la disposició final tercera de la Llei 7/2007, 
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de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic; el caràcter bàsic d’aquesta norma ve 
determinat per la seva pròpia disposició final primera. 

 
Aquesta norma estableix que el personal al servei de l’administració pública no podrà 
exercir, activitats privades incloses les de caràcter professional, siguin per compte propi 
o sota la dependència o al servei d’entitats o particulars que es relacionin directament 
amb les que desenvolupi al Departament, Organisme o Entitat on estigui destinat, amb 
excepció de les activitats particulars que, en exercici d’un dret legalment reconegut, 
duguin a terme per a sí les persones interessades. 

 
Amb caràcter supletori, puix que així ho declarà el Tribunal Constitucional en les seves 
sentències 172/1996, de 31 d’octubre i 73/1997, d’11 d’abril, s’aplicaran les  normes 
estatals reglamentàries de desenvolupament, en especial el Reial decret 598/1985, de 
30 d’abril. Abans, però caldrà acudir a les normes autonòmiques de desenvolupament, 
en concret, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei 
de l’Administració de la Generalitat i el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament del personal al servei de les entitats locals (RPEL), en especial pel que es 
refereix als articles 330 i 331 d’aquest darrer. 

 
II.- RÈGIM JURÍDIC D’APLICACIÓ 

 
En tot cas, el personal comprès en l’àmbit d’aplicació de la Llei 53/1984, que inclou tot 
el personal, qualsevol que sigui la naturalesa jurídica de la relació de treball (art. 2.2), 
no podrà exercir les activitats següents: 

 
a) Activitats privades, incloses les de caràcter professional, sigui per compte 
pròpia o sota la dependència o al servei d’Entitats o particulars o en els 
assumptes en els que estigui intervenint, hagi intervingut en els darrers dos 
anys o hagi d’intervenir per raó del lloc públic. S’inclouen en especial en 
aquesta incompatibilitat les activitats professionals prestada a persones a les 
que s’estigui obligat a atendre en el desenvolupament del lloc públic. 

 
b) La pertinença a Consell d’Administració o òrgans rectors d’Empreses o 

Entitats privades, sempre que la seva activitat estigui directament relacionada 
amb les que gestioni el Departament, Organisme o Entitat en la que presti 
servei el personal afectat. 

 
c) El desenvolupament per si o per persona interposada, de qualsevol càrrec en 

Empreses o Societats concessionàries, contractistes d’obres, serveis o 
subministraments, arrendatàries o administradores de monopolis, o amb 
participació o aval del sector públic, qualsevol que sigui la seva configuració 
jurídica. 

 
d) La participació superior al 10 per 100 en el capital de les Empreses o Societats 

a que es refereix l’apartat anterior. 
 

Les activitats privades que corresponguin a llocs de treball que requereixin la presència 
efectiva de l’interessat durant un horari igual o superior a la meitat de la jornada setmanal 
ordinària de treball a les Administracions Públiques, només es podran autoritzar quan 
l’activitat pública sigui una de les esmentades a la llei com de prestació a temps parcial. 
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No es podrà reconèixer cap mena de compatibilitat per a activitats privades a les 
persones a les que se’ls hagués autoritzat la compatibilitat per a un segon lloc o activitat 
públics, sempre que la suma de jornades d’ambdós llocs sigui igual o superior a la 
màxima a les Administracions Públiques (art. 13 Llei 53/1984 i art. 10 RD 598/1985). 

 
L’exercici d’activitats professionals, laborals, mercantils o industrials fora de les 
Administracions Públiques requerirà el previ reconeixement de compatibilitat. La 
resolució motivada reconeixent la compatibilitat o declarant la incompatibilitat, que es 
dictarà en el termini de dos mesos, correspon al Ple de la Corporació Local, previ 
informe, si és el cas. 

 
Els reconeixements de compatibilitat no podran modificar la jornada de treball i l’horari 
de l’interessat i quedaran automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el 
sector públic (art. 14 Llei 53/1984). Els que estiguin autoritzats per  al desenvolupament 
d’un segon lloc o activitat públics, hauran d’instar el reconeixement de compatibilitat en 
ambdós llocs. 

 
El personal al que es refereix la Llei 53/1984, de 26 de desembre, no podrà invocar o 
fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de l’activitat mercantil, industrial o 
professional. 

 
Segons l’article 16 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, no es podrà autoritzar ni 
reconèixer compatibilitat al personal funcionari, al personal eventual i al personal laboral 
quan les retribucions complementàries a que tinguin dret a percebre incloguin el factor 
d’incompatibilitat. 

 
Als efectes del que es disposa en aquest article 16, la dedicació del professorat 
universitari a temps complert, té la consideració d’especial dedicació. S’exceptuen de 
l’anterior prohibició, les autoritzacions de compatibilitat per exercir de professor 
universitari associat en règim de dedicació no superior a la de temps parcial i amb 
durada determinada, així com les activitats d’investigació i assessorament, llevat per al 
personal docent universitari a temps complert. 

 
Així mateix, per excepció i sens perjudici de les limitacions establertes en els articles 1, 
3, 11, 12 i 13 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,  es podrà reconèixer compatibilitat 
per a l’exercici d’activitats privades al personal que tingui llocs de treball que comportin 
la percepció de complements específics o conceptes equiparables, la quantia dels quals 
no superi el 30% de la seva retribució bàsica exclosos els conceptes relacionats amb 
l’antiguitat (art. 16.4 Llei 53/1984). 

 
Totes les resolucions de compatibilitat per al desenvolupament d’un segon lloc o activitat 
en el sector públic o exercici d’activitats privades s’inscriuran en els registres de personal 
corresponents. Aquest requisit serà indispensable, en el primer cas, per tal que es 
puguin acreditar havers als afectats per aquest lloc o activitat (art. 18 Llei 53/1984). 

 
Queden exceptuades del règim d’incompatibilitats les activitats següents (art. 19 Llei 
53/1984): 
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a) Les derivades de l’administració del patrimoni personal o familiar, sens 
perjudici del que s’estableix a l’article 12 de la llei 53/1984. 
 

b) La direcció de seminaris o el dictat de cursos o conferències en  centres 
oficials destinats a la formació de funcionaris o professorat, quan no tinguin 
caràcter permanent o habitual ni suposin més de setanta-cinc hores a l’any, 
així com la preparació per a l’accés a la funció públic en els casos i formes 
que es determini de forma reglamentària. 
 

c) La participació en tribunals qualificadors de proves selectives per a l’ingrés a 
les administracions públiques. 
 

d) La participació del personal docent en exàmens, proves o avaluacions 
diferents de les que habitualment els corresponguin, en la forma 
reglamentàriament establerta. 
 

e) L’exercici del càrrec de President, Vocal o membre de Juntes rectores de 
Mutualitats o Patronats de funcionaris, sempre que no sigui retribuït. 
 

f) La producció i creació literària, artística, científica i tècnica, així com les 
publicacions derivades d’aquelles, sempre que no s’originin com a 
conseqüència d’una relació d’ocupació o de prestació de serveis. 
 

g) La participació ocasional en col·loquis i programes en qualsevol mitjà de 
comunicació social; i 
 

h) La col·laboració i l’assistència ocasional a Congressos, seminaris, 
conferències o cursos de caràcter professional. 

 
L’incompliment del que s’ha expressat anteriorment, serà sancionat conforme al règim 
disciplinari d’aplicació, sens perjudici de l’executivitat de la incompatibilitat en que s’hagi 
incorregut. 

 
L’exercici de qualsevol activitat compatible no servirà d’excusa al deure de residència, 
a l’assistència al lloc de treball que requereixi el lloc o càrrec, ni al retard, negligència o 
oblit en el desenvolupament de les funcions (art. 20.2 Llei 53/1984). 

 
Les faltes seran qualificades i sancionades d’acord amb les normes que conté el règim 
disciplinari aplicable, quedant automàticament  revocada l’autorització o reconeixement 
de compatibilitat si a la resolució corresponent es qualifica de falta greu o molt greu. 

 
Els òrgans que tinguin la competència sobre la direcció, inspecció o prefectura dels 
diversos serveis tindran cura, sota la seva responsabilitat de prevenir o corregir, si és el 
cas, les incompatibilitats en les que pugui incorre el personal. 

 
Així s’estableix que no és possible el reconeixement de compatibilitat amb activitats 
privades, incloses les de caràcter professional en els supòsits següents: 
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a) Quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser sotmès a autorització, 
llicència, permís, ajuda financera o control de l’entitat local en què presti 
serveis el personal. 
 

b) Quan l’activitat professional es relacioni directament amb la que realitza en la 
unitat o servei a què estigui adscrit el personal. 
 

c) Quant l’activitat professional requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari 
o la presència física del personal amb el que tingui atribuït a l’entitat local. 
 

d) La pertinença a consell d’administració o òrgans rectors d’empreses o entitats 
privades si l’activitat d’aquestes està directament relacionada amb les que 
realitzi en la dependència, servei o organisme en què presti els seus serveis 
en l’entitat local. 
 

e) La realització d’activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja 
sigui pel seu compte o sota la dependència o al servei d’entitats o de 
particulars, en els assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els dos 
darrers anys o en les que hagi d’intervenir per raó del lloc públic. 
 

f) L’exercici de càrrecs de tot ordre en empreses o en societats concessionàries, 
contractistes d’obres, serveis o subministraments, arrendatàries o 
administradores de monopolis o amb participació o aval de l’entitat local, sigui 
quina sigui la configuració jurídica d’aquelles. 

 
g) La participació superior al 10% del capital de les empreses o societats a què 

es refereix l’apartat anterior. 
 

h) Les activitats de gestoria, mediació, representació i defensa d’interessos de 
particulars davant l’entitat local o els seus organismes. 

 
La mateixa norma estableix que no es pot autoritzar ni reconèixer compatibilitat al 
persona que ocupi llocs de treball que tinguin incorporat de forma expressa com a 
component del complement específic el factor d’incompatibilitat. 
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació 
de l’expedient objecte del present informe. 
 
Vista la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitat del personal al servei de les 
Administracions Públiques, modificada per la disposició final tercera de la Llei 7/2007, 
de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i normes reglamentàries de 
desenvolupament, en especial el Reial decret 598/1985, de 30 d’abril. 
 
Vista la Llei 21/1987, de 27 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de 
l’Administració pública de Catalunya. 
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Vistos els articles 329 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que estableixen 
els límits a l’exercici d’activitats privades, límits, d’altra banda que com s’ha dit, queden 
acotats i subsumits en la sol·licitud de l’interessat, 
 
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, el Ple municipal aprova 
per setze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Lluís Llovet Bayer, Josep 
M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid Cámara, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta Revoltós 
Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Josep Tenas Soler, Anna M. Casas Donadeu, Marián 
Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata, Miguel Borrego González, Josep Antoni Massagué 
Muntada, Jordi Castellà Andrés, Andreu Graupera Giménez i Gemma Bosch Alsina. 
 
Atès que el regidor Sr. Pere Xirau i Espàrrech consta en aquest moment com absent a 
la sala de plens telemàtica, de conformitat amb l'article 46.2.d de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, el seu vot es computa com abstenció. 
 
Primer.- Atorgar a l’empleada públic Sra. ---., el reconeixement de la compatibilitat de 
les seves funcions com a tècnica de Comunicació i gestió de la informació, per a 
l’exercici de la seva professió i estudis superiors en comunicació, tals com redacció i 
edició de continguts periodístics i publicitaris, màrqueting, social media, assessorament 
en comunicació, en l’àmbit privat, tant per compte propi com per compte d’altri, tasques  
que es desenvoluparan en horari de tarda i/o de caps de setmana,  dins dels estrictes 
límits determinats per la normativa referenciada o la que en cada moment es trobi vigent, 
així com dels que es deriven de la pròpia sol·licitud de la persona interessada. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada. 
 
La senyora alcaldessa explica que és un dret que tenen tots els treballadors i que ha 
d’aprovar el Ple. 
 
1.5. Intervenció 
 
1.5.1. APROVACIÓ 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 que l’Annex 1 de les Bases d’execució del pressupost referent a les subvencions 
nominatives incorpora una subvenció a nom de l’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS 
CANET CENTRE (G66986027) d’import 2.000,00 Euros que queda modificada pel 
present acord en la quantitat de 97.000,00 Euros. 
  
Vist l’informe emès per l’Interventor i que consta a l’expedient. 
 
En virtut de les competències atribuïdes per l’article 21.1.s de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
de bases reguladores de règim local, el Ple municipal aprova per deu vots a favor dels 
regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Josep M. 
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Masvidal Serra, Rosabel Madrid Cámara, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta Revoltós 
Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Josep Tenas Soler, Anna M. Casa Donadeu, sis 
abstencions dels regidors Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata, Miguel Borrego 
González, Josep Antoni Massagué Muntada, Andreu Graupera Giménez i Gemma 
Bosch Alsina i un vot en contra del regidor Jordi Castellà Andrés: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Annex 1 Subvencions nominatives 
de les Bases d’execució del Pressupost municipal, referit a les Subvencions 
nominatives, que queda redactat de la següent manera: 
 

ANNEX 1. SUBVENCIONS NOMINATIVES 
 

Aplicació pressupostària Tercer CIF 

Import 
màxim 
(euros) 

22 17230 48300  ADF VALLALTA G64198245 1.000,00 

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 97.000,00 

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 públic, 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. 
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La senyora Anna M. Casas Donadeu, regidora delegada de Turisme i Promoció 
Econòmica, comenta que ha tingut problemes per sentir la lectura d’aquest assumpte. 
Explica que es tracta d’una modificació de partida que prové dels diners sobrants de la 
reserva que tenien per concedir els ajuts al teixit comercial, industrial i les petites i 
mitjanes empreses que hi ha Canet. Un cop acabat el tràmit dels ajuts, van veure que la 
partida no s’havia esgotat i la voluntat és aprofitar aquests diners perquè reverteixin 
directament a la ciutadania i al teixit. En aquest cas, es tracta d’un import màxim que es 
regularà per un conveni que s’està negociant amb la nova junta de l’Associació de 
Comerciants, perquè ha coincidit, a més a més, com ja els va explicar a la taula social, 
amb un moment de renovació de la junta i de cara que aquest projecte es consolidi ho 
estan vehiculant d’aquesta manera. Així, doncs, s’està fent una provisió econòmica que 
es regularà per un conveni que n’establirà les condicions. 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, explica 
que avancen que el seu vot serà a favor, però volen fer una sèrie de comentaris. 
 
El seu grup, en molts plens anteriors havien manifestat que 2.000 euros de subvenció 
per a l’Associació de Comerciants era poc, per tant, benvinguts siguin aquests 97.000 
euros addicionals. Ara bé , aquest sobrant no ve només d’ajuts a PIME, sinó que també 
queden fora altres autònoms que no tenen comerç o empresa, que no van poder arribar 
a temps a la convocatòria, perquè n’hi va haver que van tenir dificultats per tramitar els 
ajuts i també perquè inicialment hi va haver un malentès i, fins i tot, moltes gestories es 
van pensar que no eren compatibles amb els ajuts de la Generalitat. Afortunadament, 
les xarxes socials van fer la seva feina i es va difondre la informació que els autònoms 
també podien demanar aquest ajut. 
 
Declara que 97.000 euros addicionals és una quantitat molt important per aprovar sense 
un conveni que reguli com s’han de gastar. La senyora Casas va tenir la deferència 
d’explicar-los que aquest conveni regularà que aquests diners no arribin només a 
l’Associació, sinó a tots els comerços del poble i això implica una fiscalització i una 
autorització per part de l’Ajuntament, de l’ús d’aquests fons. 
 
Declara que aquest conveni no pot ser de llarga durada perquè una associació no pot 
estar sota la tutela directa o dominada per un ajuntament, sinó que només ha de ser 
fiscalitzada. Entenen que es una situació molt anòmala i el procediment és molt poc clar, 
per tant, pensen que s’ha de treballar per enfortir l’associació com bé està projectant la 
senyora Casas des de la seva Regidoria, però vista la complexitat dels processos interns 
de l’Ajuntament i la lentitud de tots els tràmits, no entenen com serà possible signar el 
conveni, fer projectes que encara no estan detallats i executar-los o tenir-los embastats 
d’aquí a finals d’any. Per aquest motiu demana que els donin més detalls. 
 
El senyor Andreu Graupera Giménez, portaveu del grup municipal de la CUP, explica 
que tenen molts dubtes sobre aquest assumpte. En un principi, el seu vot serà 
d’abstenció, a no ser que ara els aclareixin els dubtes que tenen. 
 
El senyor Graupera pregunta si aquests 97.000 euros es donaran realment a 
l’Associació de Comerciants del centre, perquè facin les funcions de la Regidoria i no 
entenen que es doni aquesta partida pressupostària a una associació i no es pugui 
repartir amb d’altres que hi ha en el poble. 
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El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
explica que el seu vot serà desfavorable perquè consideren que un conveni que encara 
no està redactat no es pot presentar a votació en un ple municipal, bàsicament perquè 
els veïns del poble han de saber justament què és el que l’Ajuntament signa i quins 
compromisos tindrà amb les entitats a qui dona aquesta subvenció. 
 
Per altra banda, són contraris a les subvencions generalistes. Són partidaris de les 
subvencions finalistes que determinen l’objectiu, que pugui ser avaluable i que es pugui 
seguir en el temps. Una subvenció generalista com aquesta pot posar en entredit l’esforç 
fiscal que fan els veïns de Canet i és possible que es faci un mal ús d’aquests tributs. 
Per tant, com que es tracta d’un diner públic, el seu grup no signarà un paper en blanc i 
esperaran a saber quines són les condicions que es pacten en aquest conveni i si tenen 
un objecte finalista que sigui beneficiós per a tots els comerciants de Canet de Mar. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que començarà fent una mica de cronologia. El dia 31 de març de 2020, 
el Ple va aprovar una modificació de crèdit per valor de 270.000 euros destinats a 
subvencions concurrents del foment de l’ocupació i els van explicar que aquests diners 
eren per fer front a la situació donada per la COVID-19, per poder atorgar ajuts 
extraordinaris als establiments comercials, de serveis i empresarials ubicats al terme 
municipal de Canet que han hagut de cessar la seva activitat a causa dels efectes de 
l’estat d’alarma o que hagin tingut importants pèrdues econòmiques. Dos mesos i mig 
després, el 18 de juny, porten a aprovació les bases de convocatòria dels ajuts en les 
quals no destinen aquest diners, sinó nomes 217.000 euros. El 18 de setembre, tres 
mesos després, se n’adjudiquen 167.000. Per tant, van deixar de repartir-se 103.000 
euros. La seva pregunta és per què no van posar en marxa una convocatòria d’ajuts per 
repartir aquests 103.000 euros entre els comerciants, els serveis, la restauració, els 
centres d’estètica i els autònoms que han tingut pèrdues importants. 
 
L’Ajuntament ha tingut tot el mes d’octubre i tot el mes de novembre per treure una nova 
convocatòria d’ajuts i no entén per què no ho han fet. 
 
Una altra pregunta que es fa és per què no han destinat tot el sobrant dels primers ajuts, 
tots els 103.000 euros. Potser és perquè no volen que la subvenció passi dels 100.000 
euros i així els tràmits no passaran pel Ple, sinó que s’aprovaran per Junta de Govern 
Local. 
 
La tercera pregunta que es fa és si hi havia uns diners per repartir entre molts, per què 
ara es donen a una sola entitat. Es pregunta quina solvència té aquesta entitat i el 
projecte a subvencionar, per rebre un ajut directe de 97.000 euros. Són molts diners per 
aprovar sense saber qui dirigeix aquesta associació, què diuen els seus estatuts, quants 
socis tenen, quins són els seus comptes anuals, quin és el projecte a subvencionar, el 
cost de l’actuació, si es finança al 100% o al 50%, quin és el termini d’execució i quines 
despeses seran les executables. 
 
Recorda que a la Comissió Informativa General li van dir que quedaria avergonyit si en 
el Ple votava en contra d’adjudicar aquesta subvenció nominativa i la veritat és que no 
és així, ja que els diners públics s’han de gestionar amb transparència i s’han de destinar 
a allò que es diu. 
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Demana que posin en marxa una segona convocatòria d’ajuts i reparteixin aquests 
diners. I si realment es vol ajudar a l’Associació de Comerciants, s’ha de fer, però s’ha 
de fer bé, es consigna al pressupost de l’any 2021 amb un projecte clar, treballat, 
planificat, detalladament explicat i valorat econòmicament. 
 
El que sí que li fa vergonya és que disposant de 270.000 euros de diners públics per 
repartir entre petits empresaris, només se n’hagin repartit 167.000. 
 
Per aquests motius no pot votar a favor d’aquesta proposta, tot i que vol deixar clar que 
no està en contra d’ajudar l’Associació de Comerciants, sempre que es faci bé. 
 
La senyora alcaldessa comenta que tant a la Comissió Informativa General, com durant 
els dies següents, tenen prou temps per preguntar tots els neguits que tinguin. De tota 
manera, la senyora Casas li podrà donar totes les respostes. Recorda que el lloc per 
dissipar tots els dubtes que tenen és la Comissió Informativa General, ja que hi ha també 
la senyora secretària i el senyor interventor. Ara bé, si tot i així encara tenen dubtes, 
suposa que en els seus grups tenen assessors que també els els podran explicar. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, explica que no 
repetirà el que han demanat alguns regidors en les seves intervencions, però continuen 
tenint molts dubtes d’aquesta modificació de crèdit i sobretot d’aquest conveni. 
 
Aquest cop se’ls ha facilitat la informació que han demanat i alguns dubtes ja s’han 
aclarit per part de la Regidoria, però consideren que 97.000 euros per una associació 
que actualment té trenta associats són molts diners i més quan no estan definits els 
projectes que hi ha al darrere. 
 
Si s’estudien les subvencions atorgades per Serveis Socials, veuen que pugen uns 
9.000 euros i no entén com es pot explicar a la població que s’està donant a una sola 
associació comercial, 97.000 euros. 
 
Dit això, després de parlar amb la regidora i aclarir algunes coses, entenen que aquests 
diners no van a aquesta associació tal com està avui en dia, sinó que la funció o la feina 
que hi ha al darrere, és que sigui un ajut per al teixit empresarial, no només comercial, 
sinó també de restauració i de serveis, per tant, hi ha un intent de potenciar aquesta 
associació perquè entri en altres sectors. 
 
Per tot això, el seu grup municipal donaria un vot a favor condicionat al fet que quan es 
faci aquest conveni hi puguin participar i que puguin debatre i aportar idees. 
 
Per acabar, comenta que tenen un dubte, que li sembla que també ho ha dit el senyor 
Massagué, i és com s’executarà aquesta subvenció si s’està parlant d’uns diners del 
2020. 
 
La senyora Casas explica que, primer de tot haurien de definir què és l’Associació de 
Comerciants que hi ha en aquest moment. És una associació que engloba restauració, 
serveis i comerç. Explica que aquest conveni ha de regular que aquests diners estiguin 
disponibles per a tot el teixit de Canet, no només per als socis de l’associació. Tot negoci 
que es vulgui registrar ho podrà fer. 
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Els detalls d’aquest conveni és el que s’ha de negociar amb la junta d’aquesta 
associació. No són els tècnics municipals, ni els polítics, ni de govern ni d’oposició els 
que ho han de gestionar . És una associació que té un recurs amb PIMEC, amb el 
conveni que l’Ajuntament té signat, que serà qui tutelarà aquests projectes amb les  
empreses, amb la informació i la justificació que es farà a l’Àrea. Com que aquest 
conveni estarà signat entre l’Ajuntament i l’Associació, preveurà tots els requisits. Ara 
bé, el que avui s’aprova és la reserva d’una partida econòmica disponible que anirà 
condicionada al que reculli aquest conveni. Aquest conveni podrà ser de 45.000 euros,  
de 55.000 o de 80.000. Tot dependrà del que s’hi marqui. El que ara no poden fer és 
deixar una reserva de diners sense una utilitat quan li poden trobar. 
 
La senyora Casas vol contestar la pregunta de la senyora Bosch quan ha dit que 2.000 
euros per 29 comerços és molt limitat. Doncs bé, la resposta de la mateixa PIMEC és 
que la destinació a una associació de comerciants de només 29 membres no ha de ser 
més alta, perquè la gestió que en farien aquests 29 membres de més diners no seria 
òptima. 
 
El senyor Graupera li ha preguntat a la senyora Casas per què no es repartien aquests 
diners entre altres associacions de comerciants. Que ella conegui, tenen l’Associació de 
la Plaça Mercat, que són 12 parades, i l’Associació de Comerciants. La senyora Casas 
aclareix que la primera associació que ha esmentat formarà part com una sola entitat a 
dins dels socis de l’Associació de Comerciants, per tant, ja se’ls ha inclòs. 
 
Pel que fa a la intervenció del senyor Castellà, la senyora Casas contesta que sí que 
serà una subvenció finalista perquè el conveni dirà exactament calendari, acció, 
pressupost, moment en què es fa el pagament i justificació. Aquest conveni detallarà 
absolutament tots els passos a seguir, de la mateixa manera que es fa amb qualsevol 
altra subvenció. 
 
Per últim, respecte a la intervenció del senyor Massagué, comenta que ha fet una molt 
bona cronologia i si ell mateix examinés aquesta cronologia, veuria la dificultat que hi ha 
per tirar endavant la línia d’ajuts administrativament parlant i el calendari amb què 
compten. Per aquest motiu, al mes de juliol, quan encara no s’havia acabat aquesta línia 
d’ajuts que van poder concedir, ja van començar a treballar amb una nova línia. La 
Diputació, però, els van aconsellar, de cara a les previsions que a la tardor hi hauria un 
segon rebrot i, per tant, el teixit necessitaria més ajuda, que tot el que poguessin 
vehicular ho fessin una mica esglaonat per donar abast i això és el que van fer, però la 
situació extraordinària va començar molt abans del que se’ls havia dit i a partir d’aquí 
van buscar una opció per arribar a tothom. 
 
La senyora Casas manifesta que no li fa cap vergonya dir que és nova en aquest món i 
que hi ha moltes coses que no les coneix i ella desconeixia què era una línia d’ajuts amb 
concurrència competitiva i una línia d’ajuts amb concurrència no competitiva. Quan el 
senyor Massagué pregunta que per què no s’han donat tots els diners és perquè en les 
concurrències competitives es preveuen uns diners i es reparteixen entre tots aquells 
que compleixen els requisits de manera equitativa. D’altra banda, es pot fer una línia 
d’ajuts com la que va treure la Generalitat i que van quedar col·lapsats de seguida 
perquè tothom hi volia participar, però molts no van poder per culpa dels mitjans tècnics, 
que això sí que va ser una vergonya. 
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Als ajuts que va treure l’Ajuntament de Canet de Mar, hi va poder optar tothom que va 
voler i no es van repartir tots els diners perquè no van entrar més sol·licituds. Li recorda 
que de les 180 sol·licituds que van arribar, només se’n van descartar deu, set de les 
quals va ser per renúncia pròpia. Per tant, preguntar per què no es van repartir tots els 
diners no és de rebut. La pregunta és per què no es van arribar a tramitar tots els ajuts, 
potser algú ho va trobar massa complicat, tot i que tots aquells que van voler presentar 
la sol·licitud van tenir tot l’ajut possible de l’Ajuntament per poder presentar la sol·licitud 
tal i com s’havia de presentar. 
 
Pel que fa al fet que siguin 97.000 euros, els de la partida per aprovar, explica que dins 
de les incidències d’aquests ajuts es van trobar que hi va haver un problema informàtic 
com el que estan patint avui de connexió i que un sol·licitant va rebre el seu justificant 
conforme havia acabat el seu tràmit correctament, però no va quedar registrat dins del 
sistema informàtic. Per tant, es va haver de fer una modificació i es va haver de cobrir 
aquesta subvenció. Per aquest motiu, s’han reservat 5.000 euros per poder cobrir alguna 
incidència que hi pugui haver, com aquest que acaba d’explicar. 
 
Demana al senyora Massagué que si té algun dubte, li pregunti abans de fer 
confabulacions, perquè hi pot haver gent que es pot confondre i no entendre-ho 
correctament. 
 
La senyora Bosch comenta que la senyora Casas ha fet una bona explicació i tan 
vehement que s’ha oblidat d’explicar quins projectes s’han començat, quins estan mig 
embastats i com s’ho faran si l’administració és tan lenta i la burocràcia tan ferregosa 
per tramitar tot aquest procediment en el termini requerit legalment. 
 
El senyor Graupera comenta que precisament es referia a l’Associació de la Plaça 
Mercat, perquè ara mateix aquesta associació no forma part de l’Associació de 
Comerciants del centre. En un futur potser sí i en el conveni potser hi tindran participació, 
però actualment no és així. 
 
El senyor Castellà explica que continua pensant el mateix. No veu quins projectes s’han 
plantejat per tirar endavant i, per tant, si no veuen aquests projectes, no poden saber si 
realment aquesta subvenció serà finalista o si l’associació rebrà aquests diners i podrà 
distribuir-los com cregui convenient. El que és important és que els diners públics 
estiguin ben fiscalitzats i que se sàpiga sempre per què es fan servir, per la qual cosa 
seria molt important crear una taula amb els sectors socials i econòmics afectats per 
saber quins són els projectes que els interessen més, però aquesta taula que han 
reclamat tantes vegades des de l’oposició encara no s’ha creat. Encara no han pogut 
parlar amb els actors econòmics conjuntament amb tot l’equip de govern per saber 
quines són les seves necessitats principals i si aquests projectes que es van presentar 
a la taula de recuperació econòmica són els projectes que necessiten i com 
s’implementarien. 
 
Així, doncs, com que aquesta concreció encara no s’ha donat, no poden votar a favor 
d’aquest assumpte. 
 
El senyor Massagué explica que dos dies abans de la Comissió Informativa General li 
va fer arribar una sèrie de preguntes al senyor Xirau, que li va dir que les hi contestaria, 
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però no ho va fer. En la Comissió Informativa General va tornar a fer aquestes mateixes 
preguntes i tampoc les van arribar a contestar. Posteriorment, ha passat sis preguntes 
més al senyor interventor i més endavant, tres més. És a dir, té nou preguntes entrades 
per correu electrònic, de les quals només n’han contestat una, quin és l’estat d’execució 
dels 270.000 euros. 
 
Explica que també ha intentat parlar amb l’Associació de Comerciants i no ha pogut de 
cap manera. 
 
Comenta que no ha tingut cap informació per cap banda. És una prova més de com 
funciona la informació i la transparència en aquest Ajuntament, ja que com a grup 
municipal no ha tingut cap ajuda, en aquest sentit. 
 
La senyora Tamayo comenta que en la seva primera intervenció ha manifestat que el 
vot del seu grup serà favorable si com a mínim els tenien informats de com serà aquest 
conveni que, com ha explicat serà un conveni entre Ajuntament i l’associació. Torna a 
preguntar si serà així, per poder decidir el seu vot. 
 
La senyora Casas ha quedat sense connexió i no pot respondre la pregunta de la 
senyora Tamayo. 
 
La senyora Bosch declara que per al seu grup també és molt important saber si podran 
participar en l’elaboració del conveni, per decidir el seu vot perquè, inicialment se’ls 
havia convidat a participar i si ara no és així, potser en canvia el sentit. 
 
La senyora alcaldessa comenta que aquest punt no el pot resoldre. Ara bé, pel que fa a 
les qüestions tècniques i la transparència, han de tenir en compte que sempre estan 
fiscalitzats, els membres de l’oposició poden entrar als expedients per estudiar si hi ha 
un informe favorable o desfavorable. Explica que sempre reben l’assessorament dels 
seus tècnics, que són els professionals en aquests àmbits. Potser en altres temps es 
funcionava de manera diferent però ara mateix no es pot amagar absolutament res, ni 
tampoc tenen la intenció de fer-ho, perquè els diners públics són precisament per al 
poble. 
 
En un moment tan delicat com el que estan vivint ara mateix i amb un gran esforç dels 
tècnics municipals, sobretot de l’Àrea de Promoció Econòmica i de l’Àrea d’Intervenció, 
sempre busquen la manera més fàcil, dins de la legalitat, per poder donar els ajuts 
necessaris a les persones que ho necessiten. 
 
Pel que fa a l’Àrea de Benestar Social, potser no disposa d’una gran partida per als ajuts, 
però sempre es donen a qui els necessita, amb una sèrie de seguiments. S’ha de ser 
escrupolós perquè, tal com han dit els regidors, els diners que es paguen amb els 
impostos han de ser repartits justament. Demana que es tingui més credibilitat amb els 
professionals. 
 
En aquest instant, la senyora Casas recupera la connexió. Explica que l’Ajuntament 
compta amb uns tècnics molt professionals i treballen perquè es facin les coses ben 
fetes i demana que no dubtin que el conveni que s’establirà serà un conveni totalment 
fiable pels interessos i el benefici de tota la ciutadania de Canet, a més a més, de les 
empreses i els comerços. 
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La senyora alcaldessa repeteix la pregunta que han fet la senyora Tamayo i la senyora 
Bosch, que si podran participar en l’elaboració d’aquest conveni. 
 
La senyora Casas explica que aquest conveni se signarà entre l’Ajuntament i 
l’associació, es vehicularà amb l’ajuda de PIMEC i es revisarà pels tècnics i no sap en 
quin punt els el podrà ensenyar, però no tindrà cap problema en el fet d’ensenyar-los-el 
abans d’aprovar-lo, perquè en tinguin coneixement. Una altra cosa és la capacitat de 
decisió sobre el que estableixi el conveni. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura, Acció Social, Règim Intern 
i Promoció, es dirigeix al senyor Massagué per dir-li que sempre que li truca li agafa el 
telèfon i sempre que li fa alguna pregunta, li contesta. Explica que el senyor Massagué 
li va fer tres preguntes i no dues. Li va preguntar per aquest conveni, pel pla estratègic 
de subvencions i per l’increment dels diners d’aquest conveni. Declara que va contestar 
aquestes preguntes el dia 21 a les 13.45 hores i li va semblar que ho entenia. Per tant, 
demana al senyor Massagué que no manifesti que no se li contesta. 
 
El senyor Xirau comenta que, tal com ha dit la senyora alcaldessa, el lloc per fer les 
preguntes és la Comissió Informativa General però, de fet no tenen termini per continuar 
fent preguntes i l’únic que li vol demanar al senyor Massagué és que no faci les 
preguntes el mateix dia de la sessió del Ple o, fins i tot, a la mateixa sessió. Ho comenta 
perquè el senyor Massagué ha explicat que havia fet sis o set preguntes més, a més a 
més de les que li havia fet anteriorment, però no ha comentat que aquestes preguntes 
les ha fet avui mateix. Sempre els han demanat que respectin el termini i el procediment. 
El senyor Massagué sap que sempre li contesta, potser no el mateix dia, potser 
l’endemà, però el que no pot dir és que no li contesta, perquè això no és cert. 
 
1.6. Medi Ambient 
 
1.6.1.  APROVACIÓ ADDENDA REVISIÓ PREUS CONVENI DELEGACIÓ SERVEI 
DEIXALLERIA CCM 

 
Fets: 
 
Vist el Conveni de delegació de competències de l’Ajuntament de Canet de Mar a favor 
del Consell Comarcal del Maresme, per la prestació dels servei de deixalleria, signat en 
data 30 de gener de 2019 (expedient 1274/2019 172, associat al present expedient). 
 
Vist el registre d’entrada 2020-3604 de 4 de maig de 2020, en què el Consell Comarcal 
trasllada a l’Ajuntament de Canet de Mar els preus unitaris que formaran el cost de la 
prestació dels serveis delegats d’acord amb el Pla de Gestió vigent, amb efectes de 1 
de gener de 2020 per tal de procedir a la seva tramitació i aprovació. 
 
Vist el registre d’entrada 2020-9319 de 5 d’octubre de 2020, en què el Consell Comarcal 
notifica a l’Ajuntament de Canet de Mar els acords presos pel Ple en sessió 
extraordinària de data 14 d’abril de 2020 referents a la revisió de preus. 
 
Vistos els detalls de l’addenda de la revisió de preus del Conveni de delegació de 
competències per la prestació del servei en matèria de gestió de la deixalleria municipal, 
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entre l’Ajuntament de Canet de Mar i el Consell Comarcal del Maresme, rebuda en data 
11 de novembre de 2020 i registre d’entrada 2020-11060, que s’inclou a l’expedient. 
 
Vist que el Ple municipal, en sessió ordinària de data 27 de febrer de 2020, va aprovar 
una addenda del Conveni de delegació de competències de l’Ajuntament de Canet de 
Mar a favor del Consell Comarcal del Maresme, per la prestació dels servei de deixalleria 
(expedient 1376/2019 3736, associat al present expedient). 
 
Vist que el Ple del Consell Comarcal del Maresme, en sessió de 21 de juliol de 2020, va 
aprovar l’addenda de modificació del Conveni de delegació de competències de 
l’Ajuntament de Canet de Mar a favor del Consell Comarcal del Maresme per la prestació 
dels servei de deixalleria. 
 
Vist l’informe favorable de la tècnica de medi ambient emès en data 13 de novembre de 
2020, que s’inclou en l’expedient. 
 
Vist l’informe favorable emès pels departaments de Secretaria i Intervenció 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, el Ple municipal aprova 
per quinze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, 
Lluís Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid Cámara, Raquel Serra 
Lerga, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Josep Tenas Soler, Anna 
M. Casa Donadeu, Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata, Miguel Borrego 
González, Jordi Castellà Andrés i Gemma Bosch Alsina i dos vots en contra dels 
regidors Josep Antoni Massagué Muntada i Andreu Graupera Giménez: 
 
Primer.- Aprovar l’addenda de la revisió de preus del Conveni de delegació de 
competències per la prestació del servei en matèria de gestió de la deixalleria municipal, 
entre l’Ajuntament de Canet de Mar i el Consell Comarcal del Maresme, rebuda per part 
del Consell Comarcal. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la següent despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
corresponent del pressupost de l’exercici 2020 en concepte de revisió de preus del 
servei: 
 

CONCEPTE IMPORT PARTIDA 

Revisió de preus del l’import fix servei 
deixalleria 

3.204,08 € 22 16220 46500 

 
Tercer.- Autoritzar i disposar la següent despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
corresponent del pressupost dels exercicis 2021 i 2022 en concepte d’import fix del 
servei de deixalleria: 
 

CONCEPTE IMPORT PARTIDA 
Delegació CC import fix servei deixalleria 78.045,70 € 22 16220 46500 
Delegació CC import variable servei 25.000,00 € 22 16220 46501 
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deixalleria 
Delegació CC amortització 10.814,77 € 22 16220 76500 

 
Quart.- 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 LRJAP). 
 
Cinquè.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents necessaris per 
dur a terme aquests acords. 
 
Sisè.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Maresme i comunicar-lo a la 
Tresoreria i la Intervenció municipals. 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Sanitat i Medi Ambient, explica 
que, tal com ha llegit la senyora secretària, es tracta d’aprovar l’addenda anual de revisió 
de preus del conveni de la deixalleria amb el Consell Comarcal del Maresme. Explica 
que la majoria d’aquests diners se’n van cap a personal. Com podran comprovar, hi ha 
informe favorable tant de la tècnica de l’Àrea com de Secretaria i Intervenció i, per tant, 
no hi ha cap impediment per aprovar aquest punt. 
 
El senyor Andreu Graupera Giménez, portaveu del grup municipal de la CUP, explica 
que a la Comissió Informativa General ja van manifestar que hi votarien en contra, 
perquè, en primer lloc, disposen d’informació del seu representant al Consell Comarcal 
del Maresme, la qual fa referència al fet que l’empresa RESMAR està sent auditada. En 
segon lloc, creuen que el servei que està prestant RESMAR no és del tot adequat, hi ha 
moltes queixes respecte a aquest servei, ja sigui per falta de personal, perquè les 
màquines s’han avariat o per alguna altra raó, però no hi ha una informació clara de per 
què no s’ofereix un bon servei. 
 
Però el motiu principal pel qual votaran en contra és perquè consideren, igual que el 
servei que ofereix Sorea, hauria de ser un servei gestionat directament per l’Ajuntament. 
És un servei que s’ha de municipalitzar ben aviat, tant el de Sorea com el de RESMAR. 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
explica que la seva opinió també és favorable a municipalitzar aquests tipus de serveis. 
Ara bé, l’experiència que ell personalment en té i la d’altres persones que li han fet saber, 
és bona. El servei s’està fent amb qualitat i s’està actuant de forma diligent. Potser hi ha 
altres persones que no tenen la mateixa experiència i han fet alguna queixa d’aquest 
servei. 
 
A mig i llarg termini la pretensió del grup municipal de Primàries Canet de Mar és que 
aquest servei pogués ser municipalitzat i que pogués ser més barat, aprofitant aquesta 
municipalització, cap als veïns de Canet. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, comenta que farà una pregunta que ja havia fet anteriorment i és si li poden 
aclarir quin és el cost del servei.  
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Explica que és qüestió de sensacions saber si el servei ha millorat o no. Considera que 
no és ni millor ni pitjor, tot i que s’ha ampliat l’horari. Comenta que deu tenir unes fonts 
diferents a les del senyor Masvidal perquè el que el senyor Massagué ha vist és que 
s’informa desfavorablement a la modificació del conveni de la delegació de 
competències, tot i que manifesta que és amb objecció fiscal no suspensiva. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, explica que en la 
documentació que han rebut han pogut veure un primer informe desfavorable i un segon 
informe favorable. Suposa que l’últim substitueix l’anterior, però demana si el senyor 
Masvidal els ho pot aclarir. 
 
Explica que la senyora Tamayo personalment, i el seu grup, sempre ha defensat aquesta 
cessió al Consell Comarcal del Maresme perquè funcionés millor. Es trobaven en un 
punt en el qual no acabava de funcionar, pràcticament per un tema de personal, ja que 
contractar-ne més no era possible. Però estan parlant que finalment el cost, entre la part 
variable i la part fixa, més l’amortització és de 114.000 euros. Pregunta si saben quins 
són els ingressos que s’estan rebent, ingressos que, entén que no els està cobrant 
RESMAR, sinó que van directament a l’Ajuntament. És a dir, la venda del paper o la 
ferralla, per exemple, quins són tots els ingressos que puguin sortir de la deixalleria. 
Sabent això, podran veure el compte d’explotació final, perquè si el cost és de 114.000 
euros, però després es reben uns ingressos, el servei ja no costa la primera quantitat. 
Comenta que si avui no té la informació, li demana que els la faciliti per escrit. 
 
D’altra banda, en aquestes intervencions s’han fet dues valoracions diferents del servei 
en funció de les experiències de cadascú i demana que expliquin quina valoració s’està 
fent des de l’Àrea. Però demana dades objectives. Pregunta si RESMAR està fent 
informes de valoració. 
 
Per acabar comenta que l’increment és d’un 3%, el senyor Masvidal ha explicat que es 
deu pràcticament al personal i sí que és cert que està una mica per sobre de l’IPC, però 
suposa que hi ha altres elements que també s’han tingut en compte a l’hora de calcular 
aquest increment. 
 
La senyora alcaldessa explica que abans de la intervenció del senyor Masvidal li 
agradaria poder contestar les preguntes de la municipalització dels serveis. Estan 
d’acord, tant amb el senyor Graupera com amb el senyor Castellà, i ja els agradaria 
poder-ho fer, però haurà de ser a llarg termini perquè amb l’estructura que hi ha ara i 
amb les limitacions que tenen a l’hora d’elaborar el pressupost, veuran que és 
pràcticament impossible. Ja han hagut de fer un esforç enorme per municipalitzar 
l’escola bressol i l’aparcament. 
 
Així, doncs, estan d’acord a poder tornar la gestió d’aquests serveis a l’Ajuntament, però 
de vegades hi ha impediments que no depenen de l’Ajuntament i no els deixen tirar 
endavant. 
 
El senyor Masvidal comenta que aquest assumpte només fa referència al servei de la 
deixalleria i no de tots els serveis que fa RESMAR a Canet. Creu que parlar de la 
municipalització d’aquest servei és un altre tema que avui no toca i que ja hi haurà el 
temps adequat per parlar-ne. 
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El senyor Masvidal explica que evidentment val més el servei que s’està impartint ara, 
ja ho ha comentat diverses vegades. Anteriorment hi havia un treballador que va passar 
a jardineria i, per tant, s’havia de posar algú altre a la deixalleria i és evident que costa 
més el servei, però s’ha de tenir present que han guanyat un treballador a un altre 
departament. 
 
Pel que fa a la part variable que comentava la senyora Tamayo, és cert que s’ha 
augmentat, però no té els números exactes en aquest moment i ja els els farà arribar. 
Ara bé, tot i haver pujat, aquesta part variable no arriba a ser mai positiva, sempre és 
una despesa. 
 
Respecte a la valoració del servei, parlarà amb la tècnica municipal i els la farà arribar. 
 
El senyor Graupera explica que potser sí que ho ha barrejat tot, però realment qui està 
donant el servei és RESMAR i com que tenen dubtes sobre aquesta empresa ho ha 
englobat tot, perquè al cap i a la fi el que es recull al poble va a la deixalleria i si no va a 
dins de lla deixalleria es troba al davant. Potser s’ha equivocat, però ho engloba tot 
perquè es tracta de la mateixa empresa per als dos serveis. 
 
La senyora Tamayo comenta que és evident que aquest servei no pot donar mai 
beneficis i no s’ha d’oblidar que la deixalleria no deixa de ser una part de les 
escombraries, però ella es referia als ingressos, no tant en la part variable sinó els 
ingressos que estan rebent, de com es gestionen. Considera que aquest fet també 
marca quins són els serveis que s’estan fent a la deixalleria, si, per exemple la ferralla 
no arriba perquè hi ha algú que la ven. Comenta que són variables que els ajuda a veure 
què està passant amb els residus. 
 
Aprofita el torn de rèplica per dirigir-se a la senyora alcaldessa i comentar-li que abans 
havia aixecat la mà per parlar en l’assumpte relacionat amb la subvenció de l’Associació 
de Comerciants. La senyora Tamayo ha comentat que s’estaven donant molts menys 
diners a Serveis Socials i potser no ha quedat prou clar què volia dir. Amb aquestes 
manifestacions es referia a tres entitats, no als diners que es donen des de Serveis 
Socials a persones que ho necessiten, sinó a tres entitats, com són Canet Aliments, 
Creu Roja i Càrites, a les quals només se’ls dona 3.000 euros a cada una. Potser no 
s’ha explicat bé i per això la senyora alcaldessa ha volgut aclarir que no es poden 
barrejar les coses. 
 
La senyora alcaldessa comenta que no ho havia entès de la manera com ara ho ha 
explicat la senyora Tamayo. Dona les gràcies a la senyora Tamayo per l’aclariment. 
 
Un cop començada la votació, el senyor Masvidal demana la paraula per contestar la 
demanda de la senyora Tamayo. Explica que l’any 2019 hi va haver uns ingressos 
exactament de 3.600 euros i la previsió per aquest any 2020 és de 12.000. 
 
La senyora alcaldessa comenta que, de tota manera, se’ls pot enviar la informació per 
escrit a tots els regidors. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 20:27 hores de tot 
el que jo com a secretària certifico. 
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