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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 

17 DE DESEMBRE DE 2020 
 
Avís: aquesta acta ha estat retocada per tal de donar compliment a la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades personals.  
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 18:30 
Hora que acaba: 21:54 
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. Actes pendents d'aprovar 
 
1.1. PLE2020/7 extraordinari 26/11/2020 
 
1.2. PLE2020/5 ordinari 24/09/2020 
 
1.3. PLE2020/6 ordinari 29/10/2020 
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2. Propostes 
 
2.1. Secretaria 
 
2.1.1. Modificació de representants del grup municipal de la CUP-AMUNT a diferents 
organismes municipals Expedient 1020/2020 638 
 
2.1.2. Incoació procediment imposició penalitats a Canet de Mar Esport, SL Expedient 
1388/2020 270 
 
2.2. Acció Social i Ciudadania 
 
2.2.1. Aprovació de l'addenda al conveni de delegació de competències SAD 2021 
Expedient 1376/2020 4580 
 
2.3. Medi Ambient 
 
2.3.1. Proposta Ple addenda revisió preus conveni amb el Consell Comarcal del 
Maresme neteja viària i recollida de residus Expedient 2498/2020 2551 
 
2.4. Alcaldia 
 
2.4.1. Proposta Ple Municipal aprovació xifra població a 1 de gener de 2020 Expedient 
2697/2020 1987 
 
2.4.2. Moció presentada pel grup municipal de Primàries Canet de Mar sobre els tests 
massius a la població Expedient 1029/2020 4292 
 
2.4.3. Moció presentada pel grup municipal de Primàries Canet de Mar sobre la retirada 
de medalles als cossos policials Expedient 1029/2020 4421  
 
2.4.4. Moció presentada pel grup municipal d'ERC sobre un Canet de Mar lliure de 
racisme Expedient 1029/2020 4439 
 
2.4.5. Moció presentada pel grup municipal de Primàries Canet de Mar en defensa de la 
unitat de la llengua catalana, redactada per la Plataforma de la Llengua Expedient 
1029/2020 4562 
 
2.4.6. Moció presentada pel grup municipal de Primàries Canet de Mar per crear un 
directori digital via web i mòbil, per a les empreses, els comerços i els serveis de Canet, 
amb un servei de distribució conjunta Expedient 1029/2020 4579 
 
2.4.7. Moció presentada per la Candidatura d'Unitat Popular de Canet de Mar sobre la 
violència masclista i l'afectació de la COVID-19 Expedient 1029/2020 4651 
 
3. Precs i preguntes 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
La senyora alcaldessa obre la sessió i dona la benvinguda als assistents, els regidors, 
les regidores, el públic i els radiooients que segueixen el Ple a través de Ràdio Canet, 
gràcies a la feina dels tècnics. Explica que amb aquesta sessió estrenen plataforma i 
espera que la qualitat sigui molt millor. Dona les gràcies als tècnics que ho han fet 
possible i a la senyora secretària i el senyor interventor que són els que els assessoren. 
 
La senyora alcaldessa explica que comencen aquesta sessió amb un nou format. 
Explica que, tal i com estableix el ROM, ara es contestaran totes les preguntes que no 
es van entrar en temps i forma en el Ple passat. En canvi, totes aquelles preguntes que 
s’hagin presentat, fins a vint-i-quatre hores abans d’aquesta sessió, per escrit al registre 
de l’Ajuntament, les contestaran a l’apartat de precs i preguntes d’aquesta mateixa 
sessió. Pel que fa a les preguntes que facin avui, quedaran recollides per les diferents 
àrees i es contestaran en el proper ple. 
 
Recorda que les intervencions van de menor a major representació dels diferents grups 
municipals i són de tres minuts per aquells grups municipals que tenen fins a tres 
regidors i de quatre minuts els que en tenen més de quatre. El torn de rèpliques i 
al·lusions és d’un minut de temps. Un cop queda prou desenvolupat o aclarit l’assumpte, 
no calen més torns de rèpliques. 
 
Un cop fetes les explicacions, la senyora alcaldessa cedeix el torn de paraula a la 
senyora Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde de Sostenibilitat, Mobilitat i Noves 
Tecnologies, perquè respongui les preguntes que se li van fer a la sessió del Ple anterior. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde de Sostenibilitat, Mobilitat i Noves 
Tecnologies, explica que li van quedar per contestar dos blocs de preguntes, un referent 
a habitatge i l’altre referent a mobilitat. 
 
Pel que fa a habitatge, explica que pel govern era un aspecte molt important, sobretot 
en aquest context d’emergència sanitària, però que ara ja s’està convertint en una 
emergència social. 
 
Manifesta que ja han iniciat un contracte amb SAREB per tenir deu pisos de lloguer que 
ara estan desocupats, cosa que els proporcionarà un parc d’habitatges de lloguer social. 
 
Per altra banda, si aquests pisos de SAREB estan ocupats, intentaran regularitzar 
aquestes persones que per un motiu o per un altre han hagut d’ocupar un habitatge. 
 
En matèria d’habitatge també estan parlant amb el Consell Comarcal del Maresme 
perquè l’oficina d’habitatge que està donant servei al poble, es traslladi a Canet. Aquest 
fet s’havia de fer efectiu durant el 2020, però aquesta emergència ha provocat que 
aquests projectes es retardin. Per tant, es farà efectiu durant el 2021. 
 
També estan iniciant converses amb empreses per la redacció de la primera part del pla 
d’habitatge de Canet de Mar. Com ja saben, fa més de deu anys que es va redactar el 
pla d’habitatge de Canet de Mar i, per tant, ha quedat obsolet. La realitat de Canet de 
Mar és molt diferent avui en dia i s’ha de començar a redactar un nou pla. 
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La senyora Serra explica que han estat en contacte amb Visoren i justament avui els 
han donat les claus d’un pis ubicat a l’edifici de pisos socials al rial dels Oms per ubicar 
les persones que el necessitin per via d’urgència. 
 
Respecte a l’Àrea de Mobilitat, explica que ja han fet el lliurament del Pla de mobilitat 
urbana sostenible que intentaran implementar durant els propers sis anys que, 
juntament amb el Pla d’accessibilitat que s’ha redactat amb l’Àrea d’Urbanisme serà una 
de les grans accions perquè el vianant vagi guanyant una mica de terreny i per intentar 
minvar el trànsit que hi ha al centre del poble. 
 
També estan redactant el reglament de l’aparcament municipal que els permetrà 
modificar les taxes i, per tant, se’n podrà incentivar l’ús. 
 
Totes aquestes activitats que es fan al voltant d’aquest pla, tenen com a objectiu reduir 
les emissions de CO2, causant de l’efecte hivernacle i per això continuen amb aquest 
Pla d’acció de sostenibilitat que també es va comentar al ple anterior dedicat al Pla 
d’actuació municipal (PAM). 
 
La senyora Serra considera que ha contestat totes les preguntes que van fer els 
membres de l’oposició i comenta que si necessiten més informació no han de fer res 
més que fer-li arribar els seus dubtes. 
 
La senyora alcaldessa cedeix el torn de paraula a la senyora Anna M. Casas Donadeu, 
regidora delegada de Turisme i Promoció Econòmica. 
 
La senyora Anna M. Casas Donadeu, regidora delegada de Turisme i Promoció 
Econòmica, explica que començarà a contestar les preguntes de la senyora Gemma 
Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, tot i que el senyor Pere Xirau 
i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura, Acció Social, Règim Intern i Promoció, ja ho va 
contestar, encara que d’una forma molt genèrica. També comenta que li va fer arribar 
les respostes per escrit a la senyora Bosch, però ella mateixa li va demanar que les 
contestés en aquesta sessió. 
 
La senyora Casas explica que una de les preguntes que es van fer fou quines accions 
s’havien dut a terme per dinamitzar el polígon industrial. La senyora Casas manifesta 
que l’ocupació del polígon és gairebé del 100%. Hi ha una sèrie de parcel·les que són 
privades i no els correspon a l’Ajuntament fer-ne la dinamització. També comenta que 
participen en el Pla d’actuació industrial del Maresme (PAI), que és impulsat pel Consell 
Comarcal i amb el qual s’estan fent unes tasques d’estimulació. Durant el 2020, a 
primers de desembre han rebut l’única comunicació per part del PAI. 
 
Una altra pregunta era referent que el PAM parla d’ampliar el polígon industrial més enllà 
de la vessant urbanística prevista al POUM i demanava si s’havia fet algun estudi de la 
situació actual. La senyora Casas respon que no s’ha fet res perquè pràcticament totes 
les naus del polígon estan plenes i la consolidació és la prioritat. En aquest moment, 
estan treballant per la consolidació, estan donant serveis d’assessoria personalitzats a 
les empreses que es troben amb dificultats. 
 
Una altra pregunta fou quan va ser la darrera vegada que es va establir un diàleg amb 
les empreses del municipi per valorar-ne la situació i les perspectives de futur. La 
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senyora Casas respon que el dia 19 de desembre de 2019 es va fer la darrera reunió 
amb les empreses del polígon i es van emplaçar a tornar a parlar a mitjans d’aquest any 
i no s’ha fet cap altra reunió. 
 
La següent pregunta és si s’ha previst algun tipus d’incentiu perquè les empreses que 
es troben dins del nucli urbà es traslladin al polígon. Explica que des de Promoció 
Econòmica no s’ha fet, ja que el trasllat dins del municipi està exempt de taxes d’alta 
d’activitat. De fet, però, no s’està fent cap política en aquest sentit, bàsicament perquè 
no hi ha naus buides. 
 
Una altra pregunta era quins recursos del programa de promoció de dinamització del 
Pla d’actuació econòmica que facilita Diputació s’han sol·licitat. La senyora Casas 
explica que el cost mínim de l’actuació per optar als ajuts de la Diputació és de 25.000 
euros i el percentatge final de finançament és d’un 40% i, de moment, no tenen cap 
projecte en cartera que tingui aquest cost mínim. No obstant això, en el moment en què 
es posin a treballar en aquesta línia, lògicament comptaran amb aquests ajuts de la 
Diputació per fer-ne el finançament. 
 
Sobre si hi ha previst pressupost per al 2021 per accions relacionades amb el polígon 
industrial i si hi ha accions per fer, la senyora Casas respon que sí que hi ha accions a 
fer. De fet, les que s’havien de fer durant el 2020, que s’havien compromès a fer-les en 
aquesta darrera reunió que ha esmentat anteriorment i que no s’han pogut dur a terme. 
Ara bé, per fer-les no és necessària una partida econòmica perquè realment la compra 
de materials i la potència es fa amb personal de l’Ajuntament. Les necessitats que hi ha 
de manteniment i de compromisos que van agafar són amb recursos propis de 
l’Ajuntament. Per tant, no fa falta cap partida en el pressupost del 2021. 
 
També es va preguntar quines activitats hi ha previstes a la plaça Mercat per diversificar-
ne l’ús. Explica que hi ha el projecte Reempresa Mercat que indica la tipologia de 
parades que són convenients. 
 
Respecte a la plaça Mercat també van preguntar com s’ha previst que s’ocupin de nou 
les parades buides. Explica que tenen un estudi sobre l’adequació del mercat i el nombre 
de parades recomanades que són 14, per tant, l’objectiu no és tornar a omplir totes les 
parades, sinó que l’objectiu és reorganitzar aquest espai per fer-lo polivalent, donar-li 
més ressò i potenciar tot el que hi va vinculat. 
 
També pregunta quin pressupost del 2021 hi ha assignat a aquesta acció. Explica que 
durant l’any 2020 s’ha fet el projecte tècnic d’instal·lació elèctrica amb un cost de 2.500 
euros i l’any 2021, que es farà l’execució d’aquest projecte, aproximadament s’ha 
assignat un pressupost d’uns 70.000 euros. 
 
Una altra pregunta és quines mesures i terminis concrets s’han planificat pel projecte 
Canet comerç. Aquestes mesures són la consolidació de l’Associació de Comerciants i 
la digitalització i el foment del consum local. Aquestes són les mesures que volen 
treballar i els terminis vindran marcats pel conveni del qual parlarà en el punt següent. 
 
També van preguntar quin import dels 97.000 euros de la subvenció a l’Associació de 
Comerciants aniran destinats a aquesta acció i a quines altres accions concretes. La 
senyora Casas manifesta que s’ha de diferenciar que d’aquests 97.000 euros, 2.000 
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corresponen a la subvenció del pla de treball de l’Associació, per a les seves campanyes 
i la col·laboració en l’estructura actual, cosa que genera que després puguin demanar 
ajuts i subvencions a la Generalitat i a la Diputació. Els 95.000 euros restants de 
l’addenda de la subvenció, que és el que es va aprovar en el darrer Ple del mes de 
novembre, corresponen a l’execució d’un nou conveni que s’està treballant, amb motiu 
de les necessitats d’enfortir el teixit comercial, la restauració i els serveis. Tal i com es 
va comprometre abans de la votació en el Ple del mes de novembre, els ensenyarà 
aquest conveni a l’oposició i els explicarà per què s’estableixen els límits de calendari, 
el consell de control que hi haurà i tota la informació que considerin interessant. 
 
També preguntaven quin pressupost per al 2021 hi ha assignat per aquest projecte i 
respon que l’assignació per a l’Associació de Comerciants és de 2.000 euros. De 
moment, continua amb la mateixa subvenció. A partir del resultat d’aquest conveni 
extraordinari que s’està fent i l’enfortiment d’aquesta associació, és a dir, quan sigui 
representativa del comerç, quan augmenti el nombre de socis, serà quan podran 
començar a augmentar aquesta subvenció per als exercicis futurs. 
 
Pel que fa a quan es convocaran les taules de comerç i turisme previstes al PAM, explica 
que s’estan fent les reunions sectorials per resoldre les necessitats actuals. En el Ple 
anterior, el senyor Xirau els va contestar les dates de cada una de les reunions que 
s’havien fet. 
 
L’última pregunta que li van fer, sobre quan es convocarà el Consell Municipal de 
Promoció Econòmica, explica que es convocarà precisament quan tinguin l’estructura 
representativa per ser operatius. Manifesta que el Consell Municipal de Promoció 
Econòmica fa gairebé tres anys que no es convoca. Abans de començar aquesta 
legislatura ja no s’estava convocant perquè faltava estructura de representativitat i com 
que s’estableixen una sèrie de càrrecs i de representació, primer s’ha d’enfortir 
l’Associació de Comerciant, per tenir els representants i un cop es tinguin, ja es podrà 
fer la convocatòria del Consell. 
 
La senyora Casas creu que ha contestat totes les preguntes dirigides a la seva Àrea i 
comenta que si necessiten algun aclariment no dubtin a fer-li saber. 
 
La senyora alcaldessa cedeix la paraula a la senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora 
delegada de Recursos Humans i Acció Social. 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Recursos Humans i Acció 
Social, comenta que el senyor Pere Xirau i Espàrrech, tine 
nt d’alcalde de Cultura, Acció Social, Règim Intern i Promoció, ja va contestar moltes de 
les preguntes que va fer l’oposició, però la senyora Isart ampliarà una mica més 
l’explicació amb les preguntes que va formular la senyora Marián Gómez Téllez, 
portaveu del grup municipal del PSC. 
 
La senyora Gómez va preguntar si s’havia modificat el Reglament de Serveis Socials 
per tal que no quedessin diners sense exhaurir d’aquesta partida. La senyora Isart 
explica que aquest Reglament, com tots saben, es va aprovar a l’octubre del 2017. A 
l’article 2 s’estableixen totes les modalitats de prestació previstes i l’article 3 estableix 
les formes de concessió d’aquestes prestacions. 
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La senyora Isart explica que els criteris d’atorgament del present Reglament combinen 
dues causes que generen la concessió de les prestacions. La primera causa és el 
compliment dels indicadors de baremació social i econòmica de les persones 
perceptores i la segona causa és la concessió excepcional en base a la valoració 
consensuada de l’equip tècnic de Serveis Socials per a determinades situacions. 
 
A causa de la COVID-19, les necessitats socials que acompanyen el nou marc social i 
econòmic canviant i la heterogeneïtat de la ciutadania potencialment vulnerable en 
terme d’inclusió social justifiquen aquesta segona modalitat de concessió en base a la 
necessària flexibilitat que ha d’acompanyar l’atenció a les situacions de risc o exclusió 
social. Tot i així, van anotant els punts que caldria canviar, com per exemple 
l’actualització de la situació econòmica de la unitat de convivència i altres aspectes a 
tenir en compte, a causa de la nova realitat social que hi ha. Com ja saben, aquest any 
sí que s’ha esgotat la partida pressupostària destinada, de 70.000 euros, a ajuts 
puntuals i han fet una modificació amb 60.000 euros més. 
 
La senyora Gómez també va preguntar sobre el servei de pobresa energètica. La 
senyora Isart explica que aquest servei, el donava una advocada que va marxar l’any 
2019. Es tractava d’un servei extern d’informació i assessorament contractat per 
col·laborar amb l’Ajuntament donant un suport a l’Àrea de Benestar Social. Estava 
adreçada a famílies empadronades a Canet de Mar amb dificultats per atendre els 
pagaments dels préstecs, crèdits hipotecaris o rendes de lloguer i que es podien trobar 
en risc de perdre el seu habitatge principal. Aquesta advocada va marxar perquè va 
trobar feina a un altre lloc i no s’ha tornat a contractar ningú més per fer aquesta feina. 
També explica que des del Consell Comarcal del Maresme es va fer una prova pilot per 
poder atendre els casos de pobresa energètica que va funcionar molt bé aquí a Canet i 
que està previst que el tornin a oferir per a l’any 2021. 
 
La senyora alcaldessa demana a la senyora Rosabel Madrid Cámara, tinenta d’alcalde 
de Serveis a les Persones, Igualtat, Participació i Educació, que faci la seva intervenció. 
 
La senyora Rosabel Madrid Cámara, tinenta d’alcalde de Serveis a les Persones, 
Igualtat, Participació i Educació, comenta que contestarà un parell de preguntes que el 
grup municipal de Primàries Canet de Mar va formular i el senyor Llovet no va poder 
contestar perquè no tenia la informació, en aquell moment. 
 
La primera pregunta era referent a què s’havia fet respecte a la recuperació de la jornada 
de les entitats. La senyora Madrid explica que és un dels objectius que tenen des de 
l’Àrea i que faran tot el possible per recuperar-la al més aviat possible. S’hi ha treballat 
des de diverses vessants, fins i tot disposen d’un primer informe elaborat per l’Àrea de 
la Diputació de Barcelona. Malauradament, la situació provocada per la COVID-19, 
juntament amb la manca de recursos, ho ha aturat, però esperen poder activar-ho 
novament de seguida que es pugui. 
 
Una altra pregunta era què s’havia fet respecte a la creació del consell dels infants i la 
creació de la comissió de treball per la igualtat, format per entitats, i explica que una de 
les primeres coses que va fer només entrar a govern va ser anar al Servei de Suport 
Municipal de la Gerència dels Serveis d’Educació, d’on realment encara en va sortir molt 
més motivada, ja que els van proporcionar informacions per poder dur a terme la creació 
d’aquest consell dels infants i el consell dels adolescents. Volien iniciar el projecte i fer 
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una sol·licitud de suport i assessorament tècnic, però havia de ser avalada per una 
petició aprovada per unanimitat del Ple municipal i això requereix un cert temps i 
consens polític, cosa que a causa de la pandèmia van haver d’aturar. Ara consideren 
que no és el millor moment, ja que per endegar-ho necessiten treballar colze a colze 
amb els centres educatius. Esperen que per al curs 2021-2022 es pugui començar a 
treballar i fer aquesta petició a la Diputació, encara que com ja saben no sempre implica 
la concessió del recurs. Tot i així ho intentaran i treballaran, perquè és un dels objectius 
del PAM. 
 
Pel que fa a la comissió d’igualtat, comenta que s’hi està treballant i estan complint amb 
la implementació del Pla d’igualtat, per al qual compten amb assessorament extern, 
especialitzat i tècnic, que els va aconsellar que primer treballessin una altra comissió de 
treball interna, per després crear la permanent amb les entitats. En aquest sentit, amb 
les entitats de dones, ja fa temps que s’hi treballa de manera regular. Encara que aquest 
grup de treball no estigui formalitzat com cal, es van desenvolupant diverses activitats, 
jornades i projectes. 
 
Pel que fa a la pregunta de què s’ha fet per introduir sistemes de votació per a diferents 
demandes ciutadanes, explica que s’ha demanar a la Diputació poder incorporar la 
plataforma Decidim i fa molt poc que han rebut la nova versió que s’ha d’activar un cop 
es tinguin degudament definides i formades les persones que l’hagin de posar en marxa 
per fer-ne un seguiment. De moment, han fet algunes consultes i enquestes amb 
recursos propis que proporciona web municipal l’actual. Saben que és limitada, però per 
a un ús immediat és l’únic que poden fer. Quan es pugui treballar amb la plataforma 
Decidim, pensa que podran fer moltes més aportacions a la ciutadania. 
 
Una altra pregunta formulada pel grup municipal del PSC, feia referència al pla 
d’assetjament masclista. Comenta que a finals de l’any passat es van adherir al Protocol 
comarcal per a l’abordatge integral de la violència masclista. Explica que, amb el suport 
de l’educadora social que va col·laborar en l’elaboració d’aquest protocol, juntament 
amb una empresa externa especialitzada amb aquests assumptes, aquest 2021 es 
treballarà i es farà l’adaptació d’aquest protocol per al municipi de Canet. 
 
Aquest objectiu està subvencionat per la Llei dels primers treballs i esperen poder 
presentar-lo l’any 2021. Tot i que no han disposat formalment d’aquesta eina, des del 
primer moment de la creació de l’Àrea d’Igualtat l’any 2017 s’ha treballat aquest tema 
amb les diferents associacions de dones que hi ha al municipi. S’han fet xerrades 
diverses per persones especialitzades, fins i tot amb la participació tant de la Policia 
Local, com del grup de suport de víctimes de Mossos d’Esquadra de l’Àrea Bàsica 
d’Arenys de Mar a la qual pertany Canet. 
 
També s’han fet accions amb els centres de secundària que hi ha al municipi on, a part 
de les xerrades, han tingut molt èxit les sessions de teatre fòrum, una acció 
subvencionada parcialment per la Diputació, que tenen la voluntat, en la mesura que 
sigui possible, de consolidar-la com una acció formativa dins del currículum escolar dels 
centres de secundària. 
 
També s’han fet tallers i diverses sessions de defensa personal femenina, fins i tot 
durant el confinament es va fer per via telemàtica. S’han fet campanyes diverses, 
generalment coincidint amb dates com el 8 de març o el 25 de novembre. També s’ha 
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col·laborat a dur a terme punts liles, tant per Canet Rock com per la Festa Major i a finals 
del 2019, inicis del 2020 a tots els equipaments municipals on es practica esport, als 
instituts i als centres d’educació en general, van fer un decàleg que es va posar en una 
cartellera on es poden veure una sèrie de recomanacions. També s’hi pot trobar un 
diagrama informatiu molt clar tant per la possible víctima com per a les persones que 
poden ajudar. Tot plegat també ha estat subvencionat pel Fondo de Estado contra la 
Violencia de Género. 
 
Està explicant totes aquestes subvencions perquè vol recordar que una de les primeres 
preguntes que li va fer el senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de 
Primàries Canet de Mar, era si tenien prou diners des de l’Àrea d’Igualtat i creu que pas 
a pas, aquesta Àrea està fent un gran esforç i està donant un bon servei. 
 
Pel que fa a les campanyes de civisme, la senyora Madrid explica que durant el segon 
semestre del 2019, i també durant aquest 2020, es va fer una campanya per tal que 
només s’utilitzessin les cartelleres per penjar els cartells i no es pengessin a les parets, 
tant públiques com privades, cosa que s’ha d’agrair perquè el municipi està força més 
net. 
 
Des de l’inici de la pandèmia s’ha fet tota la campanya per donar a conèixer i demanar 
el compliment de les diferents mesures que s’anaven aprovant per part de les autoritats 
superiors, fonamentalment les sanitàries i les del PROCICAT, l’ús obligatori de 
mascaretes, respectar la distància física de seguretat i la neteja de mans, per exemple. 
També es donava a conèixer la informació de les diferents fases de la desescalada i 
què suposava per la pràctica esportiva, els límits territorials, l’ús de zones de bany i el 
passeig de gossos.  
 
La senyora alcaldessa cedeix el torn de paraula al senyor Lluís Llovet Bayer, tinent 
d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
comenta que en l’últim Ple ja va comentar la majoria de punts que va formular l’oposició, 
però tant el senyor Miguel Borrego González, regidor del grup municipal del PSC, com 
el senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet i el senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet 
de Mar, en van formular d’altres, sobre el Reglament orgànic municipal (ROM), el Pla 
estratègic i sobre diferents temes. 
 
El senyor Llovet recorda que, pel que fa al ROM, cal crear una comissió i que s’acordarà 
entre tots els partits polítics com s’estructura aquesta comissió i què es revisa del ROM, 
tot i que la idea és revisar la totalitat de l’articulat, perquè és un reglament de fa bastants 
anys i s’ha d’actualitzar. 
 
Sobre el pla estratègic, ja va dir que al mes de gener es farà una reunió amb l’oposició 
per explicar tota la fonamentació del pla i per entrar a debatre els punts bàsics i, a l’hora, 
també va comentar el fet que en un proper ple es mirarà com s’estructura una part 
d’aquest pla estratègic, a nivell jurídic. Torna a repetir que s’han fet diferents plans 
estratègics els darrers anys, però cap ha passat per un ple municipal. Ara hi ha la 
demanda i l’interès de la participació de tots els grups polítics i creuen interessant, 
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perquè és un pla estratègic que va més enllà d’aquesta legislatura, apostar per fer un 
pla estratègic a partir de la creació d’una comissió amb membres de tot el ple municipal. 
 
El senyor Llovet comenta que passa a respondre les preguntes que li va formular la 
senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC. En primer lloc, li va 
preguntar sobre els canvis que provocava la COVID-19 en el pla i quines prioritats i 
quina planificació tenien a mig i llarg termini. Ja va explicar que el pla estratègic 
justament s’havia paralitzat perquè creien que un pla estratègic pre-COVID-19 no tindria 
res a veure amb un pla estratègic post-COVID-19 i, per tant, una idea molt important i 
de pes és que creuen que el pla estratègic post-COVID-19, que és el que volen 
organitzar, és el que marcarà les línies a mig i llarg termini. Està clar que el PAM, el pla 
estratègic, vindrà marcat per dues prioritats molt urgents provocades per la pandèmia. 
El primer, Serveis Socials. S’ha d’intentar que tothom tingui les necessitats bàsiques 
adquirides. El segon, el foment de l’ocupació. Cal engegar, reactivar, posar el motor en 
marxa perquè el país funcioni. També és cert que a mig i llarg termini creuen que la 
sostenibilitat i un canvi en la mentalitat de com s’ha de funcionar com a societat és bàsic 
i primordial, no només perquè creuen amb aquesta sostenibilitat, sinó perquè també pot 
ser un motor d’ocupació, de creació de llocs de treball. 
 
En segon lloc, preguntava pels Plans d’actuació urbanística (PAU) i quins es 
prioritzaven. Els PAU són els plans d’actuació urbanística, els desenvolupaments del 
pla urbanístic de poble. Canet en té 23 i cadascun pertany a una zona del poble en 
concret. N’hi ha molts que són privats i n’hi ha alguns en què hi ha intervenció pública. 
Dels privats, la prioritat bàsica és en el PAU número 2, el PAU del terreny que està 
tocant a la carretera nacional i que és on Bonpreu Esclat vol fer un centre comercial. És 
un PAU discontinu que afecta algunes cases i ja s’ha fet la junta de compensació. La 
idea és quan abans millor entrar de ple en aquest PAU. S’han enviat propostes a 
Carreteres per veure com s’estructura la rotonda que s’hi ha de fer. Ja han fet vuit 
reunions amb Bonpreu Esclat, tant amb els arquitectes com amb els gerents de 
l’empresa per intentar solucionar, des de l’estructura de l’edifici, fins a l’accessibilitat, els 
aparcaments i tota la urbanització de l’entorn, que també ha de fer l’empresa. Aquest 
PAU afecta quatre cases que estan a la banda de mar, ja que van a terra i, a canvi, 
l’empresa, en aquest cas la junta de compensació creada, on el soci majoritari és 
Bonpreu Esclat, haurà de pagar una indemnització a aquests propietaris i el poble 
guanyarà la façana litoral. 
 
Juntament amb aquest PAU2 al costat hi ha el PAU22, una sèrie d’habitatges que el 
govern no descarta que sigui una prioritat important perquè aquest PAU també té un 
element o una estructura discontínua i que va lligada amb l’antic club de vela. És un altre 
punt que els interessaria que es desenvolupés, perquè això representaria tirar l’antic 
club de vela a terra, guanyar tota una façana litoral molt important per al poble i 
començar a estructurar un passeig en aquella zona. Per tant, tot seria en benefici del 
poble, perquè es milloraria la façana marítima de la part nord del municipi. 
 
Com a Ajuntament també els interessa desenvolupar el PAU4, que és un PAU discontinu 
amb l’institut, ja que és una necessitat pel centre docent de secundària. 
 
Hi ha molts altres PAU dels quals han rebut moltes consultes per part dels propietaris, 
des dels PAU 13 i 14 fins al PAU3. Els han arribat consultes de propietaris que tenen 
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terrenys a diferents llocs i venen a consultar a l’Ajuntament i a fer propostes. Des de 
Serveis Tècnics s’intenta assessorar-los i donar suport. 
 
Pel que fa al POUM, cal recordar que està amb una previsió de tres sexennis, 18 anys. 
Per tant, els PAU s’aniran desenvolupant durant aquests 18 anys, de manera 
esglaonada. 
 
S’ha d’entendre que és complicat el desenvolupament d’un PAU en concret en poc 
temps. 
 
En tercer lloc, li van preguntar per la temporització dels plans de millora 
d’infraestructures. El senyor Llovet vol recordar que ja ha explicat en més d’un ple, la 
mancança que en els últims trenta anys hi ha hagut en els plans d’infraestructures tant 
de sanejament com d’enllumenat i d’aigua potable. 
 
Explica que es va fer un conveni amb Sorea fa més 20 anys, molt negatiu per 
l’Ajuntament, pel poble en general, i des dels últims vuit anys se n’estan pagant les 
conseqüències, que representa que Sorea cobra factures a tot el poble i des de fa set o 
vuit anys totes les inversions van a càrrec de l’Ajuntament, perquè l’acord o el conveni 
que es va fer en aquell moment només va plantejar que Sorea havia de fer inversions 
pel valor de 600.000 euros. Vol recordar que en els últims quatre anys l’Ajuntament 
gairebé ja s’ha gastat 600.000 euros per fer noves inversions a l’aigua potable del carrer 
Clausell o amb les obres d’arranjament del carrer Abell, que s’han acabat aquesta 
mateixa setmana. 
 
Pel que fa a l’enllumenat, passava una mica el mateix. Durant la legislatura anterior es 
van fer més de 40 carrers, aquest any i mig de la nova s’han fet 20 carrers més. Ara 
s’està tramitant el projecte per canviar l’enllumenat de la nacional II i aquesta setmana 
també s’ha tancat un projecte del carrer Gaudí on quedaven dos o tres fanals en una 
corba sense posar. També estan preparant l’ampliació de vorera per poder instal·lar 
aquests fanals. 
 
Respecte al sanejament, és el més complicat ja que són clavegueres i aigües fecals per 
sota terra perquè en alguns carrers hi ha una canalització gairebé centenària. S’han 
trobat moltes canonades rebentades, molts carrers amb tota l’estructura de sanejament 
molt malament i que obliga a grans inversions. Han fet el carrer Mora, el carrer Nou i 
s’està acabant el carrer Clausell, però hi ha altres carrers que també són prioritaris, en 
els quals han d’anar invertint d’acord amb les capacitats que tenen. 
 
Justament avui explicaven que en el tram de Drassanes del Pla, que hi havia una zona 
de clavegueram que està justament a la zona d’ADIF, aquesta empresa els ha denegat 
l’autorització per poder fer-hi l’actuació als seus terrenys. Tornaran a insistir-hi per poder 
solucionar el problema. 
 
També hi ha altres zones, com l’avinguda Maresme, de les quals també són conscients 
que necessiten ser solucionades. 
 
S’ha de tenir present, però, que si durant trenta anys no s’ha fet cap mena d’inversió, és 
molt difícil que ara es pugui solucionar ràpidament, sobretot si es té en compte que en 
els últims anys les pluges han augmentat tant de potència que fins i tot la riera Gavarra, 



 

 
12 

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

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

que té una canalització soterrada per la qual hi pot passar un camió petit, igualment 
queda inundada per la part de sobre. 
 
També li van preguntar per la connectivitat del Maresme. Pel que fa a aquest aspecte, 
ha de parlar de tres coses. La primera fa referència a la zona dels vagons i el camí que 
es va fer fins a l’avinguda Maresme. En segon lloc, van negociar amb Carreteres un 
semàfor a la placeta de l’avinguda Maresme perquè es pogués travessar la carretera, 
però l’any 2019 es va denegar, perquè demanaven una sèrie d’actuacions molt grans i 
amb un punt molt allunyat del de connectivitat. El que estan fent, doncs, és acabar el 
projecte per fer una rampa d’accessibilitat que substituiria l’ascensor, a través d’un pla 
d’inversions general que tenen acordat amb la Diputació,. Aquest pla, teòricament va a 
la inversió de l’any 2022, amb una subvenció d’uns 300.000 euros per executar aquestes 
obres. 
 
Per últim, van demanar que prioritzessin projectes a mig i llarg termini i ja saben que la 
seva primera prioritat ha estat de salvació, és a dir, invertir en infraestructures que 
estaven molt deteriorades, invertir en equipaments municipals, com la teulada del 
Mercat, de l’Ajuntament o la de Vil·la Flora i la de Garrofers, a la qual han hagut de fer 
una inversió altíssima. El segon pas que volen fer és el carrer Sant Pere, que també 
està previst que aquest 2021 passi a ser obra executable, la rampa de l’avinguda 
Maresme, l’anivellament de carrers del nucli antic i fer un projecte de sostenibilitat per 
reduir el consum energètic. En aquest sentit aposten per buscar algun espai del poble 
on puguin començar a treballar tot aquest assumpte per a la reducció del consum 
energètic. 
 
Pel que fa a equipaments, ja saben que tenen dues prioritats, que la COVID-19 potser 
no els deixarà fer-les imminentment o a mig termini, que són el poliesportiu i la biblioteca, 
dos equipaments molt potents. 
 
Un cop acabada la intervenció del senyor Llovet, la senyora alcaldessa passa a 
contestar les preguntes que li van formular en el ple anterior referent a les regidories de 
les quals és la responsable. 
 
La senyora alcaldessa comença responent una pregunta del senyor Andreu Graupera 
Giménez, portaveu del grup municipal de la CUP. Explica que el Consell Comarcal del 
Maresme ha fet una auditoria a l’empresa RESMAR. És una auditoria que es fa 
habitualment, de manera periòdica, regida pel contracte. Ja han lliurat l’auditoria i s’està 
analitzant. Se’ls ha demanat detalls que segons han contestat no tenen cap importància, 
senzills d’arreglar i tant bon punt tinguin les conclusions acabades, els les faran arribar. 
 
A continuació, respon les preguntes del senyor Josep Antoni Massagué Muntada, 
portaveu del grup municipal de Junts per Canet. Pel que fa a la millora i la modernització 
de la xarxa de comunicació municipal de Ràdio Canet, web municipal i Viure Canet, 
comenta que dins de la planificació de l’any 2021 s’ha previst la represa de les tasques 
de licitació, adjudicació, publicació i repartiment de la revista municipal, així com de la 
millora de la web. 
 
En qualsevol cas i en referència a la ràdio, encara s’està treballant per estabilitzar l’equip 
de treball i poder plantejar un projecte global. Com el senyor Massagué ja sap, el jutjat 
els va dictaminar que el personal de la ràdio s’havia de contractar perquè no es pot fer 
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de manera directa i en el moment en què tot plegat estigui regularitzat, es farà una 
aposta ferma per aquest mitjà de comunicació. Llavors serà el moment de reprendre la 
convocatòria de tots els òrgans. 
 
Quant als treballs que s’estan fent per millorar els índexs de transparència vinculats 
especialment amb el segell d’Infoparticipa de la Universitat de Barcelona i indirectament 
amb l’índex ITA de transparència internacional, comenta que la millora d’aquest apartat 
s’ha considerat com una tasca prioritària i s’han assignat recursos del Servei de 
Comunicació amb una tècnica municipal de referència per millorar l’índex que el senyor 
Massagué demana. En aquests moments, s’està analitzant els àmbits de transparència 
que s’avaluen i s’ha traçat un pla de petició i recuperació i/o actualització de dades que 
ja hi ha a l’Ajuntament per poder-les publicar adequadament i elaborar aquella 
informació que hores d’ara no hi ha. L’objectiu global és doblar el percentatge actual en 
les properes edicions d’aquest segell. 
 
Pel que fa a les preguntes del senyor Miguel Borrego González, regidor del grup 
municipal del PSC, quant a la qüestió referent al sistema d’avaluació dels indicadors que 
s’utilitzen per fer el seguiment i l’execució de transparència i eficiència previst pel PAM, 
la senyora alcaldessa explica que tenen preparat el sistema d’indicadors que s’està 
utilitzant per fer el seguiment d’aquest pla i per l’eficiència previst al PAM. Indica que 
està basat en tres grans eixos. El primer és l’indicador referit als mateixos dissenys del 
pla, el segon és l’indicador referit a l’evolució i la implementació de les mesures previstes 
i el tercer és el referit al seguiment de la valoració i les propostes de millora. Aquests 
eixos donen una fórmula que ja li faran arribar per escrit i si tenen qualsevol dubte, 
només cal que es posin en contacte amb els regidors i els ho explicaran més 
detalladament. 
 
Pel que fa a la pregunta de quina transformació interna de l’administració municipal 
s’està duent a terme amb l’objectiu de fer-la més eficient i eficaç i més propera a les 
persones, la senyora alcaldessa declara que aquest fet és el que ella personalment 
sempre, no sap si de manera encertada o no, l’anomena professionalització de 
l’Ajuntament, no de les persones, sinó de l’Ajuntament. Es tracta de professionalitzar el 
funcionament de l’Ajuntament en general. 
 
Informa al senyor Borrego que en l’àmbit intern i la transformació de la gestió per fer-la 
més eficient, eficaç i propera a les persones s’està treballant amb la filosofia que el 
coneixement resideix en l’organització i no només en les persones. En aquest sentit, 
s’ha començat a treballar internament dissenyant protocols i instruccions de treball, amb 
projectes d’automatització, de procediments, i de potenciació de les eines cooperatives 
de coneixement, com un intranet municipal per millorar la gestió de la informació i fer-la 
accessible en termes de corresponsabilitat entre departaments. 
 
Pel que fa a fer-la més propera a les persones, més enllà de potenciar els elements de 
comunicació amb la ciutadania en general, s’està treballant en un projecte intern basat 
en l’administració electrònica en dos eixos bàsics. Es vol implementar de manera 
progressiva el catàleg de tràmits i el desenvolupament inicial de la carpeta ciutadana, 
de manera que la ciutadania pugui adreçar-se a l’Ajuntament per mitjans electrònics i 
amb tràmits específics, més enllà de la instància genèrica actual. Aquest projecte ha de 
millorar l’eficàcia a l’hora de demanar documentació i de tramitar els expedients. La 
senyora alcaldessa sempre està defensant aquesta manera de treballar, per facilitar tant 
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la feina als treballadors com les sol·licituds de la ciutadania i això només es pot fer amb 
la professionalització i la modernització de l’Ajuntament. 
 
Per acabar, respondrà les preguntes que li va formular la senyora Marián Gómez Téllez, 
portaveu del grup municipal del PSC. 
 
La primera anava referida a com tenen pensat potenciar la policia de proximitat, el tipus 
d’organització policial. La senyora alcaldessa explica que els primers cossos policials de 
proximitat que hi van haver van ser els que van crear els catalans, els Mossos 
d’Esquadra. En aquell moment, era una policia pionera a tot Europa i se la va prendre 
com a model a molts països perquè no era una policia militaritzada i repressiva, sinó 
que era de proximitat, per tant, la policia actual és hereva d’aquest concepte, deixant en 
un parèntesi l’època de la dictadura. Així, doncs, el concepte de policia de proximitat 
s’està treballant segons diferents explicacions i indicadors que, a més a més, serveixen 
per veure si només ha de ser de proximitat o què vol dir ser una policia de proximitat. 
En el món occidental, la proximitat s’interpreta com a símbol d’una garantia d’oportunitat 
per a la prestació d’un servei a la comunitat o per un tractament personalitzat requerit 
pel ciutadà, que ha de donar pas a una conclusió o resolució satisfactòria d’un conflicte. 
Així doncs, si agafen aquests referents i els apliquen a Canet, amb els recursos que té, 
arriben a la conclusió que no es tracta de seguir un model exacte, sinó d’adaptar els 
diferents models que hi ha amb el que el consistori pot oferir. D’aquesta manera, la 
proximitat i l’estratègia es conjunten per orientar el servei a la resolució dels problemes. 
És el que s’està treballant al pla estratègic de la Policia Local de Canet. 
 
Els objectius d’aquest pla estratègic són assolir i mantenir els elevats nivells de seguretat 
objectiva i subjectiva, vetllar per la convivència i el civisme, col·laborar en la millora i la 
qualitat de vida de Canet de Mar i promoure la transparència en la gestió i la informació 
a la ciutadania. Aquestes línies són les que s’estan implementant amb actuacions, 
campanyes, creació de microespecialitats -dins de les capacitats que té la policia de 
Canet- i la reorganització de tot el cos. Aquesta nova organització passa per l’entrada 
de personal nou i una distribució funcional més operativa de com s’estava fent 
antigament. 
 
Pel que fa a l’augment de la plantilla de la Policia Local durant els anys 2019 i 2020, la 
senyora alcaldessa explica que l’any 2018 hi havia 25 policies i un agent de segona 
activitat. Actualment, hi ha 28 policies en actiu i durant el primer trimestre de l’any 2021 
n’hi haurà 4 més. 
 
Respecte a la pregunta de les càmeres de seguretat, es va preguntar quines càmeres 
s’havien instal·lat durant el període 2019-2020, però la senyora alcaldessa interpreta 
que volia preguntar quantes, ja que quines no ho poden dir. Així, doncs, durant aquests 
anys s’han instal·lat 21 càmeres i recorda que durant el 2018 se n’havien posat dues 
més. Evidentment, públicament no li explicarà on són. 
 
La senyora alcaldessa dona per acabada la seva intervenció i passa al primer punt de 
l’ordre del dia de la sessió d’avui. 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
 
1.1. PLE2020/5 ordinari 24/09/2020 
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1.2. PLE2020/6 ordinari 29/10/2020 
 
1.3. PLE2020/7 extraordinari 26/11/2020 
 
La senyora alcaldessa demana si hi ha alguna observació a fer a aquestes actes. Cap 
regidor en fa i, per tant, queden aprovades per unanimitat dels disset membres presents 
dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Secretaria 
 
2.1.1. MODIFICACIÓ REPRESENTANTS GRUP MUNICIPAL DE LA CUP EN 
DIFERENTS ORGANISMES 
 
Fets: 
 
Atès que en la sessió ordinària del Ple municipal de data 29 d’octubre de 2020, el senyor 
Andreu Graupera Giménez va prendre possessió del càrrec de regidora del grup 
municipal de la CUP, en substitució de la senyora Yasmina Garcia Beti, la qual va 
presentar la seva renúncia en la sessió ordinària d’aquest mateix òrgan de data 24 de 
setembre de 2020. 
 
Atès que com a únic membre del grup municipal de la CUP, el senyor Andreu Graupera 
Giménez ha de representar aquest grup esmentat com a portaveu i en diferents 
comissions informatives que es van crear en la sessió extraordinària del Ple municipal 
de data 4 de juliol de 2019 i que són les següents: 
 

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

 
Atès que el senyor Andreu Graupera Giménez, en representació del grup municipal de 
la CUP-AMUNT, va entrar una instància amb número de registre 2020/11271, de 18 de 
novembre, en la qual sol·licitava la modificació d’altres representants en altres 
organismes municipals que es relacionen a continuació: 
 

- Patronat de la Fundació Els Garrofers 
- Consell Municipal de Medi Ambient 
- Consell Municipal de Cultura 
- Consell Municipal de Promoció Econòmica 
- Consell Municipal Escolar 
- Consell Municipal de Cooperació 

 
En virtut de les atribucions que l’article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, s’acorda per unanimitat 
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dels disset membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal: 
 
Primer.- Que el Ple es doni per assabentat de la nova composició del grup municipal de 
la CUP, format pel senyor Andreu Graupera Giménez, el qual exercirà com a la seva 
portaveu. 
 
Segon.- Nomenar el senyor Andreu Graupera Giménez com a representant del grup 
municipal de la CUP en les comissions informatives, tant generals com especials i que 
són les següents: 
 

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

 
Tercer.- Deixar sense efecte els nomenaments dels diferents representants en els 
diferents organismes que es relacionen a continuació: 
 

- Patronat de la Fundació Els Garrofers: la senyora Rosa Verdura Comas, com a 
representant suplent 

- Consell Municipal de Medi Ambient: el senyor David Estrada Luttikhuizen, com 
a representant suplent 

- Consell Municipal de Cultura: el senyor David Estrada Luttikhuizen, com a 
representant titular 

- Consell Municipal de Promoció Econòmica: El senyor Òscar Arenas Larios, com 
a representant titular 

- Consell Municipal Escolar: el senyor David Filgaira Gallardo, com a representant 
titular i el senyor Dídac Serrat Agboton, com a representant suplent 

- Consell Municipal de Cooperació: la senyora Yasmina Garcia Beti, com a 
representant titular i el senyor Dídac Serrat Agboton, com a representant suplent 

 
Quart.- Nomenar les persones següents com a representants del grup municipal de la 
CUP-AMUNT en els diferents organismes que es relacionen a continuació: 
 

- Patronat de la Fundació Els Garrofers: el senyor Andreu Graupera Giménez, com 
a representant suplent 

- Consell Municipal de Medi Ambient: el senyor Marc Jiménez Torres, com a 
representant suplent 

- Consell Municipal de Cultura: la senyora Clara Grífol Garcia, com a representant 
titular 

- Consell Municipal de Promoció Econòmica: el senyor Marc Jiménez Torres, com 
a representant titular 

- Consell Municipal Escolar: la senyora Eva Padilla Espin, com a representant 
suplent 

- Consell Municipal de Cooperació: la senyora Núria Sánchez Ribot, com a 
representant titular i la senyora Yasmina Garcia Beti, com a representant suplent 

 



 

 
17 

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

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Cinquè.- Notificar aquest acord als interessats que no es trobin la sessió d’aquest Ple 
municipal en l’aprovació d’aquest acord. 
 
Sisè.- Comunicar el present acord a les diferents àrees afectades, a tots els efectes. 
 
El senyor Andreu Graupera Giménez, portaveu del grup municipal de la CUP, explica 
que fan aquests nous nomenaments perquè diversos companys i companyes de 
l’assemblea no es poden fer càrrec d’assistir als consells. 
 
2.1.2. INCOACIÓ PROCEDIMENT IMPOSICIÓ PENALITATS A CANET DE MAR 
ESPORT, SL 
 
Fets: 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 25 de maig de 2006, adjudicà el 
concurs convocat per a la contractació de la concessió d’obra pública per a la 
construcció i explotació d’un edifici aquàtic cobert i hotel d’entitats a ubicar al sector U7 
“industrial” de Canet de Mar, a l’empresa Construcciones Riera, SA, amb un cost total 
d’inversió de 4.522.377,21 €, IVA inclòs, amb subjecció al plec de clàusules 
administratives particulars i a la seva plica, en especial pel que fa a les millores 
ofertades, amb el benentès que prevaldran les magnituds en m2 de superfície de la plica 
que millorin les del PCAP, mentre que quan les empitjorin prevaldran les del PCAP. 
 
Atès que en data 27 de novembre de 2008, el Ple de la corporació va acordar autoritzar 
la cessió de l’esmentat contracte a favor de l’empresa Canet de Mar Sport, SL. 
 
Atès que en data 12 de novembre de 2020, s’ha reunit la Comissió de Seguiment de 
l’esmentat contracte, havent-se reconegut, per part de la concessionària, que tot i haver-
se denegat per acord del Ple municipal de data 20 de desembre de 2018, la cessió del 
contracte en favor de la Fundació H2O Canet Esport i Salut, aquesta es va produir. Per 
altra banda, en la mateixa Comissió es va reconèixer per part de la concessionària que 
té deutes amb Hisenda degut a unes diferències d’IVA.  
 
Vist l’informe del tècnic d’esports emès en data 2 de desembre de 2020. 
 
Fonaments de Dret: 
 
La clàusula 27.m) del PCAP que regula aquest contracte tipifica com a infracció molt 
greu cedir l’explotació del servei sense el consentiment o autorització expressa de 
l’Ajuntament. 
 
La clàusula 26.1.n) del PCAP que regula aquest contracte tipifica com a infracció greu 
l’incompliment puntual de les obligacions laborals, tributàries, de seguretat i salut en el 
treball o de la Seguretat Social, relatives a l’empresa concessionària i al personal. 
 
Segons disposa la clàusula 26.2 del PCAP les infraccions greus es sancionen, en cas 
que la concessió es trobés en la seva fase d’explotació, amb penalitats amb un límit 
anyal d’entre el 5 per 100 i el 10 per 100 dels ingressos obtinguts per l’explotació de 
l’obra pública durant l’any anterior i, alternativament o acumulativa, amb el segrest o la 
resolució de la concessió.  
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Segons disposa la clàusula 27.2 del PCAP les infraccions molt greus es sancionen, en 
cas que la concessió es trobés en la seva fase d’explotació, amb penalitats amb un límit 
anyal d’entre el 10 per 100 i el 20 per 100 dels ingressos obtinguts per l’explotació de 
l’obra pública durant l’any anterior i, alternativament o acumulativa, amb el segrest o la 
resolució de la concessió.  
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, s’acorda per unanimitat dels disset membres presents dels disset que integren 
el nombre de dret del Ple municipal: 
 
Primer.- Incoar el procediment per acordar, si s’escau, la imposició de penalitats per la 
comissió d’una infracció greu tipificada a la clàusula 26.n) del plec de clàusules 
administratives particulars que regeixen el contracte de concessió d’obra pública per a 
la construcció i explotació d’un edifici aquàtic cobert i hotel d’entitats a ubicar al sector 
U7 “industrial” de Canet de Mar (PCAP), en tenir deutes tributaris amb Hisenda, i una 
infracció molt greu contemplada a la clàusula 27.m) del PCAP, en haver cedit el 
contracte sense la prèvia autorització de l’Ajuntament. 
 
Segon.- Donar audiència a la mercantil Canet de Mar Esport, SL, per un termini de 10 
dies hàbils des de la notificació d'aquest acord, i a l'avalista per aquest mateix termini, a 
l'efecte que presentin les al·legacions i els documents que considerin convenients. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la concessionària adjuntant-li tots els documents 
que l’han fonamentat.  
 
El senyor Josep Tenas Soler, regidor delegat d’Esports, Platges i Brigada d’Obres i 
Serveis, explica que es va fer la comissió de seguiment d’aquesta instal·lació on van 
demanar a la concessionària una sèrie de documentació, de la qual ja n’han rebut 
alguna, però encara estan pendents de rebre’n més. 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, explica 
que a l’expedient que s’ha facilitat als regidors es parla d’algun incompliment per part 
d’aquesta societat i li agradaria saber si, de confirmar-se aquest incompliment, es 
demanarà informació addicional i si en algun moment l’Ajuntament s’ha plantejat de 
canviar la concessionària. 
 
El senyor Andreu Graupera Giménez, portaveu del grup municipal de la CUP, pregunta 
si és un problema amb els treballadors i les treballadores, respecte a les quotes de la 
Seguretat Social, per exemple, i si es plantegen des de la Regidoria o a nivell tècnic fer 
una auditoria a l’empresa concessionària. 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
pregunta si els incompliments d’aquesta empresa són reiterats en el temps o és la 
primera vegada que es produeixen, per saber si es planteja en el futur canviar d’empresa 
concessionària. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, comenta que està totalment fonamentat incoar aquest procediment, però després 
de llegir l’acta de la comissió de seguiment que es va dur a terme el 12 de novembre 
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passat i analitzant el contracte signat entre l’Ajuntament i la concessionària, li agradaria 
saber quin pla té el govern municipal per aquest equipament. 
 
Entén que és un tema prou complicat com per tractar-ho en aquest Ple i per això demana 
al senyor Tenas una reunió entre tots els grups per parlar-ne, a poder ser abans del mes 
d’abril, que és quan la concessionària ha de presentar el compte d’explotació, el pla 
econòmic i financer i les noves tarifes. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, explica que aquest 
matí ha tingut l’oportunitat de parlar amb el senyor Tenas per preguntar-li com estava la 
situació. Alguns dubtes que tenia ja els ha aclarit, encara que hi havia alguns aspectes 
dels quals ja n’era coneixedora, ja que abans havia estat la regidora d’Esports. La 
senyora Tamayo ja tenia coneixement del fet que aquesta empresa ha estat actuant com 
a fundació quan en realitat no ho podia fer. Comenta que els deutes que té, tant a 
Hisenda com a la Seguretat Social, sembla que és una cosa puntual que estan intentant 
resoldre, però encara no han aportat la documentació que acrediti que ho han 
solucionat, per tant, considera que està completament justificada la incoació d’aquest 
expedient. 
 
La senyora Tamayo ha fet un comentari quan ha parlat amb el senyor Tenas al matí i és 
que en la comissió de seguiment, sí que és veritat que segons el que està previst al 
contracte, no es preveia que l’oposició estigués representada, sí que recorda que amb 
anterioritat l’oposició havia consensuat tenir-hi un representant. En aquest moment no 
recorda si era en qualitat de convidat o com a membre i creu que això la senyora 
secretària els ho podrà aclarir, si no és avui, potser una altre dia. Com que potser és un 
tema que s’allargarà i es pot complicar, creu que en el futur estaria bé que hi pogués 
haver un representant de l’oposició. És un prec que ha fet aquest matí al regidor 
d’Esports i el senyor Tenas li ha comentat que ho estudiaria. 
 
Per acabar, comenta que fa temps que pensa que aquest assumpte es pot convertir en 
un cas com el Palauet, tot i que espera que no torni a passar. 
 
El senyor Tenas comenta que intentarà agrupar totes les preguntes per poder-les 
contestar. Començarà per l’última pregunta referent a la comissió de seguiment. Quan 
la senyora Tamayo era la presidenta d’aquesta comissió, com a regidora d’Esports, va 
optar per convidar membres de l’oposició. En aquest cas, ell ha optat per convidar el 
senyor interventor i la senyora secretària que són, de fet, els que van requerir més 
documentació a l’empresa i no va pensar convidar ningú més, però aquest matí ja li ha 
comentat a la senyora Tamayo que no té cap inconvenient a convidar l’oposició per a 
una propera reunió. En aquest cas, li convenia més tenir assessorament jurídic que 
polític. 
 
També explica que s’ha requerit a la concessionària tota una sèrie de documentació i a 
partir d’aquesta documentació han pogut comprovar que el deute amb hisenda sembla 
ser que està solucionat, però no el de la seguretat social. Sembla ser que hi ha un 
malentès en aquest assumpte, segons diu l’empresa, però com que encara no han 
enviat la documentació que ho demostri, no poden fer cas de les seves manifestacions. 
Així, doncs, com que encara estan a termini de presentar aquesta documentació, no 
poden fer cap mena d’afirmació. Un cop s’acabi el termini, si no han presentat tota la 
documentació que se’ls ha requerit, prendran les determinacions que s’hagin de 
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prendre. En cas contrari, si presenten aquesta documentació de manera correcta, 
actuaran en conseqüència. 
 
La senyora Tamayo pregunta si han presentat els comptes per a les noves tarifes de 
cara a l’any 2021. Li han comentat que sí que ho han fet i demana al regidor si en té 
constància. 
 
El senyor Tenas explica que els preus per a l’any vinent s’han d’aprovar per ple i no 
s’aprovaran fins que no tinguin resolt aquest assumpte. 
 
La senyora Tamayo repeteix que li agradaria saber si l’empresa ha entrat els preus per 
a l’any vinent a l’Ajuntament. 
 
El senyor Tenas comenta que no en té constància. 
 
2.2. Acció Social i Ciutadania 
 
2.2.1. APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI DE LA DELEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES AL CONSELL COMARCAL DEL MARESME PER A LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 2021 
 
Fets: 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar va signar amb el Consell Comarcal del Maresme, 
en data 18 de març de 2009, un conveni de col·laboració per la gestió i el seguiment del 
servei d’Atenció Domiciliària (SAD), el qual es va tornar a signar en data 11 de febrer de 
2013. 
 
Atès que el Ple municipal, en sessió extraordinària del dia 7 de novembre de 2013, va 
aprovar la pròrroga de la delegació de competència al Consell Comarcal del Maresme 
per a la prestació d’aquest servei mitjançant la renovació del conveni entre ambdues 
administracions, delegació que, d’acord amb el pacte cinquè, es pot prorrogar mitjançant 
l'aprovació anualment d'una addenda econòmica. 
 
Atès que en dates de 20 de gener de 2010, 24 de gener de 2011, 30 de març de 2012, 
12 de febrer de 2013, 19 de desembre de 2013, 21 de gener de 2015, 11 d’abril de 2016, 
23 de febrer de 2017, 19 d’octubre de 2018 i 30 de gener de 2019 es van signar les 
respectives addendes de pròrroga de l’esmentat conveni, amb una vigència que s’acaba 
en data 31 de desembre de 2019. 
 
Atès que en data 2 de desembre de 2020 es va signar amb el Consell Comarcal del 
Maresme un nou conveni de col·laboració per a la gestió i el seguiment del servei 
d’Atenció Domiciliària. 
 
Vista l’addenda econòmica per a l’any 2021 per a la delegació de competència sobre el 
SAD de l’Ajuntament de Canet de Mar al Consell Comarcal del Maresme, la qual 
s’incorpora com a annex a la present proposta. 
 
Vista la memòria justificativa elaborada per la coordinadora de Serveis Socials, que 
consta a l’expedient. 
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Vist l’informe 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, s’acorda per unanimitat 
dels disset membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal: 
 
Primer.- Prorrogar el Conveni de delegació de competència del SAD de l’Ajuntament de 
Canet de Mar al Consell Comarcal del Maresme i aprovar l’addenda econòmica per a 
l’any 2021, en la qual es defineixen els criteris per a la prestació del servei d’atenció 
domiciliària, amb efectes de l’1 de gener al 31 de desembre de 2021, que es transcriu 
de forma annexa a aquest acord, i que recull els següents conceptes de despesa: 
 

Concepte Preu/hora (IVA inclòs) Hores Preu total 
SAD social  16,25 €  1.200 19.500€
SAD dependència  5,52 € 4.800 26.496€
Coordinació SAD  16,25 € 25 406,25€
SAD Vulnerabilitat  16,25 € 0 0,00€
Total any   46.402,25€

 
Tercer.- Autoritzar i disposar l’import de 46.402,25 euros amb càrrec a l’aplicació 
402310025000 Conveni Consell Comarcal SAD en el pressupost de l’exercici 2021 com 
a consignació màxima per atendre les despeses que es derivin d’aquesta addenda. 
 
Quart.- Facultar la senyora alcaldessa, per signar tots els documents que siguin 
necessaris per fer efectius aquest acords. 
 
Cinquè.- Publicar aquesta addenda al conveni de delegació de competències al BOP, 
a tots els efectes. 
 
Sisè.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal del Maresme i comunicar-los a la 
Intervenció i la Tresoreria municipals, a tots els efectes. 
 
ANNEX  
 
Pròrroga i addenda econòmica 2021 del Conveni de Delegació de competències 
del SAD entre l'Ajuntament de Canet de Mar i el Consell Comarcal del Maresme 
 
1.- El període anual de la delegació de competència sobre el SAD de l’Ajuntament de 
Canet de Mar al Consell Comarcal del Maresme comprèn des de l’1 d gener al 31 de 
desembre de 2021 
 
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.  
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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 de Mar 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 2021 del servei de SAD - SOCIAL i SAD 
Vulnerabilitat 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, resultant: 
 SAD-SOCIAL 20,31 €/h (16,25€ + 25%) 

 SAD_DEPENDÊNCIA: 9,59 €/h (5,52€/h + 4,06€ (25% de 16,25€). 
- 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 2021 són les següents: 
 

Concepte Preu/hora (IVA inclòs) Hores Preu total 
SAD social  16,25 €  1.200  19.500€ 
SAD dependència  5,52 € 4.800  26.496€ 
Coordinació SAD  16,25 € 25  406,25€ 
SAD Vulnerabilitat  16,25 € 0  0,00€ 
Total any     46.402,25€ 

  
Aquest preu hora pot variar, atès que està previst licitar el servei de SAD durant l’exercici 
2021. Un cop sigui adjudicat, es procedirà a aprovar una nova addenda amb els preus 
resultants de la licitació. 
 
Per tant, es preveu una transferència de l’Ajuntament de Canet de Mar al Consell 
Comarcal del Maresme per import de 46.402,25€, en atenció a la previsió de serveis a 
prestar, que es podrà veure incrementada o reduïda en funció dels serveis efectivament 
prestats, a més de la despesa per quilometratge o de la variació en el preu hora si n'hi 
hagués. 
 
4.- El Consell Comarcal del Maresme farà a l’Ajuntament de Canet de Mar 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 
 
5.- Es prorroguen la resta de les clàusules subscrites en el conveni de delegació de 
competències del SAD entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Canet 
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de Mar, signat el ......................., sempre que no sigui subjecte de modificació de la 
present addenda. 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Recursos Humans i Acció 
Social, explica que es porta a aprovació del Ple l’addenda econòmica del SAD per a 
l’any 2021 i la pròrroga del conveni de delegació de competències d’aquest servei al 
Consell Comarcal del Maresme. 
 
Pel que fa al SAD de vulnerabilitat, que recorda que en un ple anterior li havien 
preguntat, va consultar-ho amb el Consell Comarcal del Maresme i li van contestar que 
aquest servei quedava inclòs dins del SAD social, si fes falta. Tot i així, aquest preu pot 
variar, donat que està previst licitar el servei per part del Consell Comarcal durant l’any 
2021. 
 
2.3. Medi Ambient 
 
2.3.1. REVISIÓ PREUS SERVEI RECOLLIDA RESIDUS I NETEJA VIÀRIA (CCM) 
 
Fets: 
 
Vist el Conveni de delegació de competències de l’Ajuntament de Canet de Mar a favor 
del Consell Comarcal del Maresme, per a la prestació dels serveis en matèria de 
recollida de residus i neteja viària, signat en data 29 de novembre de 2018. 
 
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 en matèria de gestió de recollida i transport de residus i neteja viària 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 l’informe favorable de la tècnica de medi ambient emès en data 1 de desembre 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, s’acorda per catorze vots 
a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, 
Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid Cámara, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta 
Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Josep Tenas Soler, Anna M. Casas Donadeu, 
Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata, Miguel Borrego González i Josep Antoni 
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Massagué Muntada, un vot en contra del regidor Andreu Graupera Giménez i dues 
abstencions dels regidors Jordi Castellà Andrés i Gemma Bosch Alsina: 
 
Primer.- Aprovar l’addenda de la revisió de preus del Conveni de delegació de 
competències en matèria de gestió de recollida i transport de residus i neteja viària entre 
l’Ajuntament de Canet de Mar i el Consell Comarcal del Maresme. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar les següents despeses amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries corresponents del pressupost de l’exercici 2020 en concepte de 
pagament dels endarreriments corresponents a la revisió de preus de l’any 2019: 
 

CONCEPTE IMPORT PARTIDA 

Endarreriments revisió de preus 2019 del 
servei de neteja viària 

11.051,09 € 22 16300 46500 

Endarreriments revisió de preus 2019 del 
servei de recollida de residus 

10.895,60 € 22 16210 46501 

 
Tercer.- Autoritzar i disposar les següents despeses amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries corresponents del pressupost de l’exercici 2020 en concepte de revisió 
de preus dels serveis de recollida de residus i neteja viària: 
 

CONCEPTE IMPORT PARTIDA 

Revisió preus 2020 servei de neteja viària 21.756,25 € 22 16300 46500 

Revisió preus 2020 servei de recollida de 
residus 

21.450,15 € 22 16210 46501 

 
Quart.- Autoritzar i disposar les següents despeses amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries corresponents del pressupost de l’exercici 2021 pels següents 
conceptes: 
 

CONCEPTE IMPORT PARTIDA 

Delegació CC servei de neteja viària 672.201,63 € 22 16300 46500 

Delegació CC servei recollida residus 662.743,86 € 22 16210 46501 

 
Cinquè.- En tractar-se d’una delegació de competències de l’Ajuntament de Canet de 
Mar en favor del Consell Comarcal del Maresme, publicar aquest acord en el Butlletí 
Oficial de la Província, tenint en compte l’òrgan delegant i l’àmbit territorial de 
competència d’aquest (art. 9.3 LRJAP). 
 
Sisè.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents necessaris per 
dur a terme aquests acords. 
 
Setè.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Maresme i comunicar-lo a la 
Tresoreria i Intervenció municipals. 
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El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Sanitat, explica 
que, tal i com indica aquest punt, el Consell Comarcal del Maresme té la delegació de 
competències del servei de recollida de residus i neteja viària i el que es fa amb aquest 
punt de l’ordre del dia és aprovar l’addenda de la revisió de preus. L’any 2019 no es va 
fer aquesta revisió de preus i per aquest motiu s’aproven les revisions del 2019 i del 
2020. 
 
El senyor Andreu Graupera Giménez, portaveu del grup municipal de la CUP, explica 
que el seu grup ha decidit, per coherència política, ja que consideren que caldria 
remunicipalitzar tots aquests serveis, votar-hi en contra. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que aquests imports corresponen a la revisió de preus del servei objecte 
de la delegació que preveu el conveni, increment que es deu als nous preus unitaris del 
personal, revisat en base a l’índex corresponent a l’augment de les retribucions del 
personal al servei del sector públic. Dit això, hi votaran a favor, però no pot evitar 
preguntar-se és si el poble rep un bon servei de neteja viària i recollida de residus pels 
1.300.000 euros que paga cada any l’Ajuntament. 
 
Tant govern com oposició saben que s’han entrat instàncies amb queixes per la recollida 
de residus i també han pogut llegir a les xarxes socials algunes queixes sobre la neteja, 
és a dir, de la manca de neteja viària i, en concret dels embornals, com és el cas de 
l’avinguda Maresme. Pregunta si es té alguna enquesta o alguna previsió de fer-la sobre 
la valoració d’aquest servei per part dels canetencs i les canetenques. També saben 
que en el punt 1 del conveni s’estableix que durant el primer trimestre de l’any següent 
el Consell Comarcal del Maresme presentarà a l’Ajuntament una memòria que hauria 
d’incloure com a mínim el balanç econòmic anual i el detall dels serveis prestats. 
Pregunta si la memòria de l’any 2019 es troba a l’Ajuntament i si la poden consultar. Tot 
i així, repeteix que el seu grup municipal votarà a favor de la proposta. 
 
El senyor Masvidal comenta que de queixes n’hi haurà sempre, d’aquesta Àrea i de 
totes. Han parlat moltes vegades amb el senyor Massagué d’aquest assumpte de les 
queixes i sempre han arribat a la conclusió que ho veuen de maneres diferents. El senyor 
Masvidal explica que ha seguit l’empresa de neteja en diferents ocasions i un cop ha 
passat per algun carrer, aquell carrer ha quedat impecable. Potser al cap d’una estona 
de passar, el carrer ja torna a estar brut perquè la gent que hi ha passat l’ha embrutat. 
Amb això vol dir que moltes vegades el problema rau en l’incivisme de la gent i no en 
l’empresa de neteja. Considera que és molt agosarat dir que l’empresa no ho fa bé. 
 
Per acabar, el senyor Masvidal convida el senyor Massagué a seguir l’empresa de neteja 
per veure com treballa. Considera que aquesta és l’única manera de saber si l’empresa 
fa bé la seva feina o no la fa bé. 
 
El senyor Massagué demana que es faci una enquesta per deixar de parlar de 
sensacions, tal i com diu el senyor Masvidal que fan, cada vegada que parlen d’aquest 
assumpte. El senyor Massagué no ha dit que l’empresa ho faci malament o que la gent 
sigui incívica, no sap quin és el problema, però potser si pogués consultar la memòria 
que el Consell Comarcal ha fet de l’any 2019, podrà saber millor l’origen del problema. 
Si es pregunta amb una enquesta, potser deixaran de parlar de sensacions. 
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2.4. Alcaldia 
 
2.4.1. APROVACIÓ XIFRES DE POBLACIÓ CORRESPONENT A LA REVISIÓ 
ANUAL DEL PADRÓ D’HABITANTS DE CANET DE MAR A 01/01/2020 
 
Fets: 
 
Vist l’ofici rebut en data 27 de novembre de 2020, en el qual l’Institut Nacional 
d’Estadística (INE) manifesta la seva proposta de xifra de població a 01/01/2020, una 
vegada finalitzat el procediment per a l’obtenció de la propostes de xifres oficials de 
població previst a la Resolució de data 20 de juliol de 2018, per al municipi de Canet de 
Mar, la qual és de 14.865 habitants. 
 
Atès el que disposa l’article 81 del Reial Decret 1690/1986, de data 11 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, en 
relació a que els Ajuntaments aprovaran la revisió dels seus padrons municipals amb 
referència al dia 1 de gener de cada any, formalitzant les actuacions portades a terme 
durant l’exercici anterior. 
 
Atès el que preveu l’apartat XIII. Comunicació als Ajuntaments del resultat de 
l’estimació/desestimació de les al·legacions i de la proposta de població que s’elevarà 
al Govern de la Resolució de 20 de juliol de 2018, de la Presidenta de l’Institut Nacional 
d’Estadística i del Director General de Cooperació Autonòmica i Local sobre revisió del 
Padró Municipal i el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població. 
 
Una vegada informades les discrepàncies pel Consell d’Empadronament sobres les 
xifres de població fixades per l’INE i per aquest Ajuntament havent-se tramitat les 
corresponents al·legacions perquè s’ha donat compliment al que s’indica a la Resolució 
de de 20 de juliol de 2018, del President de l’INE sobre el nou procediment d’obtenció 
de xifres oficials de població que ha estat lliurat per la Diputació, en nom nostre, al INE 
en temps i forma.  
 
Vist l’expedient de referència, es proposa al Ple Municipal, s’acorda per unanimitat dels 
disset membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
Primer.- Aprovar la xifra oficial de població de Canet de Mar, facilitada per l’Institut 
Nacional d’Estadística i resultant de la revisió del Padró Municipal d’habitants a 1 de 
gener de 2020, la qual és de 14.865 habitants. 
 
Segon.- Que s’exposi al públic durant el termini de quinze dies i un cop transcorreguts 
amb reclamacions o sense que es trameti a la Delegació Provincial d’Estadística per al 
seu examen i ulterior aprovació.  
 
Tercer.- Ratificar la gestió de la Diputació de Barcelona pel que fa als tràmits amb 
l’Institut Nacional d’Estadística, en virtut del conveni de delegació de competències en 
matèria del Padró Municipal d’Habitants.  
 
Quart.- Donar trasllat del present acord a l’INE i al Departament d’Estadística de la 
Diputació de Barcelona. 
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La senyora alcaldessa explica que aquest assumpte és un tràmit que s’ha de fer cada 
any i comenta que Canet de Mar està a punt d’arribar als 15.000 habitants, la qual cosa 
vol dir que es tindran molts més recursos per invertir en el poble, un cop es traspassi 
aquesta xifra. 
 
Després de la votació d’aquest punt, la senyora alcaldessa explica que es passa a les 
diferents mocions presentades i demana que es llegeixi només la part dispositiva de 
cadascuna, ja que se n’han presentat nou. Tothom les ha pogut llegir i considera que 
amb la lectura de la part resolutiva ja n’hi hauria d’haver prou. 
 
2.4.2. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PRIMÀRIES CANET DE MAR PER INSTAR 
AL GOVERN DE LA GENERALITAT, A FER UNA CRIDA AL VOLUNTARIAT PER 
FER TESTS MASSIUS A TOTES LES LLARS, PER DETECTAR TOTS ELS BROTS 
DE COVID-19, I EVITAR EL CONFINAMENT RESIDENCIAL I EL COL·LAPSE 
SANITARI I ECONÒMIC A TOTA CATALUNYA. 
 
Fets: 
 
Les xifres de contagis per Covid-19, no paren de créixer per tota Catalunya, degut a la 
manca de control suficient sobre els brots de contagi, la manca de prous rastrejadors de 
contactes i també la manca de control suficient dels ciutadans infectats i confinats. 
 
Per la qual cosa, cal prendre mesures urgents que facilitin la detecció de tots els brots 
d’infecció de Covid-19 a Catalunya, de forma ràpida i segura. 
 
El Ple municipal no aprova per tretze vots en contra dels regidors Blanca Arbell 
Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra, Rosabel 
Madrid Cámara, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart 
Falceto, Josep Tenas Soler, Anna M. Casas Donadeu, Josep Antoni Massagué 
Muntada, Andreu Graupera Giménez i Gemma Bosch Alsina, un vot a favor del regidor 
Jordi Castellà Andrés i tres abstencions dels regidors Marián Gómez Téllez, Sílvia 
Tamayo Mata i Miguel Borrego González: 
 
Primer.- El Grup Municipal de Primàries Canet de Mar, insta al Govern de la Generalitat 
de Catalunya a fer una crida massiva al voluntariat d’almenys 100.000 persones, per 
poder fer tests ràpids d’antígens a totes les llars de Catalunya.  
 
Per d’aquesta manera poder rastrejar els brots infecciosos de totes les llars de 
Catalunya en aproximadament 19 dies. Doncs cal tenir present que a Catalunya hi ha 
3.863.381 llars familiars, segons l’IDESCAT, i amb 100.000 voluntaris podrien en 19 
dies, a raó de 2 tests per voluntari i dia, visitar tots els domicilis, identificant tots els brots 
infecciosos existents al país, per fer-hi front, descarregant de feina a Caps i Hospitals. 
 
Segon.- El Grup Municipal de Primàries Canet de Mar, insta al Govern de la Generalitat 
de Catalunya a coordinar el voluntariat mitjançant el cos de Protecció Civil, sobre el qual 
té competències exclusives.  
 
Tercer.- El Grup Municipal de Primàries Canet de Mar, insta al Govern de la Generalitat 
de Catalunya a realitzar els esmentats tests ràpids d’antígens amb la màxima seguretat, 
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formació, equipació i tecnologia per traslladar els resultats de forma immediata al 
CatSalut. 
 
Quart.- El Grup Municipal de Primàries Canet de Mar, insta al Govern de la Generalitat 
de Catalunya a formar amb els voluntaris, grups de rastrejadors de contactes i grups de 
control de confinament per descarregar de feina els Caps.  
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
llegeix la part resolutiva de la moció. 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, explica 
que ja li van anticipar al senyor Castellà que per coherència amb una moció similar que 
va presentar anteriorment, el seu vot seria en contra. No és perquè no estiguin d’acord 
amb els testos massius, ans al contrari, ja que pensen que són molt necessaris, però no 
creuen que els hagin de fer personal no qualificat i fora del circuit hospitalari. El circuit 
hospitalari ha quedat sobrepassat però entenen que es podrien buscar metges en 
formació i personal sociosanitari i no caldria deixar-ho en mans de protecció civil. 
 
Per acabar, comenta que hi ha moltes persones que defensen la possibilitat de fer-se el 
test un mateix, perquè s’assimila a un test d’embaràs, però cal no oblidar que els testos 
d’embaràs també es poden fer malament i que un embaràs no s’encomana i la COVID-
19, sí. El test s’ha de fer bé, no es pot fer per un mateix o que el faci algú que no estigui 
ben preparat. 
 
El senyor Andreu Graupera Giménez, portaveu del grup municipal de la CUP, explica 
que també van anticipar el seu vot en contra d’aquesta moció al senyora Castellà, ja que 
com la senyora Bosch, també creuen que aquesta responsabilitat no es pot donar a la 
ciutadania en general. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que aquesta moció insta el govern de la Generalitat a fer una crida 
massiva de voluntaris per fer testos d’antígens a totes les llars de Catalunya i a la vegada 
insta la Generalitat a fer aquesta feina amb la màxima seguretat, formació, equipaments 
i tecnologia i es pregunta si s’adonen de la contraindicació i la perillositat del que 
proposen. Els testos d’antígens s’han d’efectuar en un entorn segur i amb totes les 
garanties de seguretat i esterilitat i per això en cap cas pot donar suport a aquesta moció, 
ja que creu que el més adient és el que proposa el Departament de Salut. El passat 16 
de novembre va fer públic que estava preparant un protocol perquè la xarxa de 
farmàcies catalanes puguin fer els testos d’antígens i de seguiment de la COVID-19. 
Estan treballant un document marc per treballar les condicions que han d’assegurar que 
les farmàcies puguin fer aquesta feina amb total garantia. Per aquest motiu el seu vot 
també serà en contra. 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Sanitat, parlarà 
en nom del govern. El senyor Masvidal comenta que el senyor Castellà sembla que 
tingui la solució per erradicar la COVID-19. El senyor Masvidal explica que hi ha 
persones que hi entenen, que són els professionals, i ja estan treballant en aquest 
assumpte. Els professionals són els que en saben, no pas, protecció civil. Ja ho ha 
comentat la senyora Bosch, si algú ha de fer alguna cosa són els professionals. 
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Per altra banda, pensa que s’ha equivocat a l’hora de demanar testos d’antígens, ja que 
aquests testos són els menys fiables que hi ha, només són fiables del tercer al sisè dia. 
A partir d’aleshores perden molta fiabilitat, si no es té la càrrega vírica molt alta. 
 
Li demana al senyor Castellà què tenen pensat fer l’endemà de dur a terme aquests 
testos. Li pregunta si pensa que després de fer aquests testos ja estarà tot controlat. 
 
Declara que des del govern votaran en contra d’aquesta moció perquè consideren que 
qui ha de fer aquesta feina són els professionals. Al cap i a la fi, els ajuntaments estan 
seguint les normes que els dona la Generalitat, des del Departament de Salut. Pensa 
que ho estan fent molt bé i si ho fan malament, no ho fan expressament, perquè és una 
pandèmia on ningú sap què és el que s’ha de fer, el que és millor i el que és pitjor. 
 
El senyor Castellà explica que aquesta proposta es durà a terme a Andorra. Faran testos 
massius casa per casa, de fet a tots els majors de sis anys se’ls enviarà un test 
d’antígens perquè ells mateixos se’l puguin fer. La Generalitat de Catalunya també havia 
previst que els estudiants es poguessin fer la prova als instituts. 
 
Aquests tests d’antígens són molt fàcils de fer, no necessiten una preparació tècnica ni 
una carrera universitària i és una manera de testar tota la població per saber on són els 
brots infecciosos. 
 
La segona cosa que la seva moció proposa és que hi hagi una traçabilitat d’aquests 
brots, perquè el CatSalut sàpiga en tot moment on es troben aquests brots, ja que aquest 
és un dels problemes més importants, que no se sap on són. Per aquest motiu s’ha de 
sortir a buscar-los, perquè si es queden de forma reactiva, només a donar assistència 
sanitària, aquesta assistència s’acaba col·lapsant. De fet, aquest any, l’Institut Nacional 
d’Estadística (INE), manifesta que Catalunya ha tingut un augment del 26% de la 
mortalitat, cosa que vol dir que l’estratègia actual no està funcionant i s’han de fer coses 
més imaginatives i més arriscades per anar a buscar el virus. 
 
2.4.3. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PRIMÀRIES CANET DE MAR PER 
INSTAR AL GOVERN DE LA GENERALITAT, A RETIRAR LA CONCESSIÓ DE 140 
MEDALLES ALS COSSOS ANTIAVALOTS DELS MOSSOS I 16 A LA GUÀRDIA 
CIVIL O POLICIA NACIONAL, PER REPRIMIR EL DRET LEGÍTIM A LA PROTESTA, 
DURANT ELS INCIDENTS POSTERIORS A LA SENTENCIA DEL PROCÉS. 
 
Fets: 
 
El Conseller d’Interior Miquel Buch, va signar unes 400 medalles avanç de ser cessat 
del càrrec per el President Torra, de les quals 140 als cossos d’antiavalots dels mossos 
d’esquadra i 16 als cossos d’antiavalots de la Policia Nacional i Guardia Civil, per la 
seva duríssima intervenció, durant la repressió desmesurada de les protestes contra la 
sentencia del judici al procés i les mobilitzacions del tsunami democràtic. 
 
Repressió policial desmesurada que va causar més de 180 ferits, 18 per cops de porra 
il·legals al cap, 32 per projectils de foam, 22 per pilotes de goma prohibides pel 
Parlament de Catalunya, ocasionant 4 pèrdues d’ull i 2 de testicle, a més de 
innumerables lesions als manifestants. 
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Incidents que per la pressió popular, varen provocar l’inici d’una auditoria interna dels 
mossos d’esquadra per expedientar aquells agents que haguessin actuat amb brutalitat 
policial i fora de la llei. Però el resultat després d’un any d’aquells incidents han sigut 
les citades condecoracions, amb dotació econòmica als antiavalots, no pas l’expulsió 
o sanció d’aquells membres que haurien utilitzat la violència policial sobre els 
manifestants i actuat infringint els protocols establerts. 
 
El Ple no aprova per vuit vots en contra dels regidors Pere Xirau i Espàrrech, Josep M. 
Masvidal Serra, M. Àngels Isart Falceto, Anna M. Casas Donadeu, Raquel Serra Lerga, 
Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata i Miguel Borrego González, tres vots a favor 
dels regidors Jordi Castellà Andrés, Andreu Graupera Giménez i Gemma Bosch Alsina 
i sis abstencions dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Lluís Llovet Bayer, Rosabel 
Madrid Cámara, M. Assumpta Revoltós Vaquer, Josep Tenas Soler i Josep Antoni 
Massagué Muntada: 
 
Primer.- El Grup Municipal de Primàries Canet de Mar, insta al Govern de la Generalitat 
de Catalunya a retirar la concessió de 140 medalles als cossos antiavalots dels mossos 
i 16 a la guàrdia civil o policia nacional, per reprimir el dret legítim a la protesta durant 
els incidents posteriors a la sentència del procés. 
 
Segon.- El Grup Municipal de Primàries Canet de Mar, insta al Govern de la Generalitat 
de Catalunya a finalitzar l’auditoria interna sobre la brutalitat policial de les citades 
actuacions, sancionant als agents que hagin causat actes il·legals de violència policial 
sobre els manifestants, expulsant o sancionant als seus infractors. 
 
Tercer.- El Grup Municipal de Primàries Canet de Mar, insta al Govern de la Generalitat 
de Catalunya a indemnitzar als manifestants agredits i lesionats per les pràctiques de 
brutalitat policial que siguin sancionades durant l’auditoria interna. 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de 
Mar, llegeix la part dispositiva de la moció. 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, explica 
que el seu grup votarà a favor d’aquesta moció perquè tot i que sí que és veritat que 
en tots els aldarulls sempre n’hi ha quatre que perden el control, també és veritat que 
hi ha hagut casos de brutalitat policial totalment injustificada i, a més a més, volen 
aprofitar per tenir un record pel senyor Dani Gallardo que és un noi al qual s’ha 
condemnat a quatre anys i mig de presó en un judici ple d’irregularitats només per 
protestar contra les sentències. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que té entès que cada any el cos de Mossos d’Esquadra reconeix les 
actuacions meritòries dels membres del cos i d’altres cossos policials com de l’àmbit 
de la judicatura i de la societat civil, atorgant tres categories de medalles. Hi ha la 
medalla amb distintiu de color vermell atorgada a títol individual per recompensar 
diferents actuacions policials, com per exemple, a conseqüència d’un acte de servei 
amb resultat de mort, com a conseqüència d’un acte de servei amb resultat de mutilació 
i ferides greus que derivin en una incapacitat total, medalles d’argent a títol individual 
com a conseqüència d’un acte de servei amb resultat de mutilació o ferides greus, de 
les quals no es derivi una incapacitat total i medalla de bronze per quedar lesionats 
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com a conseqüència d’un acte de servei, sempre que no hi hagi hagut imprudència, 
imperícia o cas fortuït, haver realitzat amb risc o perill personal actuacions abnegades 
de reconegut valor que acreditin un mèrit pel cos dels Mossos, destacant el compliment 
de les seves obligacions professionals o realitzar estudis professionals o científics de 
caràcter policial que comportin prestigi per al cos de Mossos d’Esquadra, entre altres 
premis.  
 
El senyor Massagué, doncs, es pregunta en què es basa l’afirmació que fan a la moció 
sobre que algunes d’aquestes medalles s’han atorgat per reprimir el legítim dret a la 
protesta arran de la sentència del procés. Espera que aquesta moció no s’hagi redactat 
només en base a una notícia del diari El País. 
 
Abans de pronunciar-se en aquesta moció, ha buscat al DOGC la resolució signada 
pel conseller amb relació a les 700 medalles atorgades pels Mossos durant l’any 2019 
i no l’ha pogut trobar. Volia saber exactament per quins motius s’havien atorgat 
aquestes medalles per poder parlar amb ple coneixement de causa. Com que no ho 
ha trobat, creu que el més correcte per la seva part és l’abstenció, llevat que qui 
presenta la moció tingui en el seu poder la resolució del Departament d’Interior que 
argumenta la moció i que fonamenta les afirmacions que s’hi fan. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs 
Independents, explica que el seu vot serà en contra més que res perquè a l’exposició 
de fets s’estableix o es dona a entendre que hi ha una relació de causa efecte directa 
entre els danys a les persones i l’atorgament d’aquests reconeixements i això, a part 
d’irracional, creu que seria inadmissible no només per part de l’exconseller Buch, sinó 
de qualsevol conseller. 
 
En aquest mateix escrit es diu que hi ha una investigació o un expedient informatiu, 
més ben dit, explica que hi ha una auditoria interna que no s’ha acabat. El correcte 
hauria estat fer aquesta auditoria abans d’atorgar els reconeixements per si els actes 
estiguessin vinculats amb aquests reconeixements, però no ha estat així. En tot cas, 
un cop aquesta auditoria estigui acabada ja dirà si alguns, molts, tots o cap d’aquests 
reconeixements tenen a veure o no amb els fets ocorreguts arran de la sentència del 
procés. Òbviament, si això es demostra, estarien d’acord amb la moció però primer 
s’ha de saber de què i de qui es parla i que s’hagin pogut comprovar els fets. 
 
En definitiva, consideren que aquesta moció ara no té sentit i, per tant, hi votaran en 
contra. 
 
El senyor Castellà només vol constatar que el conseller Miquel Sàmper ha fet unes 
declaracions a la televisió informant que ell no donarà aquestes medalles i en aquestes  
declaracions explica que no les donarà perquè no li sembla adient donar-les després 
de la protesta ciutadana que hi va haver per la sentència del procés. Per tant, saben 
que les medalles són per la sentència del procés i saben que el mateix conseller no 
està a favor d’aquest acte. Amb això n’hi hauria d’haver prou per ser conseqüents i per 
demanar-li a la Generalitat de Catalunya que no només no doni les medalles, sinó que 
a més a més les retiri com un gest de simpatia cap a tota aquella gent que va protestar 
contra la sentència dels presos, injustament condemnats. 
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El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que 
consideren que hi va haver una repressió desmesurada i que el que s’ha de fer és una 
auditoria i a partir d’aquesta auditoria decidir les conseqüències. No és qüestió de 
donar o treure medalles, és que si realment hi ha hagut brutalitat policial sense que 
estigui demanada pels seus superiors, i en el cas que estigui demanada pels seus 
superiors també, demanar-los conseqüències als superiors, és llavors quan s’ha 
d’actuar en conseqüència, no prèviament. 
 
Al seu grup els sap greu perquè si el que s’hagués demanat hagués estat una auditoria 
interna perquè s’investigui què va passar i s’arbitrin les conseqüències d’aquesta 
brutalitat, hi haurien donat el seu suport, perquè consideren que és el que s’ha de fer, 
no només retirar les medalles. El seu grup va més enllà i creu que el que s’hauria de 
fer és treure del cos els agents que haguessin tingut actuacions de brutalitat policial 
demostrables. Així, doncs, estan d’acord amb el fons però no amb el procés de primer 
treure les medalles i després demanar l’acabament d’una auditoria. Per aquest motiu 
el seu vot serà d’abstenció, deixant clar que la seva abstenció ve donada perquè els 
hagués agradat que hi hagués hagut una auditoria i a partir d’aquí definir les 
conseqüències. 
 
2.4.4. MOCIÓ PER DECLARAR CANET DE MAR LLIURE DE RACISME  
 
Actualment vivim una situació d’auge en els fluxos migratoris al Mediterrani que tenen 
un efecte directe en la societat, la política i l’economia dels Països Catalans. Aquest 
increment de les persones migrants que arriben al nostre país es deu a diversos factors 
que afecten especialment a països de la Conca del Mediterrani, del continent Africà i de 
l’Orient Mitjà, com són el major nombre de conflictes bèl·lics, el continu ofec econòmic 
al que el sistema capitalista sotmet a aquests països o les greus conseqüències que 
està reportant el canvi climàtic.  
 
Des d’aquí volem denunciar els governs d’origen, i aquells governs occidentals i 
governants que els recolzen, que donen cabuda a aquesta fugida del seu jovent per 
manca de possibilitats i sortides laborals com també les màfies que s’han anat creant i 
que agreugen un problema social i econòmic que s’hauria d’afrontar des de les 
institucions occidentals.  
 
Cal que des dels ajuntaments es doni suport a l’Agencia catalana pel desenvolupament 
per a vetllar i implementar programes en els països d’origen que serien la millor solució 
possible. 
 
Davant d’aquest context d’emergència , els Països Catalans s’han erigit com a líders en 
l’acollida d’aquestes persones migrades, però ha estat la societat civil qui, amb 
iniciatives com Volem Acollir o Open Arms, han encapçalat la defensa dels drets i les 
llibertats de la nova ciutadania. L’administració s’ha trobat desbordada a causa de la 
falta de recursos, de la incapacitat de coordinació i cooperació entre administracions, de 
l’existència d’una Llei d’Estrangeria que atempta directament sobre els drets i llibertats 
de les persones migrades i, sobretot, de la manca de voluntat per part del Govern 
Espanyol i dels estats membres de la Unió Europea de treballar per cercar solucions 
efectives que permetin arreglar d’arrel els problemes que condueixen a aquestes 
persones a marxar de casa seva.  
 



 

 
33 

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

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

A aquesta incapacitat de l’administració per fer front a la situació exposada, se li ha 
d’afegir un factor més que atempta directament contra l’acollida i la inclusió d’aquestes 
persones migrades: l’extrema dreta. No sols la seva presència, el seu discurs i els seus 
atacs dirigits cap a qualsevol tipus de multiculturalitat, sinó l’assumpció per part d’altres 
forces polítiques del discurs i la narrativa xenòfoba que els partits neo-feixistes 
prediquen. Això junt amb la falta de voluntat per aïllar aquests tipus de partits a les 
institucions està erigint més murs que dificulten enormement la inclusió d’aquestes 
persones en el teixit social dels Països Catalans.  
 
El nostre municipi es va comprometre a acollir i així ho va fer . Aquesta sort, els ha portat 
a poder integrar-se, estudiar i aprofitar l’oportunitat d’una vida millor que als seus països 
d’origen no disposen. Tot i això, volem remarcar que la seva presència a la vila ha estat 
en harmonia, amb l’excepció de certs moments concrets on notícies falses o fora de lloc 
han creat un ambient racista en alguns àmbits. Com a ciutadans de Canet creiem que 
és important acollir a qualsevol persona que vingui a casa nostra en busca d’auxili i 
ajuda. I, per tant, qualsevol falta de respecte o manca de recolzament per simplement 
la seva raça o el seu origen en sembla completament injust i denunciable.  
 
Aïllar el racisme en les institucions i al carrer és un deure irreversible que entre tots hem 
de dur a terme. Convocar manifestacions contra els joves nouvinguts, com el que hem 
vist darrerament a la vila, no és només un acte racista, és alhora un atemptat ideològic 
i moral sobre aquest col·lectiu, a més d'un posicionament inequívoc al costat de les 
dretes més extremes.  
 
És necessari tenir en compte que moltes persones estan abandonant casa seva per 
garantir la seva pròpia supervivència i fins que no assoleixen el seu objectiu d’arribar a 
Europa es veuen exposats a un seguit de situacions molt difícils de gestionar a nivell 
psicològic. Tot aquest bagatge emocional s’amplia amb les dificultats burocràtiques a 
les quals l’administració els sotmet, a les traves que es troben per integrar-se en la nova 
societat i amb les diferències que existeixen entre ells i la població nativa, agreujant-se 
encara més si parlem de joves migrants no acompanyats. Tot plegat requereix d’una 
assistència i d’una atenció pròxima, en la qual els municipis, els ajuntaments i el teixit 
social i associatiu local hi tenen un paper cabdal.  
 
Des del Jovent Republicà i Esquerra Republicana defensem que els Països Catalans 
han estat, són i seran punt de trobada de diferents cultures i terra d’acollida, i per això 
elaborem un document que garanteixi que a nivell municipal això sigui una realitat. Amb 
aquesta moció el municipi de Canet de Mar es declara municipi lliure de racisme, i el 
ple, l’ajuntament i el govern municipal accepta complir els següents punts, aprovats per 
tretze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís 
Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid Cámara, Raquel Serra Lerga, 
M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Josep Tenas Soler, Anna M. 
Casas Donadeu, Josep Antoni Massagué Muntada, Andreu Graupera Giménez i 
Gemma Bosch Alsina, i quatre abstencions dels regidors Marián Gómez Téllez, Sílvia 
Tamayo Mata, Miguel Borrego González i Jordi Castellà Andrés:  
 
Primer.- Col·laborar i demanar la col·laboració a la Generalitat de Catalunya i la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència per garantir una acollida digna i 
integradora d’aquelles persones migrades que esdevinguin nous ciutadans del municipi.  
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Segon.- Elaborar un pla d’acollida municipal, amb termini màxim a la fi del mandat 
present, que es focalitzi en la correcta inclusió de les persones migrades en el teixit 
social del municipi.  
 
Tercer.- Coordinar-se amb les diferents forces de seguretat, policia local i mossos 
d’esquadra, per combatre els rumors falsos sobre seguretat que criminalitzen i 
estigmatitzen les persones migrades.  
 
Quart.- Coordinar-se amb el teixit associatiu del municipi per garantir una millor i major 
integració de les persones migrades a través de les eines que aquests proporcionen.  
 
Cinquè.- Els diversos grups municipals representats en aquest ple es comprometen a 
no assumir els discursos i la narrativa de l’extrema dreta i a no pactar i aïllar 
institucionalment a aquells partits polítics que representin l’extrema dreta.  
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, llegeix la part 
dispositiva de la moció. 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
explica que el seu grup municipal, com ja li havien comentat al senyor Llovet, s’abstindrà 
en aquesta moció, no perquè estiguin en contra de lluitar contra la discriminació racial, 
ja que hi estan absolutament a favor, sinó perquè pel que fa a l’acolliment humanitari de 
menors no acompanyats, el seu grup sempre ha demanat que es faci en qualitat i, per 
tant, que es compleixin els estàndards mínims de qualitat en l’acolliment que marca el 
Ministeri de Sanitat des de l’any 2012, qualitat que també reclamen la Sindicatura de 
Greuges i el Col·legi Professional de Treballadors Socials. Com que aquest punt no s’ha 
previst a la moció i no s’hi ha volgut incorporar, el seu grup s’abstindrà, perquè creuen 
que la millor forma d’acollir els menors no acompanyats és amb qualitat, no amb 
quantitat. Per aquest motiu són favorables a tenir pisos tutelats, grups petits que 
permetin la formació i la integració social d’aquests joves, en el futur. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, només vol manifestar el seu vot favorable i l’agraïment al senyor Llovet la seva 
predisposició al diàleg i a la negociació i agrair especialment que hagin inclòs a la part 
expositiva la denúncia sobre la inacció cap a les màfies que trafiquen amb els migrants 
i la necessitat d’incrementar el suport a l’Agència Catalana de Cooperació per dur a 
terme programes als països d’origen, que seria la millor solució possible. 
 
Per acabar, declara que vol aprofitar aquesta moció per destacar molt especialment i 
per posar en valor, la tasca humanitària que fa OpenArms. 
 
Cal recordar que l’any 2015, l’Ajuntament va acordar declarar-se municipi acollidor de 
persones refugiades, però més enllà de la declaració no s’ha fet res més. Una acollida 
que, vista la situació que viuen els camps de refugiats de Moria i de l’illa de Lesbos, és 
cada cop més urgent i necessària. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, explica que 
aquesta moció és molt encertada, creu que qualsevol persona que arribi a Canet s’ha 
d’acollir, té dret a viure, a treballar i a conviure amb tothom. Pensa que des de qualsevol 
àrea, des de qualsevol estament públic han d’explorar o han de veure tots els exemples 
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d’integració que hi ha hagut. Creu que tenen el compromís d’explorar tots aquests 
projectes que s’estan duent a terme en diferents municipis de l’Estat per integrar-los i 
els que puguin arribar a gestionar, s’hauran d’implementar. Per aquest motiu hi votaran 
a favor i com ja han dit al grup municipal d’ERC, s’adhereixen a la presentació d’aquesta 
moció. 
 
El senyor Andreu Graupera Giménez, portaveu del grup municipal de la CUP, explica 
que, com ja li va comentar al senyor Llovet, votaran a favor de la moció, com no pot ser 
d’altra manera, pel seu tarannà polític, tot i que pensen, i així ho han debatut en 
assemblea, que en aquest cas ERC és tant al govern de Canet com al govern de la 
Generalitat i consideren que en comptes de presentar aquesta moció el que hauria de 
fer és tirar pel dret. 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 
sense que serveixi de precedent manifesta que està completament d’acord amb les 
paraules del senyor Castellà i també amb la meitat de la intervenció del senyor 
Massagué, des que ha parlat de l’ONG OpenArms. En referència a les paraules de la 
senyora Serra, considera que poder acollir a tothom i donar una vida digna a tothom és 
viure en un món ideal, però el problema és que s’intenti  fer més del que es pot, per la 
qual cosa si no es pot fer una acollida digna no li troba el sentit. Dit això, passa a fer 
l’explicació del sentit del seu vot. 
 
La senyora Gómez manifesta que el seu grup s’abstindrà en aquesta moció, no perquè 
no estiguin d’acord amb part del que diu la moció, reconeixent el dret que tenen totes 
les persones vinguin d’on vinguin, sinó perquè una vegada més es polititza i es fa 
culpable algunes institucions com l’Estat i la Unió Europea i es tiren pilotes fora quan es 
parla d’altres institucions i no es pot solucionar cap problema sense entonar el mea 
culpa. Pregunta si la Generalitat ho ha fet tot bé, si les comarques i els municipis ho han 
fet tot bé. Com bé diu la moció, el municipi de Canet de Mar ha acollit 50 menors 
immigrants, més concretament a la casa de qui presideix aquest Ple, la senyora 
alcaldessa, suposant-li uns guanys a nivell personal que evidentment són lícits, però el 
fet de treure profit econòmic d’una situació com aquesta no és gaire elegant. Demana 
que, almenys, no venguin aquesta moció com un acte de generositat, altruista o 
desinteressat. 
 
En aquesta moció es parla de la sort que han tingut, i ho comparteixen, aquests joves 
migrants perquè han pogut integrar-se, estudiar i aprofitar l’oportunitat que en els seus 
països d’origen no haguessin tingut, però es pregunta si l’han aprofitat tots. Recorda que 
n’han arribat 50. Pregunta si han tingut els recursos i la previsió de gestionar l’actitud 
d’aquells que no s’han integrat. Ara bé, de la mateixa manera que no tots no s’han 
integrat o no s’han comportat del tot bé, tampoc no s’han comportat tots del tot 
malament. 
 
Com comentava a la senyora Serra, tant de bo visquessin en un món ideal on tot fos 
perfecte, però si no es té una previsió de què fer davant d’una actuació que no és 
correcta, potser no estan preparats per fer una acollida de 50 migrants. Potser si 
n’haguessin fet una de 20 o 25, haguessin pogut acollir com voldrien, en condicions, i 
haguessin estat realment favorables per tothom, per a la població i per als acollits. 
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La senyora alcaldessa, per al·lusions, comenta que els joves que arriben no els trien. 
És un pacte que hi ha entre el rei del Marroc i el rei d’Espanya que es permeten mirar 
cap a una altra banda, amb aquestes migracions. Es va intentar parlar directament amb 
el Marroc per aconseguir que aquests nois no vinguin i tractar el tema des d’allà i tampoc 
no hi ha cap mena de suport ni d’ajuda. 
 
Des del 2015, Canet de Mar es va oferir com a poble acollidor i explica que el seu negoci 
és el seu negoci privat i, com tothom, necessita guanyar-se la vida. La senyora Gómez 
pot pensar el que vulgui, però no s’ha enriquit personalment, senzillament és guanyar-
se la vida. Es va oferir una pensió completa d’una casa de colònies, al preu que costa, 
per aquests nois, amb tota la problemàtica que comportaven. 
 
La senyora alcaldessa explica que tres pobles del Maresme, El Masnou, Canet de Mar 
i Arenys de Mar rebran un recurs molt important de tres persones, vuit hores cada dia, 
per redreçar tots aquests nois que no han volgut aprofitar o que no han pogut aprofitar 
l’oportunitat que se’ls donava. 
 
No vol dir que estigui ben fet acollir tants nois, però un cop són aquí, com han dit diversos 
regidors, els han de donar una vida mig digna, perquè no es podia donar-los una vida 
digna del tot amb els recursos de què disposaven. 
 
El senyor Llovet declara que quan ha parlat la senyora Gómez li ha recordat el discurs 
del regidor del PP de la legislatura anterior que deia que si s’acollia, se n’acollissin pocs 
i quants menys millor, perquè així tothom estaria més tranquil. 
 
Li sap greu que en comptes de parlar des de les esquerres, d’injustícia social, es 
dediquin a comptabilitzar quants migrants poden acollir i quants no. Li agradaria que la 
senyora Gómez es plantegés el pla d’esquerres que tenen en el seu partit. 
 
Li recorda a la senyora Gómez que no es deu haver llegit la moció, ja que no parla de 
cap nombre concret de migrants, almenys a la que es va negociar amb tots els partits. 
Manifesta que la falca que ha fet la senyora Gómez a la seva intervenció és un annex 
que no surt a la moció definitiva. 
 
La senyora Gómez també preguntava què estava fent l’Ajuntament i el senyor Llovet li 
explica que pensen en l’acollida i quan ho fan, pensen en el que ha dit la senyora 
alcaldessa. Hi ha uns estaments superiors que decideixen qui, quan i com es poden 
desplaçar milers de joves i de gent en general, i amb permís de qui. En aquest país hi 
ha un rei que és amic íntim del del Marroc i que, malgrat això, malgrat els diners que 
roben, es posen completament d’acord per enviar milers de persones i milers de joves 
cap aquí. El senyor Sánchez s’ha trobat amb aquest problema a Les Canàries i el 
continuarà tenint en altres llocs. Però tot i així, la culpa és de l’ajuntament que acull. 
Canet de Mar va acollir per una necessitat, ja que en aquell moment el president de la 
Generalitat va fer una crida a tots els ajuntaments, ja que havien arribat 7.000 joves i 
Canet de Mar va fer el que s’havia de fer, ajudar en aquesta acollida. 
 
Explica que també els van dir que ajudarien davant de la urgència i van demanar que hi 
hagués una segona fase, com així ha estat. Canet, actualment, té dos pisos d’acollida 
pagats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). Aquests 
migrants, doncs, estan controlats, reben una formació i s’estan integrant. 
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Explica que des de la Regidoria d’Educació i altres regidories s’està fent un esforç 
terrible per donar-los formació a aquests joves i a tots, vinguin d’on vinguin. 
 
Per acabar, explica que avui mateix ha sortit a La Vanguardia, la notícia que l’Ajuntament 
de Canet de Mar, d’Arenys de Mar i El Masnou entren en un programa anomenat Sense-
sostre 360 a partir d’un acord amb la DGAIA i que això representarà per a la DGAIA, 
només per al poble de Cant de Mar, 200.000 euros per ajudar a aquells altres joves 
majors d’edat que no tenen ni la formació, ni els recursos, ni el seguiment necessari per 
fer-los un acompanyament. Amb això vol dir que s’està fent una tasca que s’ha anat 
afinant quan l’emergència ja no ha estat tan dura com als primers moments. 
 
Repeteix que li ha sabut molt greu que des de les esquerres es facin aquests tipus de 
discursos. 
 
La senyora Gómez, per al·lusions, vol recordar, tal i com ha explicat la senyora 
alcaldessa a l’inici d’aquesta sessió, que el ROM marca uns temps per a tots els 
regidors, tant pels del govern com pels de l’oposició. 
 
Dit això, es dirigeix al senyor Llovet i li comenta que estan a favor de l’acolliment en 
condicions, tant pels acollits com per les persones que viuen al poble. Li sembla perfecte 
que hi hagi dos habitatges gratuïts perquè els paga la DGAIA, però pregunta quants 
habitatges ocupats hi ha. 
 
2.4.5. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PRIMÀRIES CANET DE MAR, AMB 
L’ADHESIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER CANET, EN DEFENSA DE LA 
UNITAT DE LA LLENGUA CATALANA, REDACTADA PER LA PLATAFORMA PER 
LA LLENGUA 
 

Exposició de motius: 
 
La llengua catalana, parlada de Salses a Guardamar i de Fraga a l’Alguer, deriva d’una 
continuïtat lingüística mil·lenària que ha donat lloc a una realitat unitària dins la seva 
diversitat, tal com ho reconeix la lingüística romànica partint dels criteris científics 
habituals. Aquesta unitat lingüística no es veu en cap cas qüestionada per l’existència 
d’altres denominacions territorials, tradicionals o populars, com ara alguerès, valencià, 
mallorquí, menorquí, eivissenc, andorrà, formenter o fragatí. En tots els casos, 
aquestes denominacions alternatives es refereixen a la mateixa llengua, avui parlada 
per més de deu milions de ciutadans europeus. 
 
En efecte, l’existència d’aquestes denominacions alternatives no fa sinó palesar que el 
català és la llengua pròpia de tots aquests territoris: de Catalunya, del País Valencià, 
de les Illes Balears, de la Catalunya del Nord, de la Franja de Ponent, de l’Alguer i 
d’Andorra. 
 
Aquesta unitat lingüística ha patit, en les darreres dècades, diversos intents de 
fragmentació per part d’algunes instàncies i institucions públiques fet especialment 
greu, atès que no només constitueix un atac frontal envers un patrimoni lingüístic que 
hauria de ser orgullosament compartit pels estats i regions d’Andorra, Espanya, França 
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i Itàlia, sinó, també, un menysteniment absolut del rigor científic i acadèmic dels experts 
en la matèria filològica. 
 
En el cas de les institucions públiques espanyoles, ha quedat constatat que la 
denominació de valencià, emprada oficialment a la Comunitat Valenciana, ha servit de 
pretext perquè l’advocacia de l’Estat considerés que la llengua pròpia d’aquest territori 
no és la mateixa que la de Catalunya o la de les Illes Balears. En el mateix sentit, 
diverses pàgines web d’organisme oficials com ministeris i altres ens estatals, ofereixen 
les opcions lingüístiques de català i valencià separadament –com si fossin llengües 
diferents–. Això suposa no només una despesa addicional i supèrflua sinó també un 
dany cultural injustificat. 
 
El fet que des de les institucions públiques no s’assumeixi amb naturalitat la unitat de 
la llengua catalana es tradueix en una manca de coordinació en les polítiques culturals 
dels diversos governs dels territoris de llengua catalana. 
 
Els centres culturals i acadèmics de referència, com l’Institut Ramon Llull, haurien de 
poder comptar amb la participació de tots els governs de les comunitats autònomes on 
el català es llengua oficial, quelcom que avui no és possible pel temor que això pugui 
generar falses polèmiques a propòsit de la unitat de la llengua. 
 
Una altra conseqüència d’aquesta manca de coordinació política és que la reciprocitat 
total dels mitjans audiovisuals en llengua catalana arreu dels territoris on és oficial, no 
és encara possible, més enllà de qüestions tècniques de segon grau, per un motiu molt 
similar. I, finalment, el fet de no assumir la unitat lingüística en les polítiques públiques 
genera disfuncions com ara que els continguts audiovisuals doblats en català pels 
governs i televisions públiques dels diversos territoris no puguin compartir-se 
recíprocament, sinó que calgui, fins i tot, en alguns casos, doblar dues o tres vegades 
en diferents varietats dialectals els mateixos continguts, la qual cosa és especialment 
perjudicial en un sector clau per al foment de l’ús social del català entre les generacions 
més joves com és l’audiovisual. 
 
El Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana, celebrat l’any 1986, ja va 
reclamar la coordinació entre els territoris de llengua catalana a la manera de la Unió 
de la Llengua Neerlandesa: una comissió intergovernamental per a la coordinació de 
les polítiques lingüístiques; una comissió interparlamentària, per vetllar per la 
coherència entre les legislacions lingüístiques, i un consell de la llengua i de les lletres 
que agrupi les institucions acadèmiques i culturals més rellevants. Aquesta proposta, 
tanmateix, no s’ha fet mai realitat, de manera que la llengua catalana, i els seus 
parlants, continuen patint aquesta manca de coordinació política i administrativa. 
 
D’altra banda, el febrer del 2017 els governs de Catalunya, la Comunitat Valenciana i 
les Illes Balears van signar l’anomenada Declaració de Palma, un text que pretenia 
posar les bases d’una veritable cooperació cultural i lingüística entre els governs 
d’aquests territoris però que, finalment, no s’ha materialitzat en polítiques públiques 
concrets. 
 
El Ple acorda per catorze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau 
i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid Cámara, 
Raquel Serra Lerga, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Josep 
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Tensa Soler, Anna M. Casas Donadeu, Josep Antoni Massagué Muntada, Jordi Castellà 
Andrés, Andreu Graupera Giménez i Gemma Bosch Alsina i tres abstencions dels 
regidors Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata i Miguel Borrego González: 
 
Primer.- Reconèixer i declarar la unitat de la llengua catalana, sense que aquest fet 
suposi menystenir altres denominacions existents. 
 
Segon.- Rebutjar qualsevol mesura que imposi impediments normatius, administratius, 
tècnics o socials als ciutadans de les comunitats autònomes on aquesta llengua és 
oficial de poder viure amb normalitat i amb garanties aquesta unitat lingüística. 
 
Tercer.- Instar al Govern de l’Estat a reconèixer públicament i oficial la unitat de la 
llengua catalana, a corregir els serveis, ens i polítiques públiques que la qüestionen i a 
vetllar perquè cap institució pública o empresa privada de l’Estat espanyol fomenti el 
secessionisme lingüístic català en la seva activitat. 
 
Quart.- Notificar aquest acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament 
de Catalunya, al Govern de la Generalitat Valenciana i a les Corts valencianes, al 
Govern de les Illes Balears i al Parlament de les Illes Balear, al Govern d’Espanya, al 
Congrés dels Diputats i al Senat. 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de 
Mar, llegeix la part dispositiva de la moció. 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, explica 
que hi votarà a favor. Pensen que la llengua catalana s’ha de defensar i avui aquesta 
moció és més oportuna que mai després que s’ha sabut que un tribunal ha interferit un 
cop més en la política lingüística i en la immersió a les escoles, quan és un model 
avalat per la Unió Europea. Sembla que tot el que fa olor de llengua catalana fa una 
mica d’al·lèrgia i bàsicament per aquest motiu el seu grup no pot votar altra cosa que 
a favor. 
 
El senyor Andreu Graupera Giménez, portaveu del grup municipal de la CUP, explica 
que votaran favorablement perquè, de fet, estan molt d’acord amb aquesta moció i, fins 
i tot a nivell comarcal l’estan presentant a diversos pobles, ja ho van comentar al senyor 
Castellà. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que també hi votaran a favor, però no entén per què el senyor Castellà 
els va demanar que s’hi adherissin. El seu grup va presentar una instància en temps i 
forma, abans del dilluns al migdia, diumenge dia 13 a les onze de la nit, sol·licitant la 
seva adhesió a aquesta moció i ara no entén per què no hi figuren. 
 
La senyora alcaldessa explica que ja li afegiran. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs 
Independents, explica que el seu grup hi votarà a favor, com no podia ser d’una altra 
manera. Qualsevol esforç, qualsevol iniciativa, qualsevol cosa que es faci per defensar 
la llengua, és poca cosa. Com explicava la senyora Bosch, avui encara hi ha hagut 
l’últim capítol d’aquesta novel·la que ja fa massa que dura. 
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El senyor Xirau fa un comentari sobre l’exposició de motius, que no s’ha llegit, on es 
parla de la unitat de la llengua. La moció manifesta que parlar de dos o tres dialectes 
perjudica l’hegemonia i el senyor Xirau creu que no és així. Creu que si pensessin això 
realment, s’estaria demanant una uniformitat de la llengua i no pas una unitat. Per tant, 
tot i que aquest aspecte no els sembla del tot adequat, perquè la varietat sempre és 
riquesa, sempre és sumar, mai és restar, i la uniformitat sempre resta, malgrat això, el 
seu grup hi votarà a favor. 
 
2.4.6. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PRIMÀRIES CANET DE MAR PER A 
CREAR UN DIRECTORI DIGITAL VIA WEB I MÒBIL, PER A LES EMPRESES, 
COMERÇOS I SERVEIS DE CANET, AMB UN SERVEI DE DISTRIBUCIÓ 
CONJUNTA 
 
Exposició de motius: 
 
La crisi pandèmica del covid-19 s’ha transformat en una crisi econòmica per culpa dels 
confinaments, les restriccions al turisme i a la mobilitat dels ciutadans. 
 
Aquest fet, ens obliga a emprendre noves idees i propostes per a fer més dinàmiques 
i atractives les empreses, comerços i serveis de Canet. 
 
Més encara, demostrant la pandèmia que el comerç electrònic és una solució molt 
important per complementar a les empreses, comerços i serveis per a fer-les més 
properes als ciutadans. 
 
El Ple no acorda per tretze vots en contra dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere 
Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid Cámara, 
Raquel Serra Lerga, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Josep 
Tenas Soler, Anna M. Casas Donadeu, Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata i 
Miguel Borrego González, tres vots a favor dels regidors Jordi Castellà Andrés, Andreu 
Graupera Giménez i Gemma Bosch Alsina i una abstenció del regidor Josep Antoni 
Massagué Muntada: 
 
Primer.- El Grup Municipal de Primàries Canet de Mar, insta al plenari de l’Ajuntament 
a subvencionar la creació d’un directori digital d’empreses, comerços i serveis de Canet 
de Mar, via web i aplicació mòbil, amb un servei de distribució conjunta per a reactivar 
l’economia del nostre poble. 
 
Segon.- El Grup Municipal de Primàries Canet de Mar, insta al plenari de l’Ajuntament 
a subvencionar una campanya de publicitat municipal, per a fer conèixer aquest nou 
directori digital d’empreses, comerços i serveis per a fomentar el consum de Km. 0, 
prioritàriament en el nostre municipi. 
 
Tercer.- El Grup Municipal de Primàries Canet de Mar, insta al plenari de l’Ajuntament 
a crear una Comissió de promoció econòmica permanent amb trobades trimestrals, 
integrada per els actors econòmics canetencs i els grups municipals del consistori per 
a fer debat i seguiment de les mesures preses o per prendre en el futur. 
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El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de 
Mar, llegeix la part dispositiva de la moció. 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, explica 
que el seu grup hi votarà a favor perquè aquesta proposta de Primàries va en la línia 
del que Canet i Tu van sol·licitar quan es va fer la primera taula de reactivació 
econòmica. En aquell moment, se’ls va dir que era una iniciativa molt costosa, però no 
és així. Els costos d’un núvol són molt econòmics i desenvolupar una aplicació 
d’aquestes característiques també és força econòmic. Per sort avui en dia, amb la 
tecnologia que hi ha, és molt barat. Per això hi votaran a favor. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que no acaba de veure clar el que es proposa amb aquesta moció. Si 
volen crear una plataforma de comerç i serveis de Canet oferint els seus serveis, com 
una APP o a manera de directori on es relacionin tots els comerços i serveis o una 
plataforma autogestionable on els comerciants i els serveis es puguin oferir. Aleshores 
els sembla una bona iniciativa. 
 
En aquest sentit, ha pogut veure que a l’acta de la Junta de Govern Local del passat 
19 de novembre, hi ha un decret, 2020/1805, on s’adjudica el servei de plataforma 
online de mercat, i té entès que la Diputació ha atorgat una subvenció 
d’aproximadament 15.000 euros per a la digitalització del mercat, però tenint en compte 
que actualment només hi ha en funcionament vuit parades, pregunta si no es podria 
crear la plataforma Canet Comerç i donar cabuda a tots els comerços i serveis. 
 
Pel que fa a la proposta, a l’acord tercer es demana crear una comissió de promoció 
econòmica i creu sincerament que el que s’ha de fer és crear una comissió informativa 
per a cadascun de les quatre grans àrees del govern, Alcaldia, Serveis a les Persones, 
Serveis Generals i Territori i així tot el govern i l’oposició podrien treballar seriosament 
i amb transparència. 
 
Creu que en el fons la moció és bona, però considera que la fórmula no és l’adequada 
i per tant, s’abstindrà. 
 
La senyora Anna M. Casas Donadeu, regidora delegada de Turisme i Promoció 
Econòmica, explica que en aquesta moció es barregen força coses, potser per les 
aportacions que hi ha fet algunes persones. Reiteradament s’està parlant de vuit 
parades a la plaça Mercat, per exemple, i en són dotze, però això no té més 
importància. El que sí que té importància és que, com bé feia referència el senyor 
Massagué, recentment es va aprovar acceptar una subvenció i un encàrrec a una 
empresa per desenvolupar un projecte de digitalització. A la primera reunió, a totes 
dotze parades els va semblar interessant, al cap d’una setmana eren nou. Quan es va 
fer la primera visita al cap de dues setmanes per lliurar-los la fitxa per omplir la 
informació que es necessita, en quedaven sis i actualment només n’hi ha tres que hi 
volen participar. 
 
Per tant, el problema que apuntava la senyora Bosch, no són els diners que costa 
l’aplicació, el problema és la tasca que hi ha al darrere, d’algú que els estigui fent la 
feina i que els faci el seguiment, que els empoderi i que continuï. No es poden gastar 
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diners en una aplicació perquè després no hi hagi un seguiment. Per aquest motiu van 
optar per la via d’una empresa. Amb això vol dir que ja han iniciat aquest projecte. 
 
El senyor Massagué preguntava que per què no s’ha ampliat a la resta del comerç i és 
perquè la subvenció de la Diputació indicava a qui anava dirigida i està dirigida a la 
plaça Mercat i als establiments d’alimentació i això és el que faran a conseqüència de 
la renúncia de la quantitat de parades que hi ha hagut al mercat. Lògicament no tiraran 
endavant un projecte de 15.000 euros només per tres parades. 
 
Repeteix que ja estan treballant en aquest projecte i li preocupa que s’entri una moció 
com si des de l’Ajuntament no s’estigués fent res. És clar que la finalitat de la moció és 
interessant, però en un ple anterior es va sol·licitar la transferència d’uns diners per 
dedicar-los en part a aquest projecte i ella en persona els ho va explicar en una reunió 
i en el ple i els membres de l’oposició voten abstenció o en contra. Ara, però, presenten 
una moció demanant que es tiri endavant aquest projecte. Sincerament, no ho entén. 
 
Explica que es tracta de fer feina i quan es fa feina és quan es troben amb els 
problemes. Des de fora es veu d’una manera, però la realitat és molt tossuda, ja que 
ella mateixa va parada per parada a preguntar quin problema hi veuen en aquest 
projecte, per què s’estan desdint, tot i que tenen la distribució gratuïta durant un any. 
És una lluita i una feina feixuga i no entén que en un ple manifestin una postura 
contrària i en un altre presentin una moció en la mateixa línia de la proposta que es 
van mostrar contraris. 
 
La senyora Bosch declara que ella demana una plataforma per a tot el poble, no només 
per la plaça Mercat. 15.000 euros per catorze o vuit parades li sembla una barbaritat i 
la convida a parlar amb ella en privat d’aplicacions d’I-comerç. 
 
Per altra banda, comenta que la senyora Casas ha barrejat dos conceptes. El seu grup 
vota en contra que la senyora Casas es presenti amb una partida de 95.000 euros dels 
contribuents i no doni cap mena d’explicació sobre com els pensa invertir, per més 
vegades que li han demanat un detall d’aquesta partida. El seu grup no s’hi oposa, i 
quan ho fa no és gratuïtament. Repeteix que no es barregin conceptes, ja que s’està 
parlant de coses diferents. Les mesures que la senyora Casas ha comentat ara mateix, 
figuren en el conveni que estan redactant i encara no les han vist, a més a més del fet 
que en el Ple anterior es van assabentar que no se’ls deixaria ni participar ni suggerir, 
sinó que se’ls ensenyaria el text un cop acabat. Acaba demanant a la senyora Casas 
que li expliqui què vol que li votin. 
 
El senyor Castellà, per al·lusions, comenta a la senyora Casas que el que el seu grup 
demana és un directori digital de totes les empreses, els comerços i els serveis de 
Canet. Això abans era conegut com les pàgines grogues i simplement demanen 
actualitzar aquest servei, posar-lo en una pàgina web i una aplicació mòbil perquè tots 
els canetencs ho tinguin més fàcil per posar-se en contacte amb les empreses i els 
comerços de Canet. Per fer això, no cal que el comerciant hi estigui a favor o en contra, 
simplement s’ha de fer aquesta aplicació. Si després, en una segona fase, els 
comerciants, a més a més, volen afegir-hi productes perquè es puguin comprar per 
Internet, doncs es un altre pas. I una tercera fase seria la distribució conjunta. Però el 
més ràpid i en el que tothom estarà d’acord és a participar en aquest directori digital 
perquè la seva empresa sigui visible per tots els canetencs des d’una pàgina web o 
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una aplicació mòbil. Això és fàcil de fer i creu que tothom hi hauria d’estar a favor i 
l’equip de govern el primer. 
 
El senyor Massagué es dirigeix a la senyora Casas i li comenta que es pot negociar 
amb la Diputació per ampliar aquesta plataforma i s’ofereix a acompanyar-la per fer 
aquesta gestió. 
 
2.4.7. MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE CANET 
DE MAR SOBRE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA I L’AFECTACIÓ DE LA COVID-19 
 
Aquest 2020 s’ha parlat molt de la COVID 19, però poc o gens de les conseqüències 
que té per a les dones. Cal tenir present que, en el període que va del 16 de març al 30 
d’abril, a Catalunya es van incrementar un 88% les trucades per violència masclista.  
 
Una de les raons d’aquest augment és l’aïllament social que suposa el confinament. 
Quan es planteja aquesta mesura no es té en compte que això implica conviure 
únicament amb els nostres agressors i agreujar encara més les situacions de violència 
que podem patir. La possibilitat de mantenir una xarxa de relacions socials i un teixit 
amb la comunitat són sovint l’única possibilitat de poder escapar d’aquestes situacions. 
A més, l’ús del telèfon o les xarxes socials no són igual d’accessibles per a totes.  
 
Cal afegir que la crisi econòmica generada per la COVID ha fet augmentar la precarietat 
de moltes dones, fet que fa més difícil trencar amb el maltractament. Sense una feina 
digna, amb prou feines arribes a final de mes, i per tant no pots accedir a un espai 
habitacional o pagar un lloguer sense dependre d’un altre sou, i en el cas de no tenir 
papers en regla, i per aquests motius entre d´altres, pots veure’t obligada a seguir en 
aquesta situació de violència de gènere.  
 
Els feminicidis i la violència masclista, no estan aïllats de la situació estructural que patim 
les dones en un sistema capitalista i patriarcal. Més enllà de les violències masclistes 
que s’han produït des que va esclatar la pandèmia, les dones ens veiem exposades a 
pitjors condicions de vida agreujades arran de la crisi econòmica i de cures.  
 
Malgrat que el 65% de les persones que han estat a primera línia per fer front a la crisi 
sanitària són dones, continuem patint pitjors condicions laborals, traduït en salaris més 
baixos, major temporalitat i una taxa d’atur més alta. A més, seguim assumint, més que 
mai, la major part de les tasques domèstiques i de cures.  
 
El Ple aprova per unanimitat dels disset membres presents dels disset que integren el 
nombre de dret del Ple municipal: 
 
Primer.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat que garanteixi la intervenció integral a les 
dones en situació de violències masclistes, mantenint, sense retallades, tots els recursos 
previstos pel Pacte d’Estat contra la violència i reforçant els recursos socials de 
prevenció, detecció i suport a les dones exposades a situacions de violència que, en 
aquest context, es poden agreujar. 
 
Segon.- Instar el Govern de la Generalitat a demanar a tots els municipis que es faci un 
empadronament immediat d’urgència de totes les dones migrades que per tal que no 
quedin excloses de sistemes d’ajut, tinguin accés al sistema de salut i al sistema 
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d’atenció social. Donant compliment a la Resolució de 30 de gener de 2015 que en el 
seu article 2.3 insta als municipis a empadronar totes les veïnes i veïns. 
 
Tercer.- Instar el Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat a demanar la 
suspensió del pagament de lloguers i subministraments per a totes les dones que es 
trobin sense ingressos i/o acollides a les mesures d’Emergència Social, mentre duri la 
crisi sanitària, aturant qualsevol mesura de desnonament sense alternativa habitacional. 
La suspensió, quan es tracti de petits arrendadors o arrendadores, ha de ser l’Estat, les 
diferents administracions de les comunitats Autònomes i/o els Municipis qui s’ha de fer 
càrrec, i quan es tracti de propietaris com els grans fons financers o els Bancs, exigir 
que ho assumeixin ells. 
 
Quart.- Instar la Generalitat de Catalunya i els òrgans competents a garantir habitatge 
social immediat per a les dones soles i amb famílies monomarentals que estan vivint en 
condicions de precarietat habitacional, ampliant les places d’emergència i els recursos 
d’habitatge d’inclusió de les entitats socials. 
 
Cinquè.- Instar el Govern de Catalunya a complementar recursos habitacionals 
d’urgència específics per a les dones sense llar que suposin una protecció real i efectiva 
a les situacions de violència masclista que s’estan produint. 
 
Sisè.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que garanteixi que els serveis d’atenció a 
les dones víctimes de violència masclista disposin de personal de psicologia, d’inserció 
ocupacional i persones educadores socials. 
 
Setè.- Demanar a la Generalitat de Catalunya, al Consell Comarcal i a la Diputació de 
Barcelona que estudiïn atorgar una línia de recursos econòmics a les dones en situació 
de violència per tal de trencar la dependència econòmica d’aquestes vers els seus 
agressors. 
 
Vuitè.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya i al Departament d’Educació que elaborin 
campanyes i programes de treball de noves masculinitats i realitzin programes 
estructurals en l’àmbit educatiu de sensibilització i prevenció de la violència i de la 
desconstrucció de la normativitat de gènere d’implementació immediata. 
 
Novè.- Demanar a la Generalitat de Catalunya i al Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies que s’ampliï el Servei d’atenció a la infància que sigui víctima de la violència 
masclista, de manera directa o indirecta. 
 
Desè.- Reclamar al Consell Comarcal, a la Diputació de Barcelona i a la Generalitat de 
Catalunya que facin seguiment dels acords anteriors i que es facin càrrec d’aquells que 
els afecten. 
 
Onzè.- Traslladar els acords a la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del 
Parlament de Catalunya, al Consell Comarcal i a la Diputació de Barcelona. 
 
El senyor Andreu Graupera Giménez, portaveu del grup municipal de la CUP, llegeix la 
part dispositiva de la moció. 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, explica 
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que votaran a favor d’aquesta proposta. Tan sols vol esmentar que pensen que també 
són importants els plans de formació i inserció laboral, sobretot per a les dones que 
tenen escassos recursos i estan atrapades en matrimonis dels quals no poden sortir 
perquè no tenen una sortida laboral. També comenta que són conscients que no han fet 
l’aportació al senyor Graupera per afegir-ho a la moció. 
 
Per acabar, manifesta que ja sap que no és l’objecte d’aquesta moció, però també 
voldria tenir un record per la Fundació Vic i Bernadet, ja que ha donat unes xifres 
esgarrifoses de com han incrementat els abusos sexuals de menors durant aquest 
confinament i li agradaria emplaçar a tots els membres d’aquest Ajuntament a fer una 
moció conjunta de condemna en el proper Ple, demanant més recursos per a la seva 
prevenció. 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
explica que també hi donaran suport. Creuen que és molt important i necessari que les 
dones estiguin protegides contra l’assetjament masclista i creuen molt important que la 
Generalitat hi posi tots els recursos disponibles, perquè Càrites, en una enquesta recent, 
ha demostrat que la majoria de les persones que estan en dependència severa 
desconeixen tots els serveis que pot donar l’Administració pública. Per tant, és molt 
important que es faci una campanya informativa perquè les dones coneguin els seus 
drets i quins són els ajuts que tenen al seu abast, perquè ara mateix hi ha molta 
ignorància i molt desconeixement. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, explica que 
vol mostrar el seu suport a aquesta moció, primer perquè en el mes de novembre sempre 
es reivindica la lluita contra la violència masclista i perquè es troben en una època en 
què el confinament ha accentuat aquest problema. Per altra banda, li agradaria recordar 
que l’Ajuntament de canet de Mar ja ha iniciat molts d’aquest recursos que esmenta la 
moció o estan en via d’iniciar-se. Considera que és una moció totalment viable, és una 
moció que recorda les víctimes, fa esment a com poder ajudar-les i és molt realista 
perquè demana fets que l’Ajuntament ja està portant a terme. Per aquests motius li 
donen el seu suport. 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 
també hi votaran a favor. Comparteixen tot el que recull aquesta moció i agraeix als 
companys i les companyes de la CUP la cura amb la que s’ha fet i el fet de no haver-la 
polititzada. El que s’exposa és suficientment important i delicat, juntament amb altres 
temes, com per exemple el del racisme, com per no intentar treure’n cap mena de rèdit 
polític. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, lamenta que els companys de la CUP no hagin volgut incloure la violència contra 
els infants en el text d’aquesta moció. Una persona adulta pot, més o menys defensar-
se, un infant i un nadó no poden. 
 
Llegint els acords de la moció ha vist que alguna de les actuacions que insta a fer a la 
Generalitat i a la Diputació ja s’estan duent a terme. Tot i així, que una sola dona pateixi 
violència masclista és motiu suficient per donar suport a aquesta moció. El seu vot també 
serà a favor. 
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La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora del grup municipal de Canetencs 
Independents, explica que el seu grup també donarà suport a aquesta moció. La 
violència masclista constitueix un atemptat contra els drets de les dones i han d’exigir 
que les administracions públiques es coordinin amb el tractament de les polítiques 
públiques en matèria de violència masclista, ja sigui en educació, sanitat, ocupació, 
atenció, assistència o protecció. 
 
Arran de la COVID-19, els maltractaments s’han agreujat o bé estaven latents i han 
esclatat. Tot i així, s’han reorganitzat els serveis socials perquè poguessin garantir 
atenció a les dones, telefònica, telemàtica, col·laboració amb les persones de l’entorn, 
informació, sempre treballant transversalment entre Serveis Socials, els centres 
d’assistència primària, el CIAD, el Servei d’Intermediació Especialitzada, els hospitals, 
els jutjats, les policies, els mossos i salut mental. 
 
Quan es parla del pacte d’Estat, un acord del 2017, amb més de dues-centes mesures 
per millorar, la resposta institucional contra la violència masclista està estancada sense 
cap mena de control per al seu correcte seguiment. 
 
Pel que fa a Catalunya, la Llei del dret de les dones aprovada el 2008, també hi ha hagut 
moltes limitacions en el seu desplegament, ja que és una llei assistencial no 
sancionadora. Li sembla que avui al Parlament s’ha votat un acord per difondre una 
nova llei per a la violència masclista. Així, doncs, creu que hi ha un llarg camí per 
aconseguir que les mesures socials, econòmiques i jurídiques arribin al major nombre 
de dones maltractades, problema que s’ha agreujat per la COVID-19. 
 
El senyor Graupera agraeix a tots i totes el suport de la moció. Comenta que aquesta 
moció és específica per a aquest assumpte i ho comenta per tots aquells que han dit 
que havien trobat a faltar alguna cosa. El motiu d’aquesta moció és la violència contra 
les dones en l’àmbit de la llar en situació de pandèmia. Segurament, s’hi haurien pogut 
incloure altres coses, però seria una altra moció amb un altre objectiu. 
 
3. Propostes urgents 
 
3.1. Alcaldia 
 
La senyora alcaldessa i presidenta del Ple municipal, segons allò que es disposa als 
articles 51 del text refós de règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 
18 d’abril, i 83 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la 
consideració dels presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre del dia. 
Un cop sotmès a la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per unanimitat dels 
disset membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal. 
Tot seguit es procedeix a la seva deliberació i votació en els termes següents: 
 
3.1.1. MOCIÓ QUE PRESENTEN DELS GRUP MUNICIPAL DE PSC-CP UNITS PER 
AVANÇAR, JUNTS PER CANET, PRIMÀRIES CANET DE MAR, CUP CANET DE 
MAR I CANET I TU PER ESTUDIAR LA UBICACIÓ DEL SEGON INSTITUT SUNSI 
MORA ALS TERRENYS CONEGUTS COM AMETLLERS DE CAN GRAU DE 
MUNTANYA 
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Fets: 
 
ATÈS QUE; Canet te un compromís en preservar l’anella verda. Es va aprovar en Ple 
de l’ajuntament el 27 de maig de 2004. L’Anella verda per a la “Interconnexió de les 
zones verdes amb els ecosistemes perifèrics”: 
 
“Límits al creixement del nucli urbà actual, cinturó verd: Creació d’un espai que limiti el 
creixement compacte i equilibrat a una zona determinada. Aquesta limitació hauria 
d’estar constituïda per una franja de territori lliure d’urbanització que envoltés el nucli 
urbà i que es pot anomenar cinturó o anell verd. Interconnectar els espais lliures de 
caràcter públic amb ecosistemes perifèrics formats pels sòls forestals, els espais 
hidrogràfics i el sistema costaner, mitjançant una anella verda que, a més a més, acoti 
el creixement en taca d’oli del nucli urbanitzat” 
 
El Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) vigent dibuixa i determina com a sòl 
no urbanitzable els espais de l’anella verda; com a sòl de protecció especial d’interès 
natural (la zona dels Ametllers de Can Grau de Muntanya) i com a zona d’Espais de 
protecció preventiva a l’altre banda oest de sota de l’autopista. 
 
L’Agenda 21 planteja que l’Anella verda garanteix una millora substancial en termes de 
connectivitat ecològica i paisatgística, ja que permet el manteniment del flux entre el 
sector est i oest del terme municipal. Així queda recollit a l’Agenda 21 local i en el seu 
Pla d'Acció́ Local. L‘Estudi Ambiental Estratègic del POUM també contempla la 
necessitat de preservar aquesta anella verda i la importància que te per a la connectivitat 
i la biodiversitat. 
 
L’anella verda al voltant de Canet de Mar ha de garantir una vertebració ordenada de la 
zona forestal i agroforestal que ens uneix amb la serralada del Montnegre, de la zona 
de sol no urbanitzable ideal per a ús agrícola, i finalment de la zona urbana del propi 
nucli residencial de Canet. Aquest cinturó verd permetria encerclar el sol urbà permetent 
que l’anella verda arribi fins al mar, facilitant la biodiversitat amb la connectivitat de la 
fauna i vegetació, i en definitiva, un cinturó verd com a estratègia de fre al creixement. 
 
ATÈS QUE; En el POUM de Canet de Mar aprovat el passat setembre del 2019, al PAU 
4, consta la ubicació del segon institut “Sunsi Mora” en el terreny conegut com els 
Ametllers de can Grau de Muntanya, situat a l’inici del camí de sorra cap a Sant Cebrià 
i està situat en l’Anella Verda i com a sòl de Protecció especial reconegut pel PTMB. 
 
L‘Estudi Ambiental Estratègic del POUM contempla la necessitat de preservar l’anella 
verda, i en la pagina 242 defi- neix “els terrenys dels Ametllers com a valor ambiental 
entre moderat i alt, degut principalment a l’interès agrícola que els hi estableix el PTP 
de l’Àmbit Metropolità de Barcelona”. 
 
Edificar el nou institut implica una requalificació del sòl no urbanitzable agrícola a sòl 
urbanitzable clau d’equipament públic (equipament docent) i representa la pèrdua de 
1,04 ha de sòl de protecció especial i agrícola. D’aquesta ma- nera el poble pot perdre 
un cop més terreny agrícola i d’interès natural incalculable. 
 
ATÈS QUE; Aquest espai dels Ametllers és una zona agrícola, en desús, d’interès 
natural d’uns 10.200 m2 que marca el pas del teixit urbà a les zones agrícoles. Per la 
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seva ubicació, ofereix un espai de refugi per a fauna i flora, i enriqueix de forma 
substancial la biodiversitat de la zona degut a l’heterogeneïtat del terreny (camps 
cultivats i en desús, pinedes, i petits refugis forestals amb sotabosc) i que permet la 
connectivitat de fauna i flora entre l’espai forestal i agrícola, i el litoral. 
 
Destaquem la presència d’espècies d’interès comunitari europeu com el Blauet (a 
l’hivern), el Capsigrany i Abellerol (estiu) i eriçons. Entre altres espècies també es 
destaca l’activitat d’aus rapinyaires nocturnes com el Xot i el Gamarús. 
 
No només es veurien afectades les espècies que nien o s’alimenten dins de la pròpia 
parcel·la, sinó també les que ho fan en l’espai adjacent ja que cal recordar que la 
ubicació d’un institut causaria un impacte a l’entorn pels efectes directes i indirectes que 
generaria. No només l’edifici en sí, sinó, les pertorbacions derivades de l’activitat 
humana (pèrdua de sòl, impediment a la connectivitat de fauna i flora, contaminació 
acústica, lumínica, necessitat d’asfaltat de part del camí que dona accés a la 
urbanització de Vistamar (Can Puig de Cruanyes), etc.). 
 
ATÈS QUE; Des del punt de vista urbanístic, implicaria la pèrdua de sòl agrícola per 
afavorir el creixement urbanitzat amb tot el que implica, així doncs, la ubicació del segon 
institut també queda lluny de ser l’adequada. El centre educatiu quedaria a la perifèria 
del poble. Això afavoreix l’ús del cotxe privat per accedir-hi, com ja passa en els centres 
educatius ubicats a la perifèria del poble. A més, per tal d’afavorir la qualitat veïnal, els 
centres educatius, igual que altres serveis públics, han de tenir una ubicació pensada 
per suplir les necessitats dels ciutadans a un quilòmetre a la rodona. 
 
A més els criteris dels models de municipi, de creixement, de concebre els pobles 
s’estan canviant ara: han d’intervenir-hi els criteris ambientals i de protecció de la 
biodiversitat, de mitigació de la crisi climàtica. Els científics i les nor- matives vigents van 
en aquesta direcció (Les directives comunitàries, Llei de Canvi Climàtic, Declaració 
institucional del Govern d’emergència climàtica, les cimeres del clima,...) 
 
ATÈS QUE; Pels raonaments anteriorment exposats, considerem que caldria fer una 
modificació al POUM de la ubicació d’aquest institut. La ubicació ideal del segon institut 
hauria de ser més al centre del poble com la Carbonella, la Fàbrica Jover (Pulligan), les 
pistes d’atletisme, el camp de futbol, la mateixa ubicació de l’actual institut o 
municipalitzar algunes escoles privades. Cal aplicar en el planejament els criteris de 
preservar els espais naturals i agrícoles, i planificar i ubicar els equipaments en espais 
de fàcil accés i cèntrics. 
 
ATÈS QUE; La zona dels Ametllers de Can Grau de Muntanya és pròxima al “Mas Niella” 
i l’horta de “Cal Bisbe”, tots dos espais considerats d’interès arqueològic. En unes 
prospeccions es van trobar restes arqueològiques que podrien aparèixer també a la 
zona. 
 
El Ple no aprova per deu vots en contra dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere 
Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid Cámara, 
Raquel Serra Lerga, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Josep 
Tensa Soler i Anna M. Casas Donadeu i set vots a favor dels regidors Marián Gómez 
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Téllez, Sílvia Tamayo Mata, Miguel Borrego González, Josep Antoni Massagué 
Muntada, Jordi Castellà Andrés, Andreu Graupera Giménez i Gemma Bosch Alsina: 
 
Primer.- Aturar les actuacions del planejament del PAU 4 d’ubicació del segon institut 
als terrenys dels Ametllers de Can Grau de Muntanya. 
 
Segon.- Creació d’una Comissió específica per consensuar la tria de la millor opció per 
ubicar el segon institut tenint en compte els arguments exposats. Amb participació de 
les tres regidories afectades: Urbanisme, Medi ambient i Educació, de la CEAC i d’altres 
entitats, experts i persones interessades. 
 
Tercer.- Accelerar tots els tràmits necessaris pel canvi d'ubicació de l'institut i cessió 
dels nous terrenys per tal que aquest canvi no suposi un retard en la construcció del nou 
institut. Per tal de procedir amb temps a arribar a un acord i a una solució factible 
respectant els criteris de preservar els espai lliures, naturals i agrícoles, i planificar i ubi- 
car els equipaments en espais de fàcil accés i cèntrics. 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, llegeix la 
part dispositiva de la moció. 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
explica que donaran suport a aquesta moció perquè entenen que és possible construir 
l’institut Sunsi Mora en uns altres terrenys d’on està projectat. De fet, ja ho deien al seu 
programa electoral, consideren que el més adient seria construir-lo a l’antiga fàbrica de 
la Pulligan, un solar que ara mateix s’està degradant i on hi ha hagut ocupacions. Creuen 
que amb una expropiació forçosa per tràmit d’urgència es podria aconseguir aquest 
solar, amb rapidesa i a baix preu perquè està qualificat com a equipament. Així, doncs, 
la pilota és a la teulada de l’Ajuntament, per si vol fer front a aquesta possibilitat o si 
prefereix continuar amb la ubicació que han plantejat i que afecta el medi ambient. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, explica que el seu 
grup ha entrat aquesta moció conjuntament amb la resta de grups de l’oposició perquè 
creuen que s’ha d’obrir un debat urgent. No pretenen endarrerir els terminis amb aquesta 
moció, no volen que la situació s’allargui més, perquè saben que la situació que estan 
vivint els alumnes del Sunsi Mora tampoc és la més idònia, amb els mòduls en què es 
troba i amb el creixement i la projecció que ha tingut aquest centre. Per tant, no és un 
tema d’endarrerir l’assumpte, sinó de posar-se de seguida a veure si aquesta és l’única 
opció. 
 
La senyora Tamayo recorda que aquest procés ja ve de fa temps, de fet al 2011 es va 
fer una cessió provisional per posar els mòduls. Després es van retirar aquests terrenys 
perquè es volia estudiar amb deteniment i de nou es van tornar a posar a disposició del 
Departament. Fa uns dies va poder parlar amb el senyor Llovet sobre els terrenys on 
està ara l’institut i li deia que potser s’hauria de fer, segons el seu parer, una primera 
consulta al Departament d’Educació de si aquests terrenys compleixen els requisits o 
no per poder construir-se l’institut definitiu aquí. Potser aquesta seria la fórmula més 
ràpida, no sap si la millor o no, però potser sí que seria la fórmula ràpida perquè són uns 
terrenys qualificats d’equipaments. La fórmula seria fàcil si és que compleixen els 
requisits de mides. 
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Són uns terrenys lluny del centre, però es pregunta si es disposa al centre de 6.000 o 
8.000 m2 que siguin propietat de l’Ajuntament. No hi ha gaires terrenys amb aquestes 
característiques al centre. Per tant, pensen que és una opció o almenys creuen que 
aquesta opció s’hauria de poder estudiar, però no es poden allargar en el temps. 
Suggereix que s’assenyali un dia de trobada per poder debatre-ho. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, explica que 
ja és sabut que el seu grup municipal té tres prioritats, el tema mediambiental, el tema 
social i el feminisme. Aquesta proposta entra en conflicte amb dues de les seves 
prioritats, per la protecció del medi ambient, de l’entorn natural, i amb el tema social, 
perquè tots i totes tenen dret a una educació i a una educació que sigui digna i no en 
mòduls. 
 
Creuen que la construcció d’aquest institut a la zona de la Pulligan no es pot qualificar 
d’immediata. Les propostes que s’han plantejat fins ara creuen que no són viables amb 
el projecte que s’ha estat fent fins ara. Per altra banda, però, si es fa un estudi de 
l’impacte ambiental que tindrà la construcció de l’institut on s’està programat ara i resulta 
que és irreparable, evidentment no s’hi construirà. 
 
Per aquest motiu, el seu grup pensa que qualsevol proposta ha d’anar de la mà que la 
construcció d’aquest segon institut ha de ser immediata i per això creuen que és adequat 
fer un estudi determinat de la viabilitat de la proposta, un estudi mediambiental de la 
viabilitat de la proposta en el terreny on està programat actualment i si aquesta proposta 
és viable i és reparable l’impacte que hi pot haver, podrien donar-li suport. 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, regidor del grup municipal de Canetencs 
Independents, explica que serà breu perquè l’explicació que farà el senyor Llovet serà 
molt més exhaustiva i clarificadora. 
 
El senyor Masvidal explica que el seu grup municipal s’ha reunit dues vegades amb la 
coordinadora, els van explicar les seves inquietuds i en cap moment s’ha arribat a un 
acord. El seu grup podria estar d’acord amb tots els punts de la moció menys amb un 
que és el d’aturar el PAU 4, perquè si aturen aquest PAU es poden trobar que perden el 
tren de l’institut. Fa set anys que estan demanant aquest institut, fa set anys que aquest 
institut funciona amb mòduls i no poden permetre’s aturar el PAU i que el Departament 
els reclami els terrenys. Si passa això, hauran de tornar a començar tot el procés i això 
no es podria explicar de cap manera a la comunitat educativa. 
 
Troba molt bé que tots els grups de l’oposició presentin una moció conjunta, però la 
responsabilitat és dels grups que estan a govern.  
 
Comenta que busquen opcions que no són viables. No es pot dir de fer-lo a la Carbonella 
perquè el Departament ja va manifestar que per metres quadrats no hi cabia i en el cas 
que hi hagués cabut, són terrenys privats que s’haurien de comprar. 
 
Estan oberts a buscar altres opcions, però opcions que siguin viables, tant per espai 
com econòmicament. Al que no estan disposats és a aturar el PAU 4 i perdre l’opció de 
construir l’institut. 
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El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que el seu grup 
ja tenia dubtes d’entrar aquesta proposta per via d’urgència; ho han estat discutint amb 
tot el govern i hi havia molts partidaris que no entrés per via d’urgència per una raó molt 
senzilla i és que tenen pendent una reunió com a equip de govern amb la coordinadora 
i els semblava que discutir aquesta moció abans d’haver fet aquesta reunió, era avançar-
se a la situació. Ara bé, Han entès que si tota l’oposició presentava una moció 
conjuntament, tenia una representativitat a nivell municipal molt important, és a dir, molta 
gent del poble té l’interès i les ganes de conèixer el tema. Per això han admès la 
proposta per via d’urgència, malgrat els dubtes, però vol deixar clar que es reuniran amb 
la coordinadora i negociaran i intentaran fer-los veure els punts de vista del govern. 
 
El senyor Llovet explica que durant els anys 2009 i 2010, el grup municipal d’ERC va 
proposar el camp de futbol per fer l’institut. Era el moment idoni, tenien els terrenys, 
l’espai i un camp de sorra, però el PSC, que governava en aquell moment, va decidir 
posar gespa artificial al camp de futbol i posar l’institut a la zona on actualment hi ha els 
mòduls. és sabut que aquest fet, entre altres, va provocar la sortida d’ERC del govern. 
 
Així, doncs, el seu grup entenia, com a idea política, que la formació era vital per Canet 
i no parlaven d’una formació d’autosuficiència com a poble, sinó que els instituts de 
Canet fossin instituts supramunicipals. Per això, s’ha arribat en pocs anys, i aquí tothom 
hi ha posat el seu granet de sorra, fins i tot la senyora Tamayo en el seu moment, a tenir 
dos instituts que tenen els sis batxillerats possibles a Catalunya. Canet és l’únic poble 
de tot el Maresme que té els sis batxillerats que hi ha. 
 
Per aquest motiu, Canet rep molt alumnat de fora, per cicles formatius i per batxillerat, 
és un poble que no només porta educació per a la pròpia municipalitat, sinó també per 
l’entorn. 
 
Explica que el seu grup municipal no vol que aquesta educació esdevingui una educació 
en mòduls de per vida. Per això, la seva prioritat número 1 és aconseguir al més aviat 
possible que els alumnes d’aquest institut tinguin un lloc digne on fer les classes. Per 
aquest motiu, durant sis anys es va treballar el POUM i recorda que també hi havia 
regidors del PSC i regidors de JxC i es va aconseguir una aprovació de setze sobre 
disset regidors, després de 33 comissions de debat, mirant ja en aquell moment, les 
ubicacions possibles per al futur institut. 
 
A més a més, la pregunta era clara, quin cost està disposat a assumir Canet per cedir 
uns terrenys per tenir aquest institut. Quan es desenvolupa un POUM, hi ha plans 
d’actuació urbanística que permeten compensar un terreny amb un altre i tenir terrenys 
gratuïts i hi ha alternatives com les compres de terrenys, cosa que no és el cas. Així, 
doncs, es pot fer el plantejament si estan disposats a gastar dos o tres milions d’euros 
per comprar un terreny. 
 
Creu que s’ha de ser clar sobretot amb el punt primer d’aturar les actuacions del 
planejament urbanístic. No es poden permetre que els alumnes del Sunsi Mora, que 
recorda que ja n’ha sortit la primera promoció, tinguin aquestes instal·lacions actuals. 
 
Pel que fa al punt segon que demana fer una comissió amb tres regidories, la CEAC i 
altres entitats, demana si és que els instituts no han de tenir representació. Sembla que 



 

 
52 

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

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

la CEAC ha de ser el centre de la comissió. Canet té dos instituts públics amb mil 
alumnes, però ni se’ls anomena. 
 
Entrant en l’anàlisi del text, el primer punt parla de l’anella verda, però li sembla que no 
tenen clar què és l’anella verda. L’anella verda es va definir al POUM i és una corona 
que permet anar de nord a sud per sota de l’autopista, que connecti el poble per les 
zones verdes, que permeti que l’ecologia i la fauna, vagi d’un costat a l’altre sense que 
es trobi una zona tallada. Actualment, hi ha un lloc tallat molt clar, per sobre de la 
deixalleria, la nau de la brigada i la nau de la neteja. Amb aquesta anella es proposa 
que Canet no creixi a base de menjar-se terrenys no urbanístics, sinó que s’agafi la zona 
dels ametllers i a canvi se cedeixin 10.000 m2 a la zona on hi ha la nau de la brigada i la 
nau de l’empresa de neteja, per permetre aquesta anella verda. De fet, la proposta és 
de crear l’anella verda que permeti lligar un costat i l’altre del poble. Justament, estan 
proposant crear l’anella verda. 
 
En el segon apartat es parla que es perd sòl agrícola i comenta que no és pas cert. 
Aquest és un sòl que no s’utilitza actualment com a agrícola i a més a més, la Generalitat 
no els hagués permès reduir sòl agrícola. El que es fa, i el POUM és molt restrictiu, és 
compensar un terreny per un altre. Així, doncs, es retorna un terreny per compensar els 
altres, perquè hi hagi el mínim impacte possible. I això no vol dir que en el terreny dels 
ametllers on es construiria aquest institut no hagin de mirar que sigui un institut ecològic 
que mantingui part dels ametllers al pati, que es busqui una sèrie de polítiques 
sostenibles amb els alumnes de l’institut i que sigui motor d’aquest possible futur. 
 
L’apartat tercer parla del fet que aquella zona produiria contaminació acústica, que 
donaria accés a Vistamar i que hi haurà una entrada futura a l’autopista i tampoc no ho 
veuen clar. Per tant, això vol dir que els partits de l’oposició han canviat completament 
la idea del POUM, perquè aleshores també estan en contra del segon accés a 
l’autopista. 
 
Per últim, comenta que la moció demana que l’institut hagi d’estar a un quilòmetre de 
distància del poble, com a màxim i aquest punt el despista perquè la regidora del grup 
municipal del PSC demana que es posi l’institut a dalt de la muntanya. A més a més, el 
senyor Llovet explica que han comprovat la distància que hi ha fins al poble des del 
terreny on es vol construir l’institut i el 80% de la població entra dins d’aquest quilòmetre 
que demana l’oposició en aquesta moció. 
 
La moció també esmenta que es té un problema de mobilitat per a l’institut i el senyor 
Llovet comenta que si hi ha un problema de mobilitat és precisament amb les escoles 
que es troben al mig del poble i no entén que els nens i les nenes d’entre dotze i divuit 
anys no puguin anar caminant fins a l’institut. 
 
Per acabar, explica que no s’oposen a negociar, però aclareix que la Pulligan és privada 
i està immersa en un procés judicial llarguíssim. És veritat que el camp de futbol havia 
estat una opció, tot i que ara no sap si encara ho és, però el que no faran és endarrerir 
el projecte. 
 
La senyora alcaldessa comenta que li agradaria fer un aclariment perquè a través del 
xat s’estan fent comentaris sobre el temps de les intervencions. Explica que la 
Presidència, en aquest cas, ella mateixa, a criteri seu, pot allargar el temps d’una 
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intervenció i creu que aquest assumpte és prou interessant, ja que ha estat presentat 
per tots els grups de l’oposició, perquè es puguin fer les explicacions que calguin. És 
per aquest motiu que s’ha excedit el temps d’intervenció, s’han sobrepassat els quatre 
minuts, però s’ha fet en pro que es puguin tenir totes les explicacions necessàries i que 
potser mancaven. 
 
La senyora Bosch agraeix aquesta explicació tan extensa. No volia intervenir però en 
veure que és un tema prou important com perquè els temps de les intervencions no es 
tinguin en compte, aprofita per dir un parell de coses. 
 
En primer lloc, declara que ningú està demanant ni impedir ni endarrerir la ubicació del 
nou institut. En el Ple extraordinari anterior en el qual van parlar del PAM van parlar 
d’aquest assumpte i el senyor Llovet va manifestar que estava disposat a parlar-ne. 
 
Per altra banda, al Portal d’Educació de la Generalitat de Catalunya es parla de 
l’atorgament de pressupost per a la construcció de nous instituts. A l’abril de 2020 es va 
publicar quins eren els diners destinats i quins instituts serien els beneficiats i que es 
començarien a construir l’any 2023. És a dir, temps per parlar-ne n’hi ha encara que no 
sigui gaire. Per tant, si hi hagués un mínim de voluntat política de parlar-ne, es podria 
fer. 
 
El senyor Andreu Graupera Giménez, portaveu del grup municipal de la CUP, comenta 
que tal i com ha comentat la senyora Bosch, no estan demanant endarrerir res, sinó 
només parlar-ne i només faltaria que s’oposessin al fet que els seus joves disposin d’un 
lloc adequat per ser atesos en educació. Simplement demanen parlar-ne per buscar 
alternatives, si és que n’hi ha. Considera que és feina del govern buscar alternatives. 
 
Creu que es podrien trobar altres terrenys més adequats, per mitjà de convenis, per 
exemple, com el terreny de La Carbonella que també està inclòs al PAU 4. 
 
La senyora alcaldessa comenta que ja s’ha explicat que La Carbonella no té els metres 
necessaris per poder ubicar-hi l’institut, a part que és un terreny privat. A més a més, 
afegeix que la CUP estava convidada a la comissió del POUM i no hi va assistir mai. 
 
El senyor Graupera explica que tenien els seus representants en aquesta comissió que 
eren el mateix regidor de la CUP i el senyor Estrada com a assessor. 
 
La senyora alcaldessa manifesta que no ho tenia entès així, però que ho consultarà. 
 
El senyor Castellà explica que aquest mateix matí ha tingut ocasió de parlar amb el 
director de l’institut Sunsi Mora, el senyor Canalda, i li ha explicat la situació del centre. 
Evidentment, el centre necessita la construcció d’un edifici, però el que no és veritat és 
que la Generalitat de Catalunya tingui la prioritat de construir aquest centre de forma 
immediata, perquè com molt bé li ha explicat el director de l’institut, la Generalitat de 
Catalunya, en aquests moments només farà dos centres per any i en el proper any no 
s’ha pressupostat i caldria veure si es farà l’any 2022 o 2023. 
 
Amb això vol dir que sí que tenen un marge de temps per veure quina és la ubicació 
més idònia. 
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Pel que fa a la proposta de Primàries d’adquirir la Pulligan, com diu el senyor Llovet, és 
una qüestió de posar-hi diners. Es pot fer una expropiació forçosa per la via d’urgència, 
en dos mesos. Així, l’Ajuntament podria comprar aquest solar que és molt important per 
al comerç del centre de Canet i que a més a més donaria proximitat, tant als professors 
com als alumnes que sí que ho necessiten. 
 
És una opció de la qual se’n podria parlar, perquè si han invertit cinc milions i mig d’euros 
en l’Odèon, per què no en poden invertir dos o tres per fer un institut cèntric que revitalitzi 
el poble econòmicament. Creu que és una bona opció i que s’ha de discutir, perquè si 
la discuteixen seriosament creu que es podrà tirar endavant. I aquest sí que seria un 
projecte immediat, una expropiació forçosa per via d’urgència, primer s’expropia i 
després es fa un justipreu i es paga el terreny pel valor de la qualificació i com que està 
qualificat com a equipament, seria molt més econòmic que no pas un terreny amb 
qualificació urbanística o residencial. 
 
Per tant, considera que aquest assumptes s’hauria d’estudiar i demana a l’equip de 
govern de reunir-se per estudiar els pros i contres d’aquesta proposta. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, pregunta en quina situació es troba la cessió d’aquests terrenys i la situació en 
què es troba el conveni amb el Departament d’Educació de la Generalitat. Pregunta si 
hi ha algun compromís del Departament que al pressupost de la Generalitat per al 2021 
estigui consignada la construcció del nou institut. 
 
Explica que aquesta moció s’hauria de modificar per incloure els consells escolars. 
 
Es dirigeix al senyor Masvidal i li comenta que no cal que digui que no hi ha pressupost 
per això, ja que per a segons què hi ha pressupost i per a segons quines altres coses 
no n’hi ha. També pregunta si els terrenys dels Ametllers són municipals o privats. 
 
La senyora Tamayo pregunta si els terrenys on hi ha actualment l’institut compleixen els 
requisits necessaris per poder ser-hi, a part que políticament si estigui d’acord o no. 
 
Explica que està totalment d’acord amb les paraules de la senyora Bosch, no perdran el 
tren de la construcció d’aquest institut perquè hi ha una planificació del Departament fins 
al 2023, en la qual no consta aquest institut. 
 
Pel que fa al que va passar a l’any 2009 al qual ha fet referència el senyor Llovet, 
segurament el senyor Llovet no sap quin era el posicionament de la senyora Tamayo, 
però sí que ho sabran altres companys. Per aquest motiu quan després va ser regidora 
d’Educació, de seguida es va posar a buscar uns terrenys adequats per fer un segon 
institut. Va ser una de les seves fites ja que no havia estat d’acord precisament en 
algunes accions que es van prendre en aquell moment, respecte a aquest assumpte. 
 
Pel que fa al cost econòmic, el terreny que es proposa al POUM no té un cost econòmic, 
però cal recordar que sí que té un cost mediambiental i un cost de creixement en el solar 
de La Carbonella, perquè entra dins d’un PAU en el qual hi ha un canvi de cromos. I 
això forma part d’un POUM que la majoria de regidors va votar a favor, encara que en 
aquell moment ja n’hi va haver que van manifestar que no estaven del tot d’acord, 
precisament en aquest aspecte. 
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Respecte als terrenys cèntrics, reconeix que no n’hi ha gaires i per aquest motiu no 
poden perdre temps i cal posar-se a treballar. 
 
Per acabar, declara que potser sí que té raó el senyor Llovet quan ha manifestat que 
han portat a aprovació una moció que no s’han mirat punt a punt. Sí que la finalitat de la 
moció era la correcta, però potser la redacció d’algun punt s’hauria hagut de perfilar 
millor. També, però, és cert que aquesta moció els va arribar amb els temps molt justos, 
quan el Ple ja estava convocat, però el que volien era obrir un debat i per això l’han 
presentada. 
 
El senyor Llovet comenta que per això han acceptat introduir-la a la sessió per via 
d’urgència, per poder fer aquest debat. 
 
En el fet de tenir reunions i debatre aquest assumpte ja han comentat que hi estan 
d’acord, però cal recordar que el POUM ha durat cinc anys i no poden estar eternament 
debatent altre cop tots els punts que ja es van debatre en el POUM, ja que ha d’arribar 
el moment de prendre decisions i això afecta tant al govern com a l’oposició. 
 
El que fa al tema de la Pulligan, el senyor Llovet comenta que no hi entrarà més, perquè 
van intentar embargar una petita nau de la Pulligan perquè deuen molts diners a 
l’Ajuntament i ja els van dir que no ho aconseguirien ja que els bancs tenen prioritat 
davant de qualsevol estament públic i recorda que tenen un deute al voltant dels 23 
milions d’euros. 
 
Pel que fa a la cessió dels terrenys al Departament de la Generalitat, té un procés llarg. 
S’ha de fer la reestructuració de terrenys i la parcel·lació entre les dues finques. Un cop 
feta la reparcel·lació, s’ha d’estudiar el baixant d’aigües amb l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA), que ha de fer un informe; s’han de mirar les servituds, fins on arriben els 
serveis de gas i aigua i passar aquests terrenys a la Generalitat nets de servituds, amb 
l’informe de l’ACA, sense cap cost de fer-hi arribar els serveis. És un procés que 
necessita uns mesos i que si no s’endega aviat, d’aquí a un any, no ho tindran a punt 
per fer la cessió. Per aquest motiu consideren que s’ha de començar aquest procés i si 
en algun moment es decideix parar perquè ha aparegut alguna opció millor, sempre hi 
seran a temps. 
 
Pel que fa als terrenys del polígon industrial, el senyor Llovet explica que són uns 6.000 
m2, però la parcel·la és molt irregular. La part de dalt nomes en fa 4.000, que és la que 
té una forma més regular però està molt lluny d’una mida mínima que s’adigui amb la 
possibilitat que es pugui fer l’institut. 
 
També comenta que a, més a més de fer la reunió amb la CEAC, també creu que s’ha 
de fer una reunió amb tots els partits que conformen el Ple quan calgui i com calgui per 
aclarir els dubtes que hi hagi, ja que li sembla que no és qüestió que una entitat presenti 
una esmena i es faci cas a l’entitat i no es faci cas a tota l’oposició i per això avui els han 
donat preferència i han acceptat debatre aquesta moció, malgrat que tenien pendent la 
reunió amb la CEAC. 
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A continuació la senyora alcaldessa passa a la votació d’incloure un altre punt per via 
d’urgència a la sessió, una moció presentada pel grup municipal del PSC, a la qual 
s’adhereix el grup municipal de Junts per Canet. 
 
3.1.2. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER A LA REALITZACIÓ D'UN 
PROJECTE MUNICIPAL DE VIDEOVIGILÀNCIA 
 
La senyora alcaldessa i presidenta del Ple municipal, segons allò que es disposa als 
articles 51 del text refós de règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 
18 d’abril, i 83 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la 
consideració dels presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre del dia. 
Un cop sotmesa la urgència d’aquest punt, no és apreciada i declarada per deu vots en 
contra dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, 
Raquel Serra Lerga, Rosabel Madrid Cámara, Josep M. Masvidal Serra, M. Assumpta 
Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Josep Tenas Soler i Anna M. Casas Donadeu 
i set vots a favor dels regidors Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata, Miguel 
Borrego González, Josep Antoni Massagué Muntada, Jordi Castellà Andrés, Andreu 
Graupera Giménez i Gemma Bosch Alsina. Així, doncs, no se sotmet a la seva 
deliberació i votació. 
 
La senyora alcaldessa explica que no consideren que sigui un tema urgent, ja que han 
deixat tot el temps possible per discutir i aclarir l’assumpte anterior sobre la ubicació del 
segon institut. Així, doncs, aquesta moció queda pendent per a la propera sessió del 
Ple, si la tornen a presentar. 
 
4. Precs i preguntes 
 
La senyora alcaldessa explica que si no va errada, no ha arribat cap pregunta per escrit 
dins el termini establert. Així, doncs, totes les preguntes que es duguin a terme ara, es 
contestaran en el Ple següent. 
 
1.- Situació de la Pulligan 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, pregunta 
al senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, si 
s’han fet avenços per esbrinar quina és la situació de la Pulligan. 
 
2.- Expropiació forçosa de la Pulligan 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, pregunta 
al senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, si 
s’han plantejat l’expropiació forçosa de la Pulligan, vist l’estat ruïnós i el perill que suposa 
també a nivell sanitari. 
 
3.- Reunió per solucionar el problema de Drassanes del Pla amb ADIF 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, comenta 
que arran de la notícia que s’ha sabut avui mateix de la negativa d’ADIF a intervenir a 
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la zona de Drassanes del Pla, volia saber que en cas que en la reunió amb els 
responsables d’ADIF no vagi per bon camí, si tenen clar quins passos es podrien seguir. 
 
4.- Prec per poder fer aportacions al conveni amb l’Associació de Comerciants 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, comenta 
que vol fer un prec i és que es permeti a l’oposició fer aportacions al conveni que es farà 
amb la nova Associació de Comerciants. 
 
Aprofita aquesta última intervenció per desitjar a tots els que els estan escoltant i a tots 
els companys de l’Ajuntament unes bones festes de Nadal. 
 
5.- Presentació de les preguntes per escrit del grup municipal de la CUP 
 
El senyor Andreu Graupera Giménez, portaveu del grup municipal de la CUP, comenta 
que presentaran les seves preguntes per escrit perquè siguin contestades a la sessió 
següent del Ple municipal. Desitja un bon Nadal o unes bones festes a tothom. 
 
6.- Valoració de la seguretat ciutadana i l’afectació de la COVID-19 a l’economia 
durant l’any 2020 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
en primer lloc vol felicitar les festes de Nadal a tothom. 
 
Pel que fa a les preguntes, aprofitant que seran contestades a la sessió següent, li 
agradaria saber si es fa, s’ha fet o es farà una valoració sobre l’any 2020 respecte a la 
seguretat ciutadana i sobre l’afectació a l’economia que ha provocat la COVID-19. 
 
7.- Ornamentació de Nadal a la plaça Pau Casals 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
comenta que té una pregunta dels veïns de la plaça Pau Casals de per què la seva plaça 
no hi ha ornamentació de Nadal. 
 
8.- Expropiació forçosa de la Pulligan 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
demana que es tingui en compte, com ha dit la senyora Bosch, que la Pulligan està en 
una situació límit, que és molt possible que passi alguna desgràcia qualsevol dia i 
esperen que l’Ajuntament sigui molt diligent en aquest aspecte i que es posin a treballar 
al més ràpid possible. Considera que sí que és possible l’expropiació forçosa perquè 
una cosa és el deute empresarial i una altra cosa és el deute patrimonial No s’ha de 
confondre. La Pulligan pot tenir un deute empresarial de 23 milions d’euros, però una 
altra cosa és el patrimoni. El patrimoni és individual i singular i si l’Ajuntament creu que 
per urgència i necessitat cal expropiar-lo, el senyor Castellà creu que es pot fer. 
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9.- Millora i modernització de la xarxa de comunicació 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que les seves preguntes ja venen de lluny. La primera fa referència a la 
millora i la modernització de la xarxa de comunicació. No li han contestat si es convocarà 
el consell de la ràdio o com està la redacció del reglament. Comenta si això vol dir que 
continuaran amb la direcció política que ja va dir el senyor Xirau. 
 
10.- Segell Infoparticipa 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, comenta que pel que fa al segell d’Infoparticipa, tenint en compte que l’any passat 
estaven al 46,15% i aquest any s’ha baixat a un 39,58% i que dels 48 indicadors que 
aquest segell demana només se n’han complert 19, li agradaria que li fessin arribar el 
document on es plasmen totes les millores que volen fer per assolir aquest segell. 
 
11.- Creació de la comissió d’estudi per al Reglament orgànic municipal 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que respecte al ROM, el senyor Llovet en un ple del mes de febrer va ser 
més explícit que no pas avui, ja que va dir que abans de final d’any estaria enllestida la 
creació de la comissió d’estudi del ROM. Considera que la COVID-19 no hi ha influït, tot 
i que el senyor Llovet consideri que sí. 
 
12.- Com està la cessió dels terrenys per al segon institut, el conveni amb el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i si consta la construcció 
en els pressupost per al 2021 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, comenta que en el punt de la moció de la cessió dels terrenys per al nou institut 
li ha fet unes quantes preguntes al senyor Llovet que no ha contestat i les hi repeteix. Li 
ha preguntat en quin punt està la cessió dels terrenys, en quin punt està el conveni amb 
el Departament d’Educació de la Generalitat, si al pressupost per al 2021 de la 
Generalitat de Catalunya hi consta la construcció d’aquest segon institut a Canet de Mar. 
 
Per acabar, el senyor Massagué vol desitjar un bon Nadal a tothom, especialment a tots 
els treballadors de l’Ajuntament en aquest any tan difícil igual que als regidors, la resta 
de membres del govern i a tots i totes les canetenques. 
 
La senyora alcaldessa aclareix que algunes de les preguntes sí que s’han pogut 
contestar i les que no s’han contestat, ho faran per escrit o a la propera sessió del Ple. 
 
13.- La valoració de llocs de treball 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que, en 
referència a la valoració de llocs de treball, li consta que a l’estiu es va enviar la proposta 
retributiva i si no va errada a dia d’avui encara no s’han reunit o no han transaccionat 
les idees pertinents amb els sindicats. Demana si tenen alguna previsió. 
 
14.- Augment de la plantilla de la Policia Local 
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La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, agraeix a les 
senyores M. Àngels Isart Falceto i Rosabel Madrid Cámara les respostes del ple dedicat 
al PAM. 
 
Li agradaria, però, puntualitzar les respostes de la senyora alcaldessa, en referència a 
l’ampliació de la plantilla de la Policia Local. Comenta que ni tenint una setmana per 
contestar les preguntes, les porta preparades. Des de fa més d’un any i mig que diu que 
la Policia està augmentant i la Policia es manté en el mateix nombre. A les memòries de 
la Policia Local de l’any 2013 i de l’any 2014, a la Policia hi havia 29 agents i actualment 
n’hi ha 28. Li agradaria fer, d’una manera molt gràfica, l’explicació. Segons la senyora 
alcaldessa, el 2021 la plantilla s’augmentarà en quatre policies, per la qual cosa es 
passarà a tenir 32 policies. Pregunta si això serà així realment o el que es farà serà unes 
places definitives perquè hi ha dos policies en comissió de serveis i dos policies més 
que no són fixos. Si és així, es mantindran les 28 places. 
 
15.- Informació sobre l’expedient conegut com el de la ITV 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, comenta que la 
senyora alcaldessa hauria de tenir la informació com a responsable de l’Àrea de 
Seguretat Ciutadana, però ja s’esperarà a tenir la resposta al proper Ple. Demana en 
quin punt es troba l’expedient conegut com a ITV. 
 
16.- Agents de la Policia Local amb moltes hores acumulades 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, comenta que fa 
molta falta que s’augmenti la Policia Local perquè hi ha policies que tenen mes de 200, 
300 i 400 hores acumulades. Li demana a la senyora alcaldessa que, com a responsable 
d’aquesta Àrea, que hi posi remei durant aquest any 2021. 
 
Per acabar, vol agrair la feina a tots els companys, regidors, regidores i funcionaris que 
potser no han estat tractats de la manera que els correspondria, sobretot per part 
d’alguns regidors o mandataris d’aquest govern. Vol donar-los tot l’escalf, la força i la 
gratitud de part seva i de part de molts ciutadans, perquè gràcies a ells s’han tirat moltes 
coses endavant. Evidentment, també dona les gràcies a molts regidors i regidores i vol 
felicitar les festes i l’any que s’acosta a tots els canetencs i canetenques.  
 
La senyora alcaldessa comenta que està totalment d’acord amb les paraules de la 
senyora Gómez, però aclareix que no és responsabilitat de la senyora alcaldessa la 
capacitat de comprensió de la senyora Gómez de les respostes que espera. De tota 
manera, s’emplaça al ple següent.  
 
En aquest instant es produeix una discussió entre la senyora alcaldessa i la senyora 
Gómez. La senyora Gómez comenta que la senyora alcaldessa menteix perquè en unes 
declaracions a la ràdio va explicar que es contestaven totes les instàncies i no és cert, 
ja que ella mateixa havia entrat una instància demanant informació sobre ADIF i encara 
no s’ha contestat i d’això ja en fa sis mesos. 
 
La senyora alcaldessa comenta que no entrarà a debat amb la senyora Gómez i li 
demana que entri les instàncies com fa sempre i quan els tècnics tinguin la capacitat i el 
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temps per poder-les respondre, ho faran. Recorda que tenen molta feina i gràcies a ells 
les coses poden tirar endavant. 
 
La senyora Gómez comenta que tenen tres mesos per respondre una instància. 
 
La senyora alcaldessa felicita el Nadal a tothom, demana que s’aprofiti per descansar, 
per relaxar-se i sobretot que es mantinguin les bombolles familiars, que preservaran d’un 
mal major, ja que el país es troba en una situació preocupant. No poden oblidar que els 
negocis han d’obrir i no es pot fer un confinament com caldria perquè l’Estat espanyol 
no té capacitat econòmica de pagar els ERTOS necessaris i de mantenir a tothom 
confinat, cosa que sí que es podria fer si hi hagués un estat català. 
 
La senyora alcaldessa explica que s’ha d’anar vigilant que la sanitat pugui assumir totes 
les infeccions i que la gent pugui treballar per guanyar-se la vida. Demana que tothom 
ajudi perquè es pugui treballar de manera segura i que no s’hagi d’arribar a un altre 
confinament. D’aquesta manera també s’ajuda la sanitat pública de Catalunya, que ha 
estat exemplar durant tots aquests mesos, perquè puguin aguantar l’embat que els 
arribarà. 
 
Per acabar, demana que es feliciti el Nadal de la manera que ho estan fent ara, 
telemàticament.  
 
A continuació tots els regidors i les regidores desitgen un bon Nadal a tothom. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 21:54 hores de tot 
el que jo com a secretària certifico. 
 
   
 
 


