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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DEL PLE MUNICIPAL DE DATA  
27 DE FEBRER DE 2020 

 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter           
personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de 
dades. 
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 19.33 
Hora que acaba: 23.06 
Lloc: Sala de Sessions 
 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa 

 
ASSISTENTS 

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

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

ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació d’actes anteriors 
 
1.1. PLE2019/13 ordinari 19/12/2019 
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2. Propostes 
 
2.1. Secretaria 
 
2.1.1. Donar compte del Decret 2020/120, de 20 de gener, d'activació del Pla 
d'emergència Municipal 
 
2.1.2. Proposta a Ple donar compte del Decret 2020/123, de 21 de gener, de pròrroga 
d'activació del Pla d'Emergència Municipal 
 
2.1.3. Proposta a Ple donar compte Decret 2020/136, de 22 de gener, de pròrroga de 
l'activació del Pla d'Emergència Municipal 
 
2.1.4. Proposta a Ple donar compte Decret 2020/141, de 23 de gener, de desactivació 
del Pla d'Emergència Municipal 
 
2.1.5. Proposta a Ple donar compte Decret 2020/277, de 12 de febrer, de declaració 
d'emergència 
 
2.1.6. Desestimació alꞏlegacions i aprovació definitiva del Reglament intern d'armes i 
eines d'ús policial en l'exercici de les seves funcions pels membres del cos de la Policia 
Local de Canet de Mar 
 
2.1.7. Aprovació conveni concessió demanial dels sectors B, C, D, E i F de la finca de 
l'Escola de Teixits de Punt de Canet de Mar a favor de l'Ajuntament 
 
2.1.8. Incoació exp. licitació explotació mòdul servei pg. marítim. 
 
2.2. Recursos Humans i Organització 
 
2.2.1. Acord modificació plus disponibilitat Policia Local 
 
2.3. Urbanisme 
 
2.3.1. Aprovació de les Fitxes de béns protegits del Catàleg de patrimoni dins el Pla 
d'Ordenació Urbanística Municipal de Canet de Mar 
 
2.4. Intervenció 
 
2.4.1. Proposta de Ple de l'Ajuntament de transferència de crèdits 
 
2.4.2. Proposta de Ple de l'Ajuntament de crèdit extraordinari 5/2020 
 
2.5. Medi Ambient 
 
2.5.1. Proposta aprovació addenda conveni deixalleria CCM 2019 
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2.6. Alcaldia 
 
2.6.1. Proposta Ple denominació Plaça 1 d'octubre 
 
2.6.2. Moció del GM de Primàries Canet de Mar sobre la visualització de la pluralitat 
política dels grups de l'oposició 
 
2.6.3. Moció del grup municipal de Primàries Canet de Mar de commemoració del 90 
aniversari de la 1a votació per sufragi universal. 
 
2.6.4. Moció del grup municipal de Junts per Canet per acorda establir una moratòria de 
dos anys de noves llicències d'habitatges d'ús turístic 
 
2.6.5. Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Canet per a la creació d'una 
comissió per a la revisió i modificació del Reglament orgànic municipal 
 
3. Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
La senyora alcaldessa obre la sessió i dona la benvinguda als assistents, els regidors, 
les regidores, el públic i els radiooients que segueixen el Ple a través de Ràdio Canet, 
gràcies a la feina dels tècnics. Aprofita per disculpar la regidora de Promoció Econòmica 
i Turisme, la senyora Anna M. Casas Donadeu, que arribarà en breu. 
 
1. Actes pendents d’aprovar 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL PLE 
MUNICIPAL DE DATA 19 DE DESEMBRE DE 2019 
 
La senyora alcaldessa demana si hi ha alguna observació a fer a aquesta acta. Cap 
regidor en fa i, per tant, queda aprovada per unanimitat dels setze membres presents 
dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Secretaria 
 
La senyora alcaldessa explica que els cinc punts següents de l’ordre del dia donen 
compte de diferents decrets relacionats amb el temporal Gloria. Comenta que llegirà el 
títol tots seguits i, en acabat, la senyora secretària accidental llegirà la part dispositiva. 
 
2.1.1. DONAR COMPTE DEL DECRET 2020/120, DE 20 DE GENER, D’ACTIVACIÓ 
DEL PLA D’EMERGÈNCIA MUNICIPAL 
 
Fets: 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia número 2020/120, de 20 de gener d’activació del Pla 
d’Emergència Municipal, que es transcriu a continuació: 
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DECRET D’ALCALDIA 
 
Atès que el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) ha emès un 
comunicat d’actualització de la fase d’alerta VENTCAT segons el qual es preveu 
que les ratxes de vent puguin ser superiors a 72 Km/h preveient-se una 
intensificació cap al migdia d’avui. 
 
Atès que segons s’ha informat des del Consell Comarcal del Maresme aquesta 
tarda vespre començarà un episodi de pluges que durarà 24 h, preveient-se una 
acumulació total de 200 mm d’aigua i mantenint-se el fort vent encara que en 
menor intensitat. 
 
Vist l’informe emès pel sergent cap de la Policia Local en el dia d’avui, el contingut 
literal del qual és el següent: 
 
“Servando Gómez González, Sergent Cap de la Policia Local de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, informa sobre les necessitats d’activar el Pla d’Emergència 
Municipal per ventades, així com la suspensió de les classes de les escoles I 
instituts del municipi, clausura de parcs amb perill o risc per caiguda d’arbres, així 
com suspendre les activitats de lleure a instalꞏlacions municipals promocionades 
per l’Ajuntament. 
 
En data 19/1/2020 es va rebre avís per part del CECAT d’inici de la fase d’alerta 
del pla d’emergències de Catalunya. Que es podrien produir ratxes de vent 
superior a 72 km hores segons aquest comunicat. No obstant, segons Meteomar 
(predicció del Consell Comarcal), també hi havia previsió d’arribada als 100 km/h. 
 
A les 02 hores del dia 20/1/2020 el vent encara era moderat amb ratxes fortes. 
Però a partir de les 06 hores aquestes ratxes va començar a ser més fortes. Per 
aquest motiu i davant que les prediccions fossin en augment, així com davant de 
la quantitat d’incidències policials, es va decidir d’una banda augmentar el 
personal de policia al carrer, així com comunicar a Alcaldia que seria adient emetre 
comunicat per suspendre les activitats als centres educatius. 
 
A les 13 hores del dia 20/1/2020 s’ha contactat amb el centre de control de 
CECAT, i ens informen que per aquesta tarda nit, i demà al matí hauran les 
mateixes previsions, afegint que podria haver a més episodis de pluja forta, encara 
que en un principi sense risc d’inundacions.  
 
Per tot l’exposat, es recomana que continuï l’activació del Pla Municipal 
d’Emergències en fase d’alerta per ventades, fins demà dia 21/1/2020 a les 15 
hores. I que es continuï amb la mesura de suspensió de les classes als centres 
educatius, tancament dels parcs i jardins públics, així com suspendre les activitats 
de lleure a instalꞏlacions municipals promocionades per l’Ajuntament. 
 
Tan aviat com millori la previsió meteorològica es comunicarà a la població i es 
desactivarà el Pla Municipal d’Emergència per ventades. 
 
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica.”  
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Atès que segons disposa l’art. 53.1.m) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel que s’aprova la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon a 
l’alcalde adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de greu 
perill de catàstrofes o d’infortunis públics, les mesures necessàries i adequades, 
pel present 
 
RESOLC 
 
PRIMER.- Activar el Pla d’Emergència Municipal en fase d’alerta per ventades, 
fins demà dia 21/1/2020 a les 15 hores, de conformitat amb l’informe emès en data 
d’avui pel sergent cap de la Policia Local. 
 
SEGON.- Ordenar a tots els centres docents del municipi que es suspenguin les 
classes durant el dia d’avui i demà dimarts donada l’alerta VENTCAT i l’alerta 
INUNCAT emeses pel Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. 
 
TERCER.- Que durant tot el dia d’avui i de demà, dimarts 21 de gener de 2020, 
es procedeixi al tancament dels parcs i jardins públics i que es suspenguin les 
activitats de lleure a instalꞏlacions municipals promocionades per l’Ajuntament. 
 
QUART.- Que es notifiqui la present resolució a tots els centres docents del 
municipi. 
 
CINQUÈ.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la propera 
sessió que celebri. 

 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, el Ple municipal es dona 
per assabentat de l’acord següent: 
 
Únic.- Restar assabentat del Decret de l’Alcaldia número 2020/120, de 20 de gener, que 
activava el Pla d’Emergència Municipal en fase d’alerta per ventades, fins al dia 
21/1/2020 a les 15 hores, de conformitat amb l’informe emès en la mateixa data pel 
sergent cap de la Policia Local. 
 
2.1.2. DONAR COMPTE DEL DECRET 2020/123, DE 21 DE GENER, DE PRÒRROGA 
D’ACTIVACIÓ DEL PLA D’EMERGÈNCIA MUNICIPAL 
 
Vist el Decret d’Alcaldia número 2020/123, de 21 de gener, de pròrroga de l’activació 
del Pla d’Emergència Municipal, que es transcriu a continuació: 

 
DECRET D’ALCALDIA 

 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2020/120, de 20 de gener, es va 
resoldre:  
 
PRIMER.- Activar el Pla d’Emergència Municipal en fase d’alerta per ventades, 
fins demà dia 21/1/2020 a les 15 hores, de conformitat amb l’informe emès en data 
d’avui pel sergent cap de la Policia Local. 
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SEGON.- Ordenar a tots els centres docents del municipi que es suspenguin les 
classes durant el dia d’avui i demà dimarts donada l’alerta VENTCAT i l’alerta 
INUNCAT emeses pel Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. 
 
TERCER.- Que durant tot el dia d’avui i de demà, dimarts 21 de gener de 2020, 
es procedeixi al tancament dels parcs i jardins públics i que es suspenguin les 
activitats de lleure a instalꞏlacions municipals promocionades per l’Ajuntament. 
 
QUART.- Que es notifiqui la present resolució a tots els centres docents del 
municipi. 
 
CINQUÈ.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la propera 
sessió que celebri. 
 
Vist l’informe emès pel sergent cap de la Policia Local en el dia d’avui, el contingut 
literal del qual és el següent: 
 
“Servando Gómez González, Sergent Cap de la Policia Local de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, informa sobre les necessitats de continuar amb el Pla d’Emergència 
Municipal per ventades en fase ACTIVAT.  
 
A les 14 hores del dia 21/1/2020 s’ha revisat tota la informació que es té del 
CECAT, respecte a les previsions de vent, pluja i onades. Per aquesta tarda nit 
continuen les mateixes previsions que aquest matí. Pluja intensa, però sense perill 
d’inundacions i vent fort amb ratxes. 
 
Per això es demana continuar amb el Pla d’Emergència Municipal per ventades 
ACTIVAT, encara que es recomanen seguir les següents instruccions: 
 

- Aixecar la suspensió de les activitats docents, reprendre el normal 
funcionament de l’activitat dintre dels edificis, però sense fer ús dels espais 
oberts (no deixar sortir a jugar als patís). 

- Suspendre les activitats extraescolars fora dels edificis, i comportin fer ús 
d’espais oberts. 

- Suspendre les activitats de lleure a instalꞏlacions municipals, promocionades 
per l’Ajuntament. 

- Continuar amb el tancament dels parcs i jardins públics. 
 
Per tot l’exposat, es recomana que continuï l’activació del Pla Municipal 
d’Emergències en fase d’alerta per ventades, fins demà dia 22/1/2020 a les 15 
hores, moment en que es tornarà a fer una valoració de la situació.  
 
Segons les previsions meteorològiques, les ratxes de vent aniran perdent 
intensitat, i la quantitat de pluja no serà tan intensa. Així mateix l’estat del mar 
continuarà amb fort onatge, i mar de fons. 
 
Tan aviat com millori la previsió meteorològica es comunicarà a la població i es 
desactivarà el Pla Municipal d’Emergència per ventades. 
 
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica.”  
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Atès que segons disposa l’art. 53.1.m) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel que s’aprova la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon a 
l’alcalde adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de greu 
perill de catàstrofes o d’infortunis públics, les mesures necessàries i adequades, 
pel present 
 
RESOLC 
 
PRIMER.- Mantenir actiu el Pla d’Emergència Municipal per ventades ACTIVAT, 
fins demà dia 22/1/2020 a les 15 hores, de conformitat amb l’informe emès en data 
d’avui pel sergent cap de la Policia Local. 
 
SEGON.- Aixecar la suspensió de les activitats docents i reprendre el normal 
funcionament de l’activitat dintre dels edificis, però sense fer ús dels espais oberts 
(no deixar sortir a jugar als patís). 
 
TERCER.- Suspendre les activitats extraescolars fora dels edificis, que comportin 
fer ús d’espais oberts. 
 
QUART.- Mantenir la suspensió de les activitats de lleure a instalꞏlacions 
municipals, així com el tancament dels parcs i jardins públics. 
 
CINQUÈ.- Que es notifiqui la present resolució a tots els centres docents del 
municipi. 
 
SISÈ.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la propera 
sessió que celebri. 

 
En virtut de les atribucions que l’article 22.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, el Ple municipal es dona 
per assabentat de l’acord següent: 
 
Únic.- Restar assabentat del Decret de l’Alcaldia número 2020/123, de 21 de gener, que 
prorrogava el Pla d’Emergència Municipal en fase d’alerta per ventades, fins al dia 
22/1/2020 a les 15 hores, de conformitat amb l’informe emès en la mateixa data pel 
sergent cap de la Policia Local. 
 
2.1.3. DONAR COMPTE DEL DECRET 2020/136, DE 22 DE GENER, DE PRÒRROGA 
DE L’ACTIVACIÓ DEL PLA D’EMERGÈNCIA MUNICIPAL 
 
Vist el Decret d’Alcaldia número 2020/136, de 22 de gener, de pròrroga de l’activació 
del Pla d’Emergència Municipal, que es transcriu a continuació: 
 

DECRET D’ALCALDIA 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2020/120, de 20 de gener, es va 
resoldre:  
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PRIMER.- Activar el Pla d’Emergència Municipal en fase d’alerta per ventades, 
fins demà dia 21/1/2020 a les 15 hores, de conformitat amb l’informe emès en data 
d’avui pel sergent cap de la Policia Local. 
 
SEGON.- Ordenar a tots els centres docents del municipi que es suspenguin les 
classes durant el dia d’avui i demà dimarts donada l’alerta VENTCAT i l’alerta 
INUNCAT emeses pel Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. 
 
TERCER.- Que durant tot el dia d’avui i de demà, dimarts 21 de gener de 2020, 
es procedeixi al tancament dels parcs i jardins públics i que es suspenguin les 
activitats de lleure a instalꞏlacions municipals promocionades per l’Ajuntament. 
 
QUART.- Que es notifiqui la present resolució a tots els centres docents del 
municipi. 
 
CINQUÈ.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la propera 
sessió que celebri. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2020/123, de 21 de gener, es va 
resoldre:  
 
PRIMER.- Mantenir actiu el Pla d’Emergència Municipal per ventades ACTIVAT, 
fins demà dia 22/1/2020 a les 15 hores, de conformitat amb l’informe emès en data 
d’avui pel sergent cap de la Policia Local. 
 
SEGON.- Aixecar la suspensió de les activitats docents i reprendre el normal 
funcionament de l’activitat dintre dels edificis, però sense fer ús dels espais oberts 
(no deixar sortir a jugar als patis). 
 
TERCER.- Suspendre les activitats extraescolars fora dels edificis, que comportin 
fer ús d’espais oberts. 
 
QUART.- Mantenir la suspensió de les activitats de lleure a instalꞏlacions 
municipals, així com el tancament dels parcs i jardins públics. 
 
CINQUÈ.- Que es notifiqui la present resolució a tots els centres docents del 
municipi. 
 
Vist l’informe emès pel sergent cap de la Policia Local en el dia d’avui, el contingut 
literal del qual és el següent: 
 
“Servando Gómez González, Sergent Cap de la Policia Local de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, informa sobre les necessitats de continuar amb el Pla d’Emergència 
Municipal per ventades en fase ACTIVAT. 
 
A les 10 hores del dia 22/1/2020 s’ha revisat tota la informació que es té del 
CECAT, respecte a les previsions de vent, pluja i onades. El pla d’emergència per 
risc de ventades (VENTCAT) s’ha desactivat. No obstant, continua en fase d’alerta 
el Pla d’emergències per inundacions (INUNCAT), i es preveuen per aquesta tarda 
nit tempestes puntualment fortes.  
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Davant la previsió de pluges puntualment molt fortes, i la possibilitat de 
esllavissades i caiguda d’arbres per l’estat del terra, es demana continuar amb el 
Pla d’Emergència Municipal ACTIVAT, i es recomanen seguir les següents 
instruccions: 
 
- Realització de les activitats docents amb normal funcionament, sempre dintre 
dels edificis, sense fer ús dels espais oberts (no deixar sortir a jugar als patís). 
 
- Suspendre les activitats extraescolars fora dels edificis, i comportin fer ús 
d’espais oberts. 
 
- Suspendre les activitats de lleure a instalꞏlacions municipals, promocionades per 
l’Ajuntament. 
 
- Continuar amb el tancament dels parcs i jardins públics. 
 
Per tot l’exposat, es recomana que continuï l’activació del Pla Municipal 
d’Emergències en fase d’alerta, fins demà dia 23/1/2020 a les 15 hores, moment 
en que es tornarà a fer una valoració de la situació. 
 
Segons les previsions meteorològiques, la situació anirà perdent força i baixant la 
intensitat. Únicament es preveu que l’estat del mar continuï amb fort onatge, i mar 
de fons. 
 
Tan aviat com millori la previsió meteorològica es comunicarà a la població i es 
desactivarà el Pla Municipal d’Emergència. 
 
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica.”  
 
Atès que segons disposa l’art. 53.1.m) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel que s’aprova la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon a 
l’alcalde adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de greu 
perill de catàstrofes o d’infortunis públics, les mesures necessàries i adequades, 
pel present 
 
RESOLC 
 
PRIMER.- Mantenir actiu el Pla d’Emergència Municipal ACTIVAT, fins demà dia 
23/1/2020 a les 15 hores, de conformitat amb l’informe emès en data d’avui pel 
sergent cap de la Policia Local. 
 
SEGON.- Mantenir, mentre segueixi actiu el PEM, el requeriment efectuat als 
centres docents del municipi mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2020/123, de data 
21 de gener, per tal que les activitats docents s’efectuïn a l’interior dels edificis i 
no es faci ús dels espais oberts (no deixar sortir a jugar als patis). 
 
TERCER.- Mantenir, mentre segueixi actiu el PEM, la suspensió de les activitats 
extraescolars fora dels edificis, que comportin fer ús d’espais oberts. 
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QUART.- Mantenir, mentre segueixi actiu el PEM, la suspensió de les activitats de 
lleure a instalꞏlacions municipals, així com el tancament dels parcs i jardins públics. 
 
CINQUÈ.- Que es notifiqui la present resolució a tots els centres docents del 
municipi. 
 
SISÈ.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la propera 
sessió que celebri. 

 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, el Ple municipal es dona 
per assabentat de l’acord següent: 
 
Únic.- Restar assabentat del Decret de l’Alcaldia número 2020/136, de 22 de gener, que 
prorrogava el Pla d’Emergència Municipal en fase d’alerta per ventades, fins al dia 
23/1/2020 a les 15 hores, de conformitat amb l’informe emès en la mateixa data pel 
sergent cap de la Policia Local. 
 
2.1.4. DONAR COMPTE DEL DECRET 2020/141, DE 23 DE GENER, DE 
DESACTIVACIÓ DEL PLA D’EMERGÈNCIA MUNICIPAL 
 
Vist el Decret d’Alcaldia número 2020/141, de 23 de gener, de desactivació del Pla 
d’Emergència Municipal, que es transcriu a continuació: 
 

DECRET D’ALCALDIA 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2020/120, de 20 de gener, es va 
resoldre:  
 
PRIMER.- Activar el Pla d’Emergència Municipal en fase d’alerta per ventades, 
fins demà dia 21/1/2020 a les 15 hores, de conformitat amb l’informe emès en data 
d’avui pel sergent cap de la Policia Local. 
 
SEGON.- Ordenar a tots els centres docents del municipi que es suspenguin les 
classes durant el dia d’avui i demà dimarts donada l’alerta VENTCAT i l’alerta 
INUNCAT emeses pel Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. 
 
TERCER.- Que durant tot el dia d’avui i de demà, dimarts 21 de gener de 2020, 
es procedeixi al tancament dels parcs i jardins públics i que es suspenguin les 
activitats de lleure a instalꞏlacions municipals promocionades per l’Ajuntament. 
 
QUART.- Que es notifiqui la present resolució a tots els centres docents del 
municipi. 
 
CINQUÈ.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la propera 
sessió que celebri. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2020/123, de 21 de gener, es va 
resoldre:  
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PRIMER.- Mantenir actiu el Pla d’Emergència Municipal per ventades ACTIVAT, 
fins demà dia 22/1/2020 a les 15 hores, de conformitat amb l’informe emès en data 
d’avui pel sergent cap de la Policia Local. 
 
SEGON.- Aixecar la suspensió de les activitats docents i reprendre el normal 
funcionament de l’activitat dintre dels edificis, però sense fer ús dels espais oberts 
(no deixar sortir a jugar als patís). 
 
TERCER.- Suspendre les activitats extraescolars fora dels edificis, que comportin 
fer ús d’espais oberts. 
 
QUART.- Mantenir la suspensió de les activitats de lleure a instalꞏlacions 
municipals, així com el tancament dels parcs i jardins públics. 
 
CINQUÈ.- Que es notifiqui la present resolució a tots els centres docents del 
municipi. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2020/136, de 22 de gener, es va 
resoldre:  
 
PRIMER.- Mantenir actiu el Pla d’Emergència Municipal ACTIVAT, fins demà dia 
23/1/2020 a les 15 hores, de conformitat amb l’informe emès en data d’avui pel 
sergent cap de la Policia Local. 
 
SEGON.- Mantenir, mentre segueixi actiu el PEM, el requeriment efectuat als 
centres docents del municipi mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2020/123, de data 
21 de gener, per tal que les activitats docents s’efectuïn a l’interior dels edificis i 
no es faci ús dels espais oberts (no deixar sortir a jugar als patis). 
 
TERCER.- Mantenir, mentre segueixi actiu el PEM, la suspensió de les activitats 
extraescolars fora dels edificis, que comportin fer ús d’espais oberts. 
 
QUART.- Mantenir, mentre segueixi actiu el PEM, la suspensió de les activitats de 
lleure a instalꞏlacions municipals, així com el tancament dels parcs i jardins públics. 
 
CINQUÈ.- Que es notifiqui la present resolució a tots els centres docents del 
municipi. 
 
SISÈ.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la propera 
sessió que celebri. 
 
Atès que segons el darrer comunicat del CECAT s’ha donat per finalitzat el 
temporal per fort vent i s’ha desactivat el Pla Inuncat a la comarca del Maresme.  
 
Atès que segons disposa l’art. 53.1.m) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel que s’aprova la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon a 
l’alcalde adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de greu 
perill de catàstrofes o d’infortunis públics, les mesures necessàries i adequades, 
pel present 
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RESOLC 
 
PRIMER.- Desactivar el Pla d’Emergència Municipal, activat mitjançant Decret de 
l’Alcaldia núm. 2020/120, de 20 de gener, de conformitat amb el darrer comunicat 
del CECAT. 
 
SEGON.- Que es notifiqui la present resolució a tots els centres docents del 
municipi. 
 
TERCER.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la 
propera sessió que celebri. 

 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, el Ple municipal es dona 
per assabentat de l’acord següent: 
 
Únic.- Restar assabentat del Decret de l’Alcaldia número 2020/141, de 23 de gener, que 
desactivava el Pla d’Emergència Municipal, activat mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 
2020/120, de 20 de gener, de conformitat amb el darrer comunicat del CECAT. 
 
2.1.5. DONAR COMPTE DEL DECRET 2020/277, DE 12 DE FEBRER, DE 
DECLARACIÓ D’EMERGÈNCIA 
 
Vist el Decret d’Alcaldia número 2020/277, de 12 de febrer, de declaració d’emergència, 
que es transcriu a continuació: 

 
DECRET D’ALCALDIA 

 
Fets 
 
Des de la matinada del 20 fins a la tarda del 23 de gener de 2020, Catalunya va patir els 
efectes del temporal anomenat “Glòria”, un temporal de pluja, vent i onatge excepcional 
amb greus conseqüències a tot el territori, i en especial al litoral català, com es el cas 
del Maresme.  
 
Com a conseqüència d’aquest temporal s’han produït un gran nombre de danys en 
edificis, infraestructures i zona costera de la població, cosa que ha afectat la normal 
prestació de serveis. 
 
En data 7 de febrer de 2020 s’ha emès l’informe per l’enginyera municipal, en què 
s’acredita i motiva la concurrència d’una circumstància excepcional, i que es transcriu a 
continuació: 
 
“FETS 
 
Des del diumenge 19 de gener fins la tarda del 23 de gener de 2020, Catalunya va patir 
els efectes del temporal anomenat “Glòria”, un temporal de pluja, vent i onatge 
excepcional, amb greus conseqüències a tot el territori, i en especial al litoral català i 
altres espais inundables. 
 



 

 
13 

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

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

En concret al municipi de Canet de Mar, els efectes del temporal s’han notat 
principalment en: 
 

1. Afectacions a la línia costanera: 
1.1. Acumulació de residus i restes vegetals a la sorra de la platja 
1.2. Acumulació de sorra i restes vegetals al passeig marítim 
1.3. Variació de l’orografia de la platja 
1.4. Desperfectes en el mobiliari urbà i infraestructures 
1.5. Desperfectes en l’enllumenat públic 
1.6. Desperfectes en la jardineria 

 
2. Afectacions a les rieres i passos subterranis: 

2.1. Acumulació de sorres a la desembocadura de les rieres, i accessos de 
vehicles 

2.2. Passos subterranis de vianants inundats 
2.3. Sorrers plens 
2.4. Desperfecte en paviments de les rieres 

 
3. Afectacions a la via pública: 

3.1. Esllavissada de talús a la carretera N-II sobre zona verda municipal 
3.2. Acumulació de sorres, restes vegetals i altres residus a carrers i places 
3.3. Danys en espais verds (Parc Misericòrdia, talús Tanatori municipal, Parc 

dels Garrofers...) 
3.4. Caiguda d’arbres, branques i fulles a la via pública 
3.5. Senyalització viària tombada i/o trencada 
3.6. Danys en camins forestals que formen part del Pla de Prevenció 

d’Incendis 
3.7. Trencament del barri del dipòsit municipal de vehicles, amb afectació de 

la vorera 
3.8. Ascensors N-II inundats i espatllats 
3.9. Desperfectes en l’enllumenat públic 
3.10. Caiguda d’un mur privat a la via pública, afectant una columna 

d’enllumenat públic 
 

4. Afectacions en edificis i equipaments públics 
 
4.1. Filtracions d’aigua en diversos edificis (Ajuntament, Serveis tècnics, 

Ràdio Canet, Vilꞏla Flora, Masoveria, Biblioteca Municipal, Escola Bressol 
Municipal, Casa Museu Lluís Domènech i Muntaner, Aparcament públic, 
Pavelló, sala antic centre parroquial, Plaça Mercat, Benestar social i 
Envelat) 

4.2. Caiguda de la carpa d’entrada de l’envelat 
4.3. Avaria de l’aparell de climatització de la sala d’adults de la Biblioteca 
4.4. Trencament del mur de contenció de davant de la Masoveria, d’una 

barana al parc de Vilꞏla Flora, i esllavissada d’un talús darrere els tallers 
de Vilꞏla Flora. 

4.5. Trencament de vidres (local de la plaça Manén i Policia Local) 
4.6. Trencament de la porta de vidre de la Comissaria de Policia Local 
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4.7. Trencaments parcials de cobertes lleugeres a l’Ajuntament, cementiri 
municipal, tallers de Vilꞏla Flora, nau de la brigada i botxes municipals, i 
reixa de ventilació al pavelló municipal. 

 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.-  Respecte totes les afectacions detectades, ja s’ha hagut de procedir a 
realitzar una sèrie d’actuacions per part de les brigades municipals en caràcter 
d’urgència, per tal d’intentar retornar a la normalitat el municipi, tot i que encara queden 
moltes actuacions pendents, algunes de les quals seria necessari que es portessin a 
terme en el termini més breu possible. A continuació es detallaran les diferents 
afectacions manifestades, així com la seva gravetat, nivell d’afectació i necessitat de 
reparació urgent o no: 
 

1. Afectacions a la línia costanera: 
1.1. Acumulació de residus i restes vegetals a la sorra de la platja 
 
D’acord amb les indicacions de l’àrea de Medi ambient de l’Ajuntament, els 
corrents marins van portar una quantitat molt elevada de residus, principalment 
plàstics i restes vegetals, a la sorra de la platja i del passeig marítim, alguns d’ells 
de grans dimensions. A dia d’avui, i gràcies a la colꞏlaboració ciutadana, s’han 
retirat la majoria de plàstics i altres residus voluminosos d’origen antròpic. Tot 
aquest material s’ha gestionat a través de l’empresa concessionària del servei 
de recollida de residus urbans. 
 
No obstant, encara queden moltes restes vegetals acumulades a la sorra de la 
platja. És necessari procedir immediatament a la retirada de totes aquestes 
restes per tal de deixar les platges de Canet en condicions adequades de neteja 
i salubritat abans de la temporada d’estiu, així com per evitar que la població es 
pugui fer mal amb aquestes restes.  

 
 

 
 
 
1.2. Acumulació de sorra i restes vegetals al passeig marítim 
 
El temporal marítim ha aportat una quantitat molt elevada de sorra i restes 
vegetals en algunes zones del passeig marítim i espais de lleure que s’hauran 



 

 
15 

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 

de retirar. És necessari procedir immediatament a la retirada de totes aquestes 
restes per tal de deixar el passeig marítim en condicions adequades de neteja i 
salubritat abans de la temporada d’estiu, així com per evitar que la població es 
pugui fer mal amb aquestes restes.  
 

 
 
1.3. Variació de l’orografia de la platja 
 
D’acord amb l’informe emès per la tècnica de medi ambient, no s’ha produït un 
retrocés de la línia de costa. No obstant sí que s’ha generat un desnivell molt 
marcat entre la sorra de primera línia de mar, i un segon nivell més cap al passeig 
marítim, que pot arribar a superar el metre d’alçada.  
 
Tot i que no es preveu fer cap modificació general de l’orografia que ha quedat 
a la sorra de la platja, sí que serà necessari modificar-la puntualment en alguns 
llocs de la platja per tal de facilitar el treball dels equips de neteja.  

 
1.4. Desperfectes en el mobiliari urbà i infraestructures 
 
Algunes dutxes de la platja han quedat tapades de sorra, i caldrà netejar-les 
abans de l’inici de la temporada d’estiu. No obstant, les passeres de formigó de 
la platja són les que han patit les principals conseqüències del temporal. Moltes 
d’elles han quedat tapades per la sorra i les restes acumulades a la platja i caldrà 
recuperar-les. Altres han estat desplaçades, i fins i tot n’hi ha que s’han trencat, 
o bé les pròpies peces de formigó, o bé els ancoratges que les subjecten entre 
elles. És necessari procedir immediatament a la seva recuperació i reparació o 
substitució, si s’escau, abans de la temporada d’estiu. 
També han quedat malmesos trams del mur del passeig marítim, tant per l’acció 
del vent com per la caiguda d’un fanal. 
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1.5. Desperfectes en l’enllumenat públic 
 
Els efectes del vent han fet caure diversos punts de llum del passeig marítim, 
així com n’han inundat altres, espatllant-se alguns equips electrònics. En concret 
es tenen comptabilitzades unes 15 columnes de la línia del passeig marítim, una 
columna de 16 metres de la zona de l’accés per la riera Sant Domènec, així com 
diversos equips electrònics. Es farà un repàs de les columnes que han quedat 
aixecades per comprovar que no hagin quedat malmeses i suposin un perill de 
caiguda en breu. 
 
Les columnes malmeses no es troben localitzades en un mateix punt, sinó al 
llarg del passeig marítim. És necessari fer-ne una reposició urgent per evitar 
problemes de seguretat al passeig marítim per falta d’ilꞏluminació. 
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1.6. Desperfectes en la jardineria 

 
La jardineria del passeig marítim ha patit, en general, poques conseqüències. El 
temporal ha tombat algun individu arbori, algunes branques i ha causat 
desperfectes en algun exemplar arbustiu. Destaca l’acumulació de sorra, fulles i 
residus que requerirà un esforç addicional de neteja i manteniment dels espais 
enjardinats, però no  es considera una actuació urgent. 

 
2. Afectacions a les rieres i passos subterranis: 

 
2.1. Acumulació de sorres a la desembocadura de les rieres, i accessos de 

vehicles 
 
Les desembocadures de les rieres han quedat plenes de sorra, tapant la sortida 
de les mateixes cap al mar, provocant en alguns trams unes basses de llots sobre 
la sorra de la platja que, a més, poden provocar problemes de salubritat. 
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Ja s’ha actuat amb la desembocadura de la Riera Sant Domènec, principal 
sortida de les rieres canalitzades del centre del poble, i principal via d’accés dels 
vianants al passeig marítim. S’han hagut de retirar les sorres acumulades per tal 
de donar sortida a la riera. També s’ha hagut de procedir a retirar les sorres que 
tapaven el pas del rial de Can Segarres, a tocar del terme municipal de Sant Pol 
de Mar, i actualment s’està treballant en el  buidatge de la sortida de la 
canalització de rieres per la Ronda Sant Elm. És imprescindible que es doni 
sortida a aquesta desembocadura en el termini més breu possible, i sobretot 
abans no vingui un episodi de pluja. 
 
2.2. Passos subterranis de vianants inundats 
 
Tots els passos subterranis de vianants que creuen la carretera N-II i la via del 
tren cap al passeig marítim han quedat inundats. Les bombes d’evacuació 
d’aigües existent en tots els passos no han estat suficients. S’han de netejar i 
repintar, així com refer fusteria de les parets que ha quedat malmesa. És urgent 
portar a terme aquestes actuacions en el termini més breu possible. 
 

 
 
2.3. Sorrers plens 

 
Els sorrers de les capçaleres de les rieres soterrades han quedat plens. Segons 
l’àrea de Medi Ambient, es va fer una neteja dels mateixos fa pocs mesos, però 
han tornat a quedar plens. Caldria tornar a netejar-los per tal que puguin complir 
amb la seva funció en cas d’un nou episodi de pluges. 

 
2.4. Desperfecte en paviments de les rieres 
 
Les sorres i branques que han baixat per les rieres han malmès part del paviment 
en llocs concrets, que es veu agreujat pel pas de vehicles. És necessari reparar 
aquests punts afectats per evitar accidents de trànsit o caigudes de persones. 
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3. Afectacions a la via pública: 

 
3.1. Esllavissada de talús a la carretera N-II sobre zona verda municipal 
 
A la Carretera N-II es va produir una esllavissada d’un talús afectant la carretera 
N-II.  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
La part esllavissada es troba en una propietat particular. No obstant, la base 
d’aquest talús és de propietat municipal, qualificada urbanísticament de zona 
verda (SV1) d’acord amb el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). 
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El mateix dia en què es va produir l’esllavissada ja es va actuar per retirar el perill 
immediat existent respecte a la carretera N-II. No obstant, caldria fer una 
estabilització urgent d’aquest talús per tal d’evitar que pugui continuar 
esllavissant-se, per seguretat tant de la carretera N-II com de la línia ferroviària. 
Haurà de ser una actuació conjunta amb el propietari particular. 

 
3.2. Acumulació de sorres, restes vegetals i altres residus a carrers i places 
 
Les pluges i ventades van deixar molts carrers i places del municipi plens de 
sorra, restes vegetals i altres residus. Ha calgut activar el servei d’emergència 
de l’empresa de neteja viària per tal de netejar aquests residus de la via pública. 
 
3.3. Danys en espais verds (Parc Misericòrdia, talús Tanatori municipal, Parc 

dels Garrofers...) 
 
S’han produït caigudes de branques, d’arbres i fulles, així com esllavissades de 
petits talussos, en diversos parcs i espais verds municipals, que van estar 
tancats al públic preventivament durant l’episodi de tempesta. S’han retirat 
aquells elements caiguts que afectaven la circulació, però cal portar a terme unes 
tasques de poda preventiva d’aquelles branques i arbres que han quedat 
malmesos, per qüestions de seguretat. 
 
3.4. Caiguda d’arbres, branques i fulles a la via pública 
 
Han caigut diversos arbres i branques, tant de titularitat pública com privada, a 
diversos carrers del municipi.  Ha estat necessari procedir a la seva retirada de 
manera immediata per qüestions de seguretat. 
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3.5. Senyalització viària tombada i/o trencada 
 
Degut a les fortes ventades van caure o trencar-se diversos elements de 
senyalització viària. La Policia Local està portant a terme un detall exhaustiu de 
quines són les senyals tombades, i les que és imprescindible que es reposin de 
manera immediata. Totes aquelles que s’han pogut recuperar la brigada 
municipal ja n’ha portat a terme la seva recolꞏlocació, per evitar problemes de 
seguretat viària. No obstant, hi ha diverses senyals que s’han trencat o han 
desaparegut i s’han de comprar i tornar a colꞏlocar. És urgent fer-ne la reposició 
per qüestions de seguretat viària. 
 

 
Danys en camins forestals que formen part del Pla de Prevenció d’Incendis 
 
Han caigut diversos arbres en camins forestals, que tot i ser de propietat privada, 
formen part del pla de prevenció d’incendis i és necessari retirar-los del mig dels 
camins. 
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3.6. Trencament del barri del dipòsit municipal de vehicles, amb afectació de 

la vorera 
 
El barri el dipòsit municipal de vehicles del c/ Narcís Monturiol, cantonada amb 
el c/ Drassanes del Pla, s’ha trencat de la seva base degut a la ventada. Segons 
indicacions de la policia local, el trencament ha afectat també part del paviment 
de la vorera adjacent. És urgent reparar aquest barri per seguretat del propi 
dipòsit de vehicles. 
 

 
 

3.7. Ascensors N-II inundats i espatllats 
 
Els dos ascensors que es troben a la via pública, que connecten l’Avinguda 
Maresme amb la Ronda Sant Elm, per creuar la carretera N-II han quedat 
inundats amb el temporal, quedant afectada tots els components electrònics. 
D’acord amb l’empresa mantenidora dels aparells, és necessari fer una 
renovació completa del quadre de maniobra. És urgent fer-ne la reparació, atès 
que mentrestant no poden funcionar i es deixa incomunicat a nivell 
d’accessibilitat el veïnat d’aquell tram de població. 
 
3.8. Desperfectes en l’enllumenat públic 
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A part dels fanals caiguts al passeig marítim, el temporal va provocar incidències 
en diferents quadres d’enllumenat públic del municipi. La brigada municipal va 
haver d’estar sectoritzant línies dels diferents quadres elèctrics per tal de trobar 
les diferents avaries en els components elèctrics de la instalꞏlació. S’han espatllat 
diversos equips d’encesa, fusibles i reactàncies. S’ha hagut de realitzar ja amb 
caràcter d’urgència per no deixar el carrers sense enllumenat públic. 

 
 
3.9. Caiguda d’un mur privat a la via pública, afectant una columna 

d’enllumenat públic 
 
A l’Avinguda Llimoners es va produir la caiguda d’un mur particular cap a la via 
pública, afectant, entre d’altres, una columna d’enllumenat públic que ha quedat 
sota la runa. S’ha hagut de treballar per fer una instalꞏlació elèctrica provisional 
perquè la resta del carrer pugui continuar disposant d’enllumenat públic. No 
obstant, tot i que s’entén que aquesta reparació va supeditada a la reclamació 
de la companyia asseguradora del particular propietari del mur caigut, és urgent 
que es porti a terme la reparació d’aquest punt de llum per qüestions de seguretat 
en horari nocturn. 

 

 
 
 

4. Afectacions en edificis i equipaments públics 
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4.1. Filtracions d’aigua en diversos edificis (Ajuntament, Serveis tècnics, 
Ràdio Canet, Vilꞏla Flora, Masoveria, Biblioteca Municipal, Escola Bressol 
Municipal, Casa Museu Lluís Domènech i Muntaner, Aparcament públic, 
Pavelló, sala antic centre parroquial, Plaça Mercat, Benestar social i 
Envelat) 

 
S’han produït filtracions d’aigua en diversos edificis i equipaments municipals. 
En alguns casos només han estat goteres localitzades, i en altres gran quantitat 
d’entrada d’aigua que han provocat desperfectes en portes, envans, terres, 
sostres, calefactors... Cal reparar immediatament els desperfectes produïts, però 
sobretot cal reparar de manera urgent els punts de les teulades i tancaments que 
han provocat les entrades d’aigua, per evitar que tornin a haver filtracions i més 
desperfectes en cas de nou episodi de pluges. 
 

 

 
4.2. Caiguda de la carpa d’entrada de l’envelat 
 
D’acord amb el responsable de festes, degut a la força del vent, va caure la carpa 
d’entrada a l’envelat. És necessari fer-ne la reparació immediata per evitar 
l’entrada d’aigua a l’envelat en cas d’un nou episodi de pluges, i tenint en compte 
l’alt volum d’utilització de l’equipament. 
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4.3. Avaria de l’aparell de climatització de la sala d’adults de la Biblioteca 
 
Un dels dos aires antics de la primera planta de la sala d’adults de la Biblioteca 
es va espatllar just durant els efectes del temporal. Segons l’empresa 
mantenidora de l’aparell, tot sembla que es va mullar part de la instalꞏlació 
elèctrica de la màquina exterior, i degut a la seva antiguitat, no és possible trobar-
ne recanvis i s’ha de substituir. Aquella zona actualment es troba sense 
climatitzar, provocant molèsties als usuaris de l’equipament cultural. És 
necessari procedir immediatament a la seva substitució. 
 
4.4. Trencament del mur de contenció de davant de la Masoveria, d’una 

barana al parc de Vilꞏla Flora, i esllavissada d’un talús darrere els tallers 
de Vilꞏla Flora. 

 
L’acumulació d’aigua del temporal sembla ser la causant del trencament d’un 
mur just davant de l’edifici de la Masoveria. S’hauria de reparar immediatament 
per evitar-ne la caiguda, atès que es tracta d’una zona amb molta afluència 
d’usuaris. Així mateix també caldria fer alguna actuació en el talús esllavissat 
darrere dels tallers de Vilꞏla Flora, que afecta a la recollida d’aigües del voltant 
de l’edifici podent provocar entrada d’aigua als tallers, així com a la seguretat 
estructural del propi edifici. 
 
Degut a la força del vent també es va trencar una part de la barana del parc de 
Vilꞏla Flora, que és necessari reparar urgentment per evitar caigudes a diferent 
nivell dels usuaris del parc. 
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4.5. Trencament de vidres (local de la plaça Manén i Policia Local) 

 
Amb l’efecte del vent es van trencar uns vidres exteriors, en concret del local 
municipal ubicat a la plaça Manén, i un de la primera planta de la comissaria de 
la policia local.  Atès que es tracta de vidres exteriors és urgent reparar-los 
immediatament per evitar accidents a les persones usuàries, i evitar l’entrada 
d’aigua en cas de pluja. 
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4.6. Trencament de la porta de vidre de la Comissaria de Policia Local 
 

Degut al fort vent es va obrir de cop la porta d’entrada de la comissaria i es va 
trencar tot el vidre. Es tracta de l’accés principal a la comissaria de policia local, 
per tant és necessari arranjar-lo de manera urgent. 

 

 
 

4.7. Trencaments parcials de cobertes lleugeres a l’Ajuntament, cementiri 
municipal, tallers de Vilꞏla Flora, nau de la brigada i botxes municipals, i 
reixa de ventilació al pavelló municipal. 

 
Degut a la força del vent es van trencar total o parcialment cobertes lleugeres de 
diferents dependències i equipaments municipals, en concret una planxa de 
metacrilat a l’edifici de l’Ajuntament, una coberta del pati de Santa Maria del 
cementiri municipal, un cobert dels tallers de Vilꞏla Flora, el cobert dels locals de 
les botxes municipals i part de la coberta de la nau de la brigada. Així mateix, 
també es va trencar una reixa de ventilació del pavelló municipal. 
 
Tots aquests coberts i reixes s’haurien de reparar o canviar de manera urgent, 
abans d’un nou episodi de pluja, per evitar entrada d’aigua a l’interior dels 
edificis. 
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SEGONA.- La valoració econòmica estimativa de totes aquestes actuacions va ser 
realitzada inicialment pel cap de la brigada en data 27 de gener de 2020. Algunes de les 
valoracions li van ser aportades al cap de la brigada per part dels diferents tècnics 
responsables dels serveis o equipaments afectats. No obstant, cal tenir en compte que 
des d’aquella primera valoració s’ha estat en contacte amb diferents industrials 
especialistes per tal de poder ajustar més les actuacions reals que cal realitzar o bé que 
ja s’han hagut de portar a terme, disposant, per tant, d’una valoració més acurada. 
 
S’adjunta a continuació la valoració econòmica estimada (IVA inclòs) en l’informe del 
cap de la brigada de totes les actuacions considerades prioritàries, amb la seva 
actualització, si es disposa: 
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Actuació Actuació 
urgent 

Valoració 
econòmica 

1. Afectacions a la línia costanera 
 1.1. Acumulació de residus i restes vegetals a la sorra de la 

platja 
Sí 30.895,03 €1

1.2. Acumulació de sorra i restes vegetals al passeig marítim Sí ---,-- €1

1.3. Variació de l’orografia de la platja Sí ---,-- €1

1.4. Desperfectes en el mobiliari urbà i infraestructures Sí 8.242,19 €2

1.5. Desperfectes en l’enllumenat públic Sí 53.659,57 €
1.6. Desperfectes en la jardineria No 3.920,40 €

2. Afectacions a les rieres i passos subterranis:
 2.1. Acumulació de sorres a la desembocadura de les rieres, 

i accessos de vehicles 
Sí ---,-- €2

2.2. Passos subterranis de vianants inundats Sí 8.242,19 €
2.3. Sorrers plens Sí 19.602,00 €
2.4. Desperfecte en paviments de les rieres Sí 1.300,00 €

3. Afectacions a la via pública: 
 3.1. Esllavissada de talús a la carretera N-II sobre zona verda 

municipal 
Sí 87.727,92 €

3.2. Acumulació de sorres, restes vegetals i altres residus a 
carrers i places 

Sí ---,-- €1

3.3. Danys en espais verds (Parc Misericòrdia, talús Tanatori 
municipal, Parc dels Garrofers...)

Sí ---,-- €1

3.4. Caiguda d’arbres, branques i fulles a la via pública Sí ---,-- €1

3.5. Senyalització viària tombada i/o trencada Sí 1.361,91 €
3.6. Danys en camins forestals que formen part del Pla de 
Prevenció d’Incendis 

Sí 7.840,80 €

3.7. Trencament del barri del dipòsit municipal de vehicles, 
amb afectació de la vorera 

Sí 1.035,59 €

3.8. Ascensors N-II inundats i espatllats Sí 28.033,00 €
3.9. Desperfectes en l’enllumenat públic Sí 1.653,40 €
3.10. Caiguda d’un mur privat a la via pública, afectant una 
columna d’enllumenat públic 

Sí ---,-- €

4. Afectacions en edificis i equipaments públics
 4.1. Filtracions d’aigua en diversos edificis (Ajuntament, 

Serveis tècnics, Ràdio Canet, Vilꞏla Flora, Masoveria, 
Biblioteca Municipal, Escola Bressol Municipal, Casa Museu 
Lluís Domènech i Muntaner, Aparcament públic, Pavelló, sala 
antic centre parroquial, Plaça Mercat, Benestar social i 
Envelat) 

Sí 13.211,50 €

4.2. Caiguda de la carpa d’entrada de l’envelat Sí 2.000,00 €
4.3. Avaria de l’aparell de climatització de la sala d’adults de 
la Biblioteca 

Sí 5.353,74 €

4.4. Trencament del mur de contenció de davant de la 
Masoveria, d’una barana al parc de Vilꞏla Flora, i esllavissada 
d’un talús darrere els tallers de Vilꞏla Flora.

Sí 6.000,00 €

4.5. Trencament de vidres (local de la plaça Manén i Policia 
Local) 

Sí 454,98 €

4.6. Trencament de la porta de vidre de la Comissaria de 
Policia Local 

Sí 4.114,54 €

4.7. Trencaments parcials de cobertes lleugeres a 
l’Ajuntament, cementiri municipal, tallers de Vilꞏla Flora, nau 
de la brigada i botxes municipals, i reixa de ventilació al 
pavelló municipal.

Sí 3.183,84 €
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TOTAL 287.832,60 €
1 Actuacions valorades conjuntament 
2 Actuacions valorades conjuntament 
 
CONCLUSIONS 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació 
de l’expedient objecte del present informe, considerant com a actuacions urgents de 
reparació dels desperfectes ocasionats pel temporal anomenat “Glòria” les que es 
detallen en el present informe.  
 
Tot el qual s’informa a aquest Ajuntament perquè procedeixi segons superior criteri.  
 
Canet de Mar, a data de la signatura electrònica.  
 
L’enginyera municipal” 
 
Fonaments de dret 
 
Pel que fa a la contractació en situació d’emergència: 
 

I. Article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
amb relació a la tramitació d’emergència d’expedients de contractació. 

 
II. Article 117.1 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova 

el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, amb 
relació al règim excepcional per a la contractació d’obres d’emergència. 

 
Pel que fa a l’òrgan competent per a adoptar la present resolució: 

 
III. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència de la corporació 

d’acord amb els articles 21.1.m) de Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim 
local, i 53.1.m) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb relació a l’adopció 
personal en el cas de catàstrofe o d’infortunis públics o greus riscs d’aquests, de 
les mesures necessàries i adequades, tot donant compte immediata al ple. 

 
D’acord amb els fets i fonaments de dret exposats, pel present 
 

RESOLC 
 
Primer. Declarar l’emergència per fer front de manera immediata a les actuacions que 
s’indiquen en aquest apartat, i que es consideren estrictament indispensables en els 
àmbits objectiu i temporal per a prevenir o reparar els danys com a conseqüència del 
temporal anomenat Glòria, de conformitat amb l’informe tècnic emès en data 7 de febrer 
de 2020 per l’enginyera municipal: 
 



 

 
32 

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 

Actuació Actuació 
urgent 

Valoració 
econòmica 

1. Afectacions a la línia costanera 
 1.1. Acumulació de residus i restes vegetals a la sorra de la 

platja 
Sí 30.895,03 €1

1.2. Acumulació de sorra i restes vegetals al passeig marítim Sí ---,-- €1

1.3. Variació de l’orografia de la platja Sí ---,-- €1

1.4. Desperfectes en el mobiliari urbà i infraestructures Sí 8.242,19 €2

1.5. Desperfectes en l’enllumenat públic Sí 53.659,57 €
2. Afectacions a les rieres i passos subterranis:
 2.1. Acumulació de sorres a la desembocadura de les rieres, 

i accessos de vehicles 
Sí ---,-- €2

2.2. Passos subterranis de vianants inundats Sí 8.242,19 €
2.3. Sorrers plens Sí 19.602,00 €
2.4. Desperfecte en paviments de les rieres Sí 1.300,00 €

3. Afectacions a la via pública: 
 3.1. Esllavissada de talús a la carretera N-II sobre zona verda 

municipal 
Sí 87.727,92 €

3.2. Acumulació de sorres, restes vegetals i altres residus a 
carrers i places 

Sí ---,-- €1

3.3. Danys en espais verds (Parc Misericòrdia, talús Tanatori 
municipal, Parc dels Garrofers...)

Sí ---,-- €1

3.4. Caiguda d’arbres, branques i fulles a la via pública Sí ---,-- €1

3.5. Senyalització viària tombada i/o trencada Sí 1.361,91 €
3.6. Danys en camins forestals que formen part del Pla de 
Prevenció d’Incendis 

Sí 7.840,80 €

3.7. Trencament del barri del dipòsit municipal de vehicles, 
amb afectació de la vorera 

Sí 1.035,59 €

3.8. Ascensors N-II inundats i espatllats Sí 28.033,00 €
3.9. Desperfectes en l’enllumenat públic Sí 1.653,40 €
3.10. Caiguda d’un mur privat a la via pública, afectant una 
columna d’enllumenat públic 

Sí ---,-- €

4. Afectacions en edificis i equipaments públics
 4.1. Filtracions d’aigua en diversos edificis (Ajuntament, 

Serveis tècnics, Ràdio Canet, Vilꞏla Flora, Masoveria, 
Biblioteca Municipal, Escola Bressol Municipal, Casa Museu 
Lluís Domènech i Muntaner, Aparcament públic, Pavelló, sala 
antic centre parroquial, Plaça Mercat, Benestar social i 
Envelat) 

Sí 13.211,50 €

4.2. Caiguda de la carpa d’entrada de l’envelat Sí 2.000,00 €
4.3. Avaria de l’aparell de climatització de la sala d’adults de 
la Biblioteca 

Sí 5.353,74 €

4.4. Trencament del mur de contenció de davant de la 
Masoveria, d’una barana al parc de Vilꞏla Flora, i esllavissada 
d’un talús darrere els tallers de Vilꞏla Flora.

Sí 6.000,00 €

4.5. Trencament de vidres (local de la plaça Manén i Policia 
Local) 

Sí 454,98 €

4.6. Trencament de la porta de vidre de la Comissaria de 
Policia Local 

Sí 4.114,54 €

4.7. Trencaments parcials de cobertes lleugeres a 
l’Ajuntament, cementiri municipal, tallers de Vilꞏla Flora, nau 
de la brigada i botxes municipals, i reixa de ventilació al 
pavelló municipal.

Sí 3.183,84 €

TOTAL 287.832,60 €



 

 
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 

 
Segon. Ordenar que el termini d’inici de l’execució de les prestacions no podrà ser 
superior a un mes, comptat des de l’adopció de la present resolució. 
 
Tercer. Donar compte immediat de la present resolució al Ple, en la primera sessió que 
celebri. 
 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, el Ple municipal es dona 
per assabentat de l’acord següent: 
 
Únic.- Restar assabentat del Decret de l’Alcaldia número 2020/277, de 12 de febrer, de 
declaració de l’emergència per fer front de manera immediata a les actuacions que 
s’indiquen al punt primer del Decret i que es consideren estrictament indispensables en 
els àmbits objectiu i temporal per a prevenir o reparar els danys com a conseqüència 
del temporal anomenat Glòria, de conformitat amb l’informe tècnic emès en data 7 de 
febrer de 2020 per l’enginyera municipal. 
 
La senyora alcaldessa comenta que no cal recordar la situació d’emergència que va 
viure el país durant aquells dies. Amb aquests punts es donen compte dels diferents 
decrets que es van signar per activar el Pla Municipal d’Emergència i per declarar 
l’emergència per poder fer front de manera immediata al temporal, tant els danys que ja 
havia provocat, com pels que encara podia provocar, i per poder acollir-se a tots els 
ajuts que les diferents administracions estan oferint als ajuntaments. 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
aprofita aquesta intervenció per solidaritzar-se amb totes les persones que han tingut 
problemes a conseqüència del temporal Gloria. També pregunta si l’Ajuntament ja ha 
rebut algun ajut o encara està analitzant els efectes del temporal i demana que tots els 
danys que s’han patit siguin solucionats al més aviat possible. 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, comenta que, 
igual que el seu company de Primàries Canet de Mar, també voldria saber si per part de 
la Diputació, la Generalitat i l’Estat s’ha donat algun tipus d’ajuts i de quin import són en 
el cas que la resposta sigui afirmativa. 
 
També pregunta per què mentre altres poblacions del Maresme, com Pineda o Malgrat, 
ja tenen pràcticament totes les platges netes, a Canet de Mar encara no s’ha 
pràcticament començat i li agradaria saber també a quines empreses d’excavacions s’ha 
demanat pressupost abans de fer les feines que se’ls ha encomanat. 
 
La senyora Gómez comenta que l’informe emès per l’enginyera municipal té data de 7 
de febrer, data en la qual ja s’havia notificat les anomalies provocades pels aiguats al 
sistema de clavegueram de la zona de Drassanes del Pla, però, en canvi aquest informe 
no ho reflecteix. 
 
Per últim, també li agradaria saber la situació de l’avinguda Maresme, que ha patit uns 
danys especials i li consta que han entrat diverses instàncies que a dia d’avui encara no 
s’han contestat. Pregunta si tenen intenció de contestar-les i si hi enviaran algun tècnic 
municipal per valorar in situ aquests danys. 
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La senyora alcaldessa considera que aquestes preguntes s’haurien de fer al punt de 
precs i preguntes. De tota manera, comenta que intentarà respondre les que pugui. 
 
La senyora alcaldessa explica que la situació d’aquells dies va ser molt caòtica. Des del 
primer moment, van estar reunits i van prendre les decisions que van considerar adients 
i aprofita per agrair al personal tècnic que hi va prendre part la ràpida i gran resposta 
que van tenir, fent tot un inventari dels danys que havien ocorregut. Tot i la situació 
caòtica que s’estava vivint, en els dos o tres primers dies ja tenia aquests informes que 
valorava els danys. Són informes de les diferents àrees municipals, informes solꞏlicitats 
a les assegurances i diferents informes de quines eren les administracions que oferien 
ajuts amb relació a aquests danys. 
 
Continua explicant que per acollir-se a aquests ajuts, calia declarar l’emergència de la 
situació i de la necessitat de fer segons quines tasques, tasques que en aquests 
moments s’estan duent a terme. 
 
Pel que fa a la resposta d’altres pobles, la senyora alcaldessa manifesta que no es 
poden comparar entre ells, perquè cadascun té la capacitat de reacció que té. La 
senyora Gómez ha comparat Canet de Mar amb altres ajuntaments bastant més grans, 
com Pineda o Malgrat, amb molts més recursos que no pas Canet, per la qual cosa 
tenen una capacitat de reacció més gran. 
 
De moment, Canet ho té tot embastat per poder anar fent, per tenir-ho fet abans d’un 
mes o tenir-ho començat abans d’un mes, si és el cas. Un cop aquestes actuacions 
s’hagin acabat, presentaran les factures a les diferents administracions que obrin una 
línia de subvenció per cobrar aquests diners. 
 
Torna a agrair a la Brigada d’Obres i Serveis, Serveis Tècnics, Medi Ambient, Secretaria 
i Intervenció la tasca que han hagut de fer durant aquests dies i que encara estan fent, 
treballant en hores i dies que no tocava. 
 
Explica que han prioritzat les actuacions i, pel que fa a la platja, primer s’havia de decidir 
què feien amb les restes orgàniques que hi havia. Van esperar a tenir indicacions a nivell 
supramunicipal, però aquestes indicacions no van arribar, sinó que els van manifestar 
que cada ajuntament valorés què en volien fer. A Canet de Mar es va decidir treure els 
plàstics, amb un gran suport de tota la població, amb uns quatre-cents voluntaris que 
van donar un cop de mà en aquesta recollida. Després també van decidir que els troncs 
d’arbres més grossos no calia treure’ls, de la mateixa manera que a Mallorca es 
protegeixen les platges on arriba la posidònia, com a un recurs per als animals. Canet 
de Mar té una platja molt extensa i, per tant, es poden mantenir aquests troncs, que 
recorden que s’ha patit un temporal a causa de l’emergència climàtica i que també poden 
tenir un ús recreatiu. 
 
El que realment són un problema són les canyes, ja que són perilloses. Les canyes 
s’estellen i les persones se les poden clavar i per això es va decidir, i creu que molt 
encertadament, treure-les. Creu que abans de Setmana Santa, que és quan la gent 
comença a anar a la platja, ja estarà ben neta. 
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Pel que fa als desperfectes al clavegueram de la zona de Drassanes del Pla, comenta 
que ja ho va explicar per la ràdio. Explica que un veí d’aquesta zona va entrar una 
instància explicant el problema i el mateix dia o l’endemà, es va anar a veure la magnitud 
d’aquest problema. 
 
La senyora alcaldessa explica que l’Ajuntament no pot actuar en espais del qual no n’és 
el titular i, en tot cas, ho pot fer subsidiàriament depenent de la urgència del problema i 
si el terreny on ha passat és d’un sol particular o un bloc de pisos o d’una altra 
administració. 
 
Així, doncs, es van trobar que el problema provenia d’una claveguera i, per tant, era 
municipal, però en els anys en què es va construir aquell clavegueram no es va fer cap 
registre i, per tant, van haver de fer una investigació arxivística per veure on es trobaven 
les clavegueres. Un cop feta aquesta part, ara senyalitzaran on es troben les 
clavegueres. Però amb aquesta investigació van veure que es troben en un terreny que 
pertany a ADIF i es troben a menys de tres metres de la via del tren i és fàcil entendre 
que no arriscaran la vida de treballadors per arreglar aquest problema i, per tant, primer 
s’ha de tenir un permís per controlar el pas dels trens, tant de dia com de nit. Si s’hagués 
tractat d’una zona sense cap mena de perill, l’Ajuntament hauria actuat de seguida i 
després ja haurien fet els tràmits per solꞏlicitar el permís, cosa que es pot fer quan es 
tracta d’una emergència. ADIF no els va donar el permís prou de pressa, tot i que 
políticament i administrativament van pressionar per obtenir-lo al més aviat possible. 
ADIF, però, tenia un termini de tres a sis mesos per contestar aquesta demanda. 
Finalment, el problema es va poder solucionar. 
 
Per acabar, la senyora alcaldessa demana si hi ha algun altre regidor que tingui més 
informació i la vulgui compartir. 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Sanitat, explica 
que quan es tracta de casos urgents, les actuacions es poden fer amb un sol pressupost. 
Tot i així, se’n van demanar dos i hi havia una diferència de preu tan elevada que la 
tècnica va fer un informe fent constar quina era l’empresa que ho havia de fer. 
 
La senyora Gómez comenta que la seva companya, la senyora Tamayo, ha estat parlant 
amb l’alcalde de Pineda, el qual li ha explicat que han llogat una màquina de 
compostatge per 2.000 euros al dia per les canyes de la platja i amb un sol dia van tenir 
la platja neta de canyes. Ho explica perquè podria ser una opció per netejar la de Canet. 
 
La senyora alcaldessa li agraeix el suggeriment. 
 
El senyor Masvidal explica que en aquest pressupost que ha comentat anteriorment, ja 
hi consta la neteja i tot el tractament de retirada de residus. 
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2.1.6. DESESTIMACIÓ ALꞏLEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL 
REGLAMENT INTERN SOBRE LA UTILITZACIÓ D’ARMES I EINES D’ÚS POLICIAL 
EN L’EXERCICI DE LES SEVES FUNCIONS PELS MEMBRES DEL COS DE LA 
POLICIA LOCAL DE CANET DE MAR 
 
Fets: 
 
Atès que en data 10 d’octubre de 2019, el Ple municipal, en sessió extraordinària, va 
acordar l’aprovació inicial del Reglament intern sobre la utilització d’armes i eines d’ús 
policial en l’exercici de les seves funcions pels membres del cos de la Policia Local de 
Canet de Mar. 
 
Atès que aquest expedient ha estat exposat a informació pública pel termini de 30 dies, 
mitjançant inserció de l’anunci al Punt Avui de data 25 d’octubre de 2019, al DOGC de 
data 31 d’octubre de 2019, al BOP de data 8 de novembre de 2019 i al web municipal. 
Termini que es va acabar el dia 23 de desembre de 2019. 
 
Atès que es va presentar una alꞏlegació, en data 11 de novembre de 2019, amb número 
de registre d’entrada 2019/9887, per part de la senyora Marián Gómez Téllez, en 
representació del PSC de Canet de Mar. 
 
Vist l’informe emès pel sergent cap accidental, de data 15 de novembre de 2019, en el 
qual proposa la desestimació d’aquestes alꞏlegacions i que es transcriu a continuació: 
 

INFORME TÈCNIC 
 
Servando Gómez González, Sergent Cap de la Policia Local de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, informa sobre la petició del departament de Secretaria, en relació a unes 
alꞏlegacions presentades per la Regidora del PSC, referent a la petició de revisió, 
ampliació i anulꞏlació d’alguns punts del Reglament intern sobre la utilització d’armes i 
eines d’ús policial de la Policia Local de Canet de Mar: 
 
Respecte al fet que indica a la seva instància, que no es recull al reglament que l’agent 
ha de portar càmera per a fer servir el DCE, s’informa que a la disposició 4.2.2 del 
reglament està recollit que tindrà disponible un DPG. 
 
Respecte al fet que indica a la seva instància, que no es recull al reglament que ha 
d’haver un DEA a prop de l’agent quan vagi a fer servir el DCE, s’informa que a la 
disposició 4.2.2 del reglament està recollit que tindrà disponible un DEA. 
 
Respecte al fet que indica a la seva instància, que és totalment imprescindible que 
l’agent faci un curs a l’ISPC, s’informa que: 
 

- Que a la introducció del reglament es fan esment a tota la normativa que es té 
en compte per al desenvolupament d’aquest reglament. 
 

o Vuitè congrés de l’ONU celebrat a l’Havana (Cuba), del 27 d’agost al 7 
de setembre de 1990. 

o Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de les Forces i Cossos de 
Seguretat. 
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o Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals. 
o Reial Decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s’aprova el Reglament 

d’Armes. 
o Decret 219/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’armament de les policies locals. 
o Resolució INT/2789/2018, de 23 de novembre, pel qual s’aprova i es 

dona publicitat al Protocol d’ús dels dispositius conductors 
d’energia per part dels membres dels cossos de les policies locals 
de Catalunya. 

 
- Que a l’article 3 de l’annex de la Resolució INT/2789/2018, de 23 de novembre, 

ja indica quina ha de ser la formació que ha de tenir els agents que portin el DCE. 
 

- Que el dia 4/10/2019 a la comissió informativa especial de la policia local, al punt 
4 es va tractar el reglament intern d’armes. I entre d’altres dubtes, que es van 
contestar a la Sra. Regidora que fa la instància, que arrel de la publicació de la 
Resolució INT/2789/2018, es va consultar a la coordinadora de policies locals, 
que ens va informar que s’estava preparant la formació per part de l’ISPC. I que 
posteriorment al maig de 2019, en van informar l’ISPC que ja podien fer la 
formació adient per fer servir els DCE, però que prèviament cada policia local 
havia d’aprovar un reglament intern on s’havia de recollir aquesta eina de treball. 

 
Respecte al fet que indica a la seva instància, que és intolerant el fet de recollir que un 
agent pot disparar a un animal amb arma de foc. Es recomana una lectura acurada de 
l’últim paràgraf de la disposició 4.1.4. 
 

- El que diu és que en primer lloc s’haurà d’avisar a un professional especialitzat 
(veterinari o agent rural). Que quan això no sigui possible, o bé la immediatesa 
de la intervenció sigui necessària, i sempre que hi hagi un perill directe per a les 
persones (atac a persones o perill de la seguretat vial), l’agent haurà de valorar 
el seu ús, sempre dintre dels principis de congruència, oportunitat i 
proporcionalitat. 
A més aquest apartat es preveu en altres reglaments d’armes policials. 

 
Respecte al fet que indica a la seva instància, que s’ampliï el reglament intern amb els 
punts 5 al 9 que recull la Resolució INT/2789/2018. Informar que no es necessari, ja que 
a la introducció es fa esment a tota la normativa, i a la pròpia Resolució INT/2789/2018 
que si la recull, i per tant serà complementaria en aquelles qüestions que no es detallin 
al propi reglament intern.  
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, aquesta Prefectura entenc que el 
reglament pot continuar la seva tramitació i aprovació a la versió que es va portar i 
aprovar  al Ple Municipal. 
 
Vista l’acta de la Comissió d’Estudi de data 17 de gener de 2020, en la qual s’estableix 
assumir aquest informe i proposar al Ple municipal la desestimació de les alꞏlegacions i 
l’aprovació definitiva del Reglament intern sobre la utilització d’armes i eines d’ús policial 
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en l’exercici de les seves funcions pels membres del cos de la Policia Local de Canet de 
Mar. 
 
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’aprova per deu vots a 
favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, 
Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid Càmara, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta 
Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Josep Tenas Soler i Jordi Castellà Andrés, 
quatre vots en contra dels regidors Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata, Miguel 
Borrego González i Josep Antoni Massagué Muntada, i dues abstencions de les 
regidores Yasmina Garcia Beti i Gemma Bosch Alsina: 
 
Primer.- Desestimar les alꞏlegacions presentades per la senyora Marián Gómez Téllez, 
en representació del PSC Canet de Mar, en data 11 de novembre de 2019, registre 
d’entrada número 2019/9887, d’acord amb l’informe emès pel sergent cap accidental, 
transcrit en la part expositiva d’aquest acord i assumit per la Comissió d’Estudi. 
 
Segon.- Aprovar definitivament el Reglament intern sobre la utilització d’armes i eines 
d’ús policial en l’exercici de les seves funcions pels membres del cos de la Policia Local 
de Canet de Mar. 
 
Tercer.- Publicar íntegrament en el BOP aquest Reglament que entrarà en vigor 
l’endemà d’aquesta publicació, tal com ho indica la disposició final. Així mateix, s’inserirà 
al web municipal i en el DOGC, on s’anunciarà la referència al BOP en el qual s’hagués 
publicat íntegrament el text. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a l’Administració de l’Estat i a la de la comunitat 
autònoma. 
 
La senyora alcaldessa explica que amb aquest punt es dona resposta a les alꞏlegacions 
que s’han presentat durant el període d’exposició pública del Reglament que s’havia 
aprovat inicialment per aquest Ple. Aquestes respostes manifestaven que les demandes 
de les alꞏlegacions ja estaven inserides en el Reglament aprovat inicialment. Demana 
que es llegeixin els textos de manera acurada, ja que la majoria de vegades no es pot 
inserir tota la normativa en un sol text i aleshores s’opta per fer referència a una 
normativa superior i aquest ha estat el cas d’aquest Reglament. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que hi ha un aspecte d’aquesta proposta que li crida l’atenció, ja que a la 
part expositiva fa referència a una acta de la comissió d’estudi de data 17 de gener de 
2020, en la qual es transcriu que assumeix l’informe del tècnic. Pregunta quina mena 
d’òrgan és aquesta comissió d’estudi que no ha estat aprovada pel Ple i de la qual només 
en formen part la senyora alcaldessa, el sergent cap accidental i la secretària de 
l’Ajuntament. A l’article 60 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i a l’article 7 del títol 3r del 
Reglament orgànic municipal, estableixen molt clarament com es creen i quines són les 
funcions, les competències i la composició d’una comissió d’estudi que ha d’abordar un 
assumpte que s’ha de sotmetre a consideració del Ple i aquesta comissió d’estudi no 
respon a cap dels paràmetres aquest Decret legislatiu ni el ROM. 
 



 

 
39 

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

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

La senyora alcaldessa comenta que ni el senyor Massagué ni ella mateixa són juristes. 
Els professionals de l’Ajuntament en aquests afers ja li contestaran. 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 
mantenen que manquen punts importants en aquest Reglament, i es podrien esdevenir 
conseqüències legals per la falta de concreció. Per aquest motiu no poden votar a favor 
de cap manera, per tenir cura dels interessos dels agents i les conseqüències que es 
podrien derivar d’aquesta inexactitud. 
 
Per acabar la seva intervenció, recorda que van proposar que no s’acceptés disparar 
amb una arma de foc sota cap concepte a un animal i es va proposar fer servir dards 
tranquilꞏlitzants, proposta que ha estat reiteradament menystinguda pel cap de la Policia 
de Canet de Mar. 
 
La senyora alcaldessa insisteix que potser caldria llegir aquest Reglament d’una altra 
manera. En el punt que es refereix la senyora Gómez s’estableix el següent: 
 
“En primer lloc, s’hauria d’avisar a un professional especialitzat, veterinari o agent rural. 
Quan això no sigui possible o bé la immediatesa de la intervenció sigui necessària i 
sempre que hi hagi un perill directe per a les persones, atac a persones o perill a la 
seguretat vial, l’agent haurà de valorar el seu ús, sempre dins els principis de 
congruència, oportunitat i proporcionalitat.” 
 
Així, doncs, queda clar que no dispararan per disparar. Ja els agradaria disposar de 
dards, però amb el que ha costat poder disposar de les armes tasser, imagina que 
passarà el mateix amb aquesta altra classe d’armes. Iniciaran els tràmits per poder 
disposar-ne, però no saben quan les podran tenir, per tant, de moment s’ha regulat 
d’aquesta manera. 
 
2.1.7. APROVACIÓ CONVENI CONCESSIÓ DEMANIAL DELS SECTORS B, C, D, E, 
I F DE LA FINCA DE L’ESCOLA DE TEIXITS DE PUNT DE CANET DE MAR A FAVOR 
DE L’AJUNTAMENT 
 
Fets: 
 
Atès que la Diputació de Barcelona és propietària de l’Escola de Teixits de Punt al 
municipi de Canet de Mar, inscrita a l’inventari de béns de la corporació amb naturalesa 
jurídica de bé de domini públic, afecte al servei públic. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, reunit en sessió ordinària de 25 de juliol 
de 2002, va aprovar l’acord pel qual es va segregar de la finca de l’Escola de Teixits de 
Punt, situada a Canet de Mar i inscrita a l’Inventari de Béns de la Diputació de Barcelona 
amb el codi F000075, una porció de terreny de superfície de 3.737.17 m2, que 
posteriorment es va agrupar amb el terreny de la finca de la riera Gavarra, número 6-
12, de Canet de Mar, de superfície 948,93 m2 i que figura inscrita a l’esmentat Inventari 
de Béns amb el codi9 F000077, amb la qual cosa aquest terreny, una vegada efectuada 
l’agrupació, té una superfície de 4.686,10 m2. Tanmateix, mitjançant aquest acord, es 
va acordar la desafectació com a bé de domini públic del terreny resultant de les 
operacions de segregació i agrupació exposades, adquirint la condició de bé patrimonial. 
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Atès que amb data 29 d’octubre de 2003 entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
de Canet de Mar es va signar el conveni del qual la primera constituïa a favor del segon 
un dret de superfície gratuït sobre els indicats 4.686,10 m2, per un termini màxim de 51 
anys, que comença a compta des e la seva formalització en escriptura pública, això és 
el 13 de febrer de 2004, davant el notari Sr. Xavier Roca Ferrer, amb número de Protocol 
428. Així, doncs, aquest termini acaba el dia 12 de febrer de 2055. 
 
Atès que mitjançant escrits de 18 d’abril de 2008 i de 19 de maig de 2008 l’Ajuntament 
de Canet de Mar va solꞏlicitar disposar de determinades porcions de terreny de la finca 
de l’Escola de Teixits de Punt, propietat de la Diputació per urbanitzar-les com a 
continuació de la plaça pública oberta a la ciutadania i d’una pista esportiva pels infants. 
 
Atès que aquestes porcions de terreny es van dividir en 5 sectors diferenciats (B, C, D, 
E i F) amb una superfície total conjunta de 935,35 m2, grafiats en el plànol que s’adjunta 
com a annex al conveni que es presenta a aprovació. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona va considerar convenient donar suport a les activitats 
que volia efectuar l’Ajuntament de Canet de Mar, pel fet que una de les seves finalitats 
és donar suport a la prestació dels serveis i les activitats dels municipis de la província. 
En conseqüència, en data 17 de juliol de 2008 la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona va aprovar l’autorització d’ús a favor de l’Ajuntament d’aquesta superfície 
esmentada per a la seva urbanització, per la qual cosa es va signar un conveni entre 
totes dues administracions en data 23 d’octubre de 2008, conveni que va acabar el 22 
d’octubre de 2018, inclòs el període inicial i les pròrrogues. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar va manifestar a la Diputació de Barcelona, amb 
data 9 d’octubre de 2018, el seu interès de continuar ocupant els espais objecte 
d’autorització d’ús dels sectors B, C, D, E i F de la finca de l’Escola de Teixits de Punt 
de Canet de Mar i es va informar que els sectors objecte del conveni esmentat s’havien 
urbanitzat com a continuació de la plaça pública oberta a la ciutadania, a part d’haver-
se habilitat la pista esportiva com un espai delimitat per la formació en educació viari 
que duu a terme el cos de la Policia Local, fet que d’una banda implica una millora 
considerable per al municipi i, d’altra, augmenta la qualitat de vida dels ciutadans. En 
conseqüència, la Diputació de Barcelona va aprovar l’autorització d’ús a favor de 
l’Ajuntament d’aquests terrenys fins al 31 de desembre de 2019 com a màxim o fins a la 
formalització de la concessió demanial corresponent si es produeix abans. 
 
Vist que l’acabament de l’autorització d’ús esmentada era el 31 de desembre de 2019 i 
la resta d’antecedents relatats, en especial la inversió efectuada per part de l’Ajuntament 
en aquests espais, i tota vegada que la Diputació de Barcelona no té previst la utilització 
d’aquests espais, aquesta Administració proposa la concessió demanial fins al 12 de 
febrer de 2055, coincidint amb la data màxima del termini del dret de superfície a favor 
de l’Ajuntament ja atorgat, ja que d’aquesta manera es potencia l’interès social general, 
que comporta una millora considerable per al municipi i reverteix directament en 
l’augmenta de la qualitat de vida dels ciutadans. 
 
Fonaments de dret: 
 
 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (en endavant 

LRBRL),  
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 Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni 
dels ens locals (en endavant RPEL),  

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

 Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya (en endavant LRJPAPC) 

 Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques 
(en endavant LPAP) 

 Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’aprovació del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (en endavant TRLMRLC) 

 Capítol VI del Títol Preliminar de la Llei 40/2015, d’1 octubre, de règim jurídic del 
sector públic (en endavant LRJSP)  

 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals (en endavant ROAS) 

 La Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP). 

 
Vista la memòria justificativa emesa per la secretària accidental i que consta a 
l’expedient. 
 
Vistos els informes tècnics emesos per l’enginyera municipal, la tècnica municipal de 
Medi Ambient i el cap de la Brigada d’Obres i Serveis, que consten a l’expedient, en els 
quals s’estimen les despeses anuals que suposa aquesta concessió demanial. 
 
Vist l’informe de Secretaria amb relació a l’aprovació d’aquest conveni patrimonial que 
també consta a l’expedient. 
 
Vist el conveni a signar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar, 
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’aprova per unanimitat 
dels setze membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal: 
 
Primer.- Aprovar el conveni a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
de Canet de Mar per a la concessió demanial de caràcter gratuït a favor d’aquest últim 
dels sectors B, C, D, E i F de la finca de l’Escola de Teixits de Punt que consta a 
l’expedient, fins al 12 de febrer de 2055. 
 
Segon.- Facultar la senyora alcaldessa per signar tots els documents que siguin 
necessaris per fer efectiu aquest acord. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a totes les parts interessades. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord als departaments de Tresoreria i Intervenció, així com 
a l’Àrea corresponent de l’Ajuntament de Canet de Mar.  
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La senyora alcaldessa explica que aquest punt es tracta d’adequar el conveni de 
colꞏlaboració amb la Diputació de Barcelona, amb relació a aquest terreny que forma 
part de l’Escola de Teixits i que correspon a la zona de la pista poliesportiva de la plaça 
Universitat i l’escala que dona pas al carrer Lluís Domènech. 
 
En aquest moment, s’incorpora a la sessió la senyora Anna M. Casas Donadeu, regidora 
delegada de Promoció Econòmica i Turisme. 
 
2.1.8. INCOACIÓ EXPEDIENT LICITACIÓ CONCESSIÓ EXPLOTACIÓ DEL MÒDUL 
DE SERVEIS UBICAT AL PASSEIG MARÍTIM  DE CANET DE MAR. 
 
Atès que en data 14 de febrer de 2019, la Direcció General de Polítiques de Muntanya i 
del Litoral, va trametre a l’Ajuntament de Canet de Mar les condicions i prescripcions, 
per les quals es podria atorgar la pròrroga de la concessió administrativa per ocupar 150 
m2 de terrenys de domini públic marítimo-terrestre per al bloc de serveis número 1 a la 
platja de Canet de Mar.  
 
Atès que mitjançant resolució de data 12 de març de 2019, la Direcció General de 
Polítiques de Muntanya i del Litoral del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, atorga a l’Ajuntament de Canet de Mar la pròrroga de la 
concessió d’ocupació de 150 m2 de domini públic marítimo-terrestre per al bloc de 
serveis núm. 1 a la platja de Canet de Mar. 
 
Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 304/2019, de 28 de febrer, es va resoldre 
acceptar l’oferta de condicions de la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del 
Litoral del Departament de Territori i Sostenibilitat. D’aquesta resolució se’n va donar 
compte al Ple de la Corporació, en sessió de data 28 de febrer de 2019.  
 
Atès que no es disposa dels mitjans humans ni materials necessaris per explotar de 
forma directa aquest servei, per la qual cosa és necessari procedir a iniciar expedient 
de licitació per a l’atorgament de la concessió demanial per a l’explotació del mòdul de 
servei del passeig marítim de Canet de Mar. 
 
Vist el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars redactat 
per l’Enginyera i la secretària municipals, que consta a l’expedient.  
 
Atès que l’òrgan competent per l’atorgament de la concessió és el Ple de la Corporació 
per aplicació d’allò que disposa l’article 60 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel 
que s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals de Catalunya, doncs la durada 
de la concessió és d’11 anys, essent prorrogable per un període de 10 anys més.  
 
Atès que de conformitat amb l'article 60.2 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals 
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, les concessions han d'adjudicar-se mitjançant 
concurs d'acord amb els articles següents i amb la normativa reguladora de contractació 
dels ens locals. 
 
Vist i trobat conforme el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques 
particulars reguladores de la licitació per a la concessió de l’explotació del mòdul de 
servei ubicat al passeig marítim de Canet de Mar, i tenint en compte allò que es disposa 
a la Llei 9/2017, de 8 de noviembre, de contractes del sector públic (LCSP), al Decret 
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Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, pel 
Reial Decret 817/2009, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic, en tot allò que no es trobi derogat, al Reial 
decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques (RGLCAP),  així com a la resta de normativa 
legal aplicable, s’aprova per setze 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, Josep Antoni Massagué Muntada, Jordi Castellà Andrés, Yasmina Garcia Beti i 
Gemma Bosch Alsina i una abstenció del regidor Miguel Borrego González: 
 
Primer.- Aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques 
particulars que han de regir el procediment obert per a l’atorgament d’una concessió 
demanial per a l’explotació del mòdul de serveis ubicat al passeig marítim de Canet de 
Mar. 
 
Segon.- Exposar a informació pública el plec de clàusules administratives i de 
prescripcions tècniques particulars mitjançant anunci publicat al BOP i al DOGC pel 
termini de 20 dies hàbils a comptar des de la publicació al BOP, per tal que s’hi puguin 
presentar reclamacions.  
 
Tercer.- Aprovar l’expedient de licitació mitjançant procediment obert, per a l’atorgament 
de la concessió de l’explotació del mòdul de servei ubicat al passeig marítim de Canet 
de Mar, amb un pressupost base de licitació de 61.379,03 €, per als onze anys de durada 
inicial de la concessió. 
 
Quart.- Convocar expedient d’adjudicació i publicar el corresponent anunci de licitació 
al perfil del contractant segons allò que disposa l’art. 135.1 de la LCSP.  
 
Cinquè.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics municipals, als efectes 
oportuns. 
 
Sisè.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, la senyora alcaldessa, per 
a la tramitació i execució del present acord. 
 
La senyora alcaldessa dona la benvinguda a la senyora Anna M. Casas que s’acaba 
d’incorporar a la sessió i cedeix la paraula al senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde 
d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis. 
 
El senyor Llovet explica que es tracta de la incoació de l’expedient de licitació d’aquest 
mòdul de la platja que hi ha tocant a l’espigó. Ja ha comentat als regidors de l’oposició 
que dins del plec de clàusules administratives hi ha la rectificació d’un tant per cent. 
S’explica que les infraccions molt greus es poden multar fins al 10% del cànon, les greus 
des del 5 fins al 10%, i les lleus del 7,5 al 10% i en aquest punt hauria de posar del 2,5 
al 5%. 
 
Dit això, explica que, un cop van obtenir el permís de Costes, mitjançant un nou conveni 
a través del qual van obtenir la cessió d’aquest espai, el pas següent és aquest, la 
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licitació del mòdul, perquè qui ho consideri es pugui presentar per dur aquesta explotació 
per un termini d’onze anys. 
 
Es fa ara perquè aquest mòdul pugui estar en funcionament entre Setmana Santa i 
l’estiu. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que hi votaran a favor, però vol demanar que algun membre electe de 
l’oposició formi part com a vocal de la Mesa de contractació, en virtut del que regula la 
Disposició addicional segona, paràgraf setè de la Llei de contractes del sector públic. 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que en 
el seu moment, el seu grup municipal es va abstenir perquè, a la seva manera de veure-
ho, les coses no es van fer el millor que es podien fer, per la qual cosa algunes famílies 
en van sortir malparades, però de tota manera estan a favor i votaran a favor del fet que 
es liciti de nou aquest mòdul i que torni a tenir l’alegria que va tenir en el seu moment. 
 
El senyor Llovet explica que és cert que la licitació anterior, amb tants anys de concessió 
i un sistema i unes clàusules mal organitzat, no va tenir el resultat que havia de tenir i 
Costes, fins i tot, va imposar sancions al concessionari i al mateix Ajuntament, perquè 
s’ocupava més espai del permès. Ara esperen que aquesta nova licitació tingui un 
resultat millor i tant l’Ajuntament com Costes faran un seguiment exhaustiu de la 
concessió perquè així sigui. 
 
La senyora alcaldessa explica al senyor Massagué que estudiaran la seva petició i li 
comunicaran la decisió. 
 
2.2. Recursos Humans i Organització 
 
2.2.1. APROVACIÓ ACORD SOBRE DISPONIBILITAT A LA POLICIA LOCAL, PELS 
ANYS 2020 I 2021 
 
A l’actual Acord de Matèries Comunes dels Empleats Públics de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, a l’article 14 de l’Annex II – Sectorial de la Policia Local, es regula la disponibilitat 
d’aquest colꞏlectiu, que s’ha d’anat adaptant a les necessitats que van sorgint. 
 
Estava regulada de manera que es partien les hores anuals de disponibilitat en hores 
per actes i en hores destinades a 15 minuts diaris de solapament entre els torns; aquest 
solapament s’ha mostrat ineficaç atesa la manca d’efectiu de la Policia, que no permet 
que es destinin a la raó per a la qual es va establir. 
 
En negociacions s’ha establert que aquests 15 minuts diaris s’acumularan per hores de 
servei policial destinat a actes i/o a cobrir vacances, IT, etc.  
 
Atès que els representants de la Policia local i de l’Ajuntament, després de diverses 
reunions, el dia 7 de febrer de 2020,  varen arribar a l’acord següent:  
 
Acord de disponibilitat de la Policia Local, per als anys 2020 i 2021 
 
El passat dia 2 de gener de 2020, des de l'Ajuntament es va fer arribar als representants 
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de la Policia Local, una vegada efectuades les consultes pertinents la proposta final 
sobre l'acord de disponibilitat pels anys 2020 i 2021 
 
- Any 2020: 80 hores de disponibilitat, amb un increment del plus de 100,00 €. 
 
- Any 2021: 80 hores de disponibilitat anual, amb el mateix plus que a l’any 2020; el 
núm. d’hores de disponibilitat,  que podria baixar a 75 hores, per aquells efectius que de 
forma individual a data 1 de desembre de 2020, tinguin un índex d’absentisme inferior 
al 10% de les hores anuals en el cos de la Policia Local. 
 
Dins del concepte d’absentisme: 

- S’inclouran les absències derivades de situacions d’Incapacitat Temporal que no 
siguin derivades d’un accident laboral 

- No s’inclouran les absències derivades de situacions d’Incapacitat Temporal, per 
d’accident laboral ni de llicències retribuïdes. 

 
Tal com es regula a l’article 14 de la Sectorial de la Policia Local, a partir del segon mes 
de baixa mèdica, es deixarà de percebre el plus de disponibilitat, llevat que la situació 
d’Incapacitat Temporal, estigui derivada d’un accident laboral, ocorregut com a 
conseqüència d’una intervenció policial que consti en la minuta policial, amb el 
corresponent informe emès per la Prefectura; en aquest cas el funcionari afectat podria 
triar si prefereix que se li descompti la part proporcional o realitzar les hores que li 
manquin, quan estigui d’alta mèdica. 
 
En cas que el funcionari ja hagi esgotat les hores de disponibilitat, no se li aplicarà cap 
descompte. 
 
Demanant-los  que donessin una resposta  l'endemà abans de les 10:00 hores, 
manifestant si s’accepta aquesta proposta i que en cas que algú no vulgui participar-hi, 
enviï un mail a Prefectura i a  Recursos Humans, posant-ho de manifest. 
 
El dia 3 de gener de 2020, pels representats de la Policia Local varen comunicar que 
acceptaven l'acord amb el vot favorable de la majoria de la plantilla i que qui no volgués 
participar-hi ja ho comunicaria a Prefectura. 
 
En l'acte d'avui es procedeix a signar l'acord, pas previ a sotmetre'l a l'aprovació del 
Comitè Unitari per poder-lo presentar al Ple Municipal per a la seva aprovació. 
 
Atès que aquest acord va ser ratificat  pel Comitè d’Empresa en reunió del dia 11 de 
febrer de 2020, segons acta que consta a l’expedient.  
 
Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, en data 17 de febrer de 2020, 
que es transcriu a continuació: 
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INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
La tècnica de Recursos Humans, a requeriment de la Secretaria i la Intervenció 
municipal, en relació a l’aprovació de la disponibilitat de la Policia Local, pels anys 
2020 i 2021, emet el següent: 
 

INFORME 
 
ANTECEDENTS DE FET 

 
I.- L’article 14 de l’Annex II-  Sectorial de la Policia Local, de l’Acord de Matèries 
Comunes dels Empleats Públics de l’Ajuntament de Canet de Mar, regula el 
complement de disponibilitat de la Policia Local; tot i que l’Acord ha estat denunciat, 
continua vigent a dia d’avui.  

 
II.- El representants sindicals de la Policia Local, van mantenir diverses reunions de 
negociació amb els representants de l’Ajuntament, per intentar arribar a un acord per 
modificar la distribució i la retribució de les hores de disponibilitat, signant-se l’acord 
definitiu el dia 7 de febrer de 2020.  
 
III.- Un vegada assolit el consens necessari, en data 11 de febrer de 2020, el comitè 
d’empresa va ratificar  l’acord al que havien arribat els representants de la Policia Local, 
acordant sotmetre’l a l’aprovació del Ple Municipal en al primera sessió que es celebrés. 
L’acord al que es va arribar és el següent: 
  
Acord de disponibilitat de la Policia Local, per als anys 2020 i 2021 
 
El passat dia 2 de gener de 2020, des de l'Ajuntament es va fer arribar als representants 
de la Policia Local, una vegada efectuades les consultes pertinents la proposta final 
sobre l'acord de disponibilitat pels anys 2020 i 2021 
 
- Any 2020: 80 hores de disponibilitat, amb un increment del plus de 100,00 €. 
 
- Any 2021: 80 hores de disponibilitat anual, amb el mateix plus que a l’any 2020; el 
núm. d’hores de disponibilitat,  que podria baixar a 75 hores, per aquells efectius que de 
forma individual a data 1 de desembre de 2020, tinguin un índex d’absentisme inferior 
al 10% de les hores anuals en el cos de la Policia Local. 
 
Dins del concepte d’absentisme: 

- S’inclouran les absències derivades de situacions d’Incapacitat Temporal que no 
siguin derivades d’un accident laboral 

- No s’inclouran les absències derivades de situacions d’Incapacitat Temporal, per 
d’accident laboral ni de llicències retribuïdes. 

 
Tal com es regula a l’article 14 de la Sectorial de la Policia Local, a partir del segon mes 
de baixa mèdica, es deixarà de percebre el plus de disponibilitat, llevat que la situació 
d’Incapacitat Temporal, estigui derivada d’un accident laboral, ocorregut com a 
conseqüència d’una intervenció policial que consti en la minuta policial, amb el 
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corresponent informe emès per la Prefectura; en aquest cas el funcionari afectat podria 
triar si prefereix que se li descompti la part proporcional o realitzar les hores que li 
manquin, quan estigui d’alta mèdica. 
 
En cas que el funcionari ja hagi esgotat les hores de disponibilitat, no se li aplicarà cap 
descompte. 
 
Demanant-los  que donessin una resposta  l'endemà abans de les 10:00 hores, 
manifestant si s’accepta aquesta proposta i que en cas que algú no vulgui participar-hi, 
enviï un mail a Prefectura i a  Recursos Humans, posant-ho de manifest. 
 
El dia 3 de gener de 2020, pels representats de la Policia Local varen comunicar que 
acceptaven l'acord amb el vot favorable de la majoria de la plantilla i que qui no volgués 
participar-hi ja ho comunicaria a Prefectura. 
 
En l'acte d'avui es procedeix a signar l'acord, pas previ a sotmetre'l a l'aprovació del 
Comitè Unitari per poder-lo presentar al Ple Municipal per a la seva aprovació. 

 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
La legislació aplicable ve determinada per la següent: 
 
-  Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 
 
-Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL). 
 
-Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal 
i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC). 
 
-Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la Refosa dels textos legals 
vigents en matèria de funció pública. 
 
-Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del Personal al servei 
de les entitats locals de Catalunya. 
 
-Reial decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat. 
 
-Reial Decret Llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, pel que s’aproven mesures urgents 
en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
Primer.- Increments salaris previstos. 
 
El document que s’analitza contempla: 
 
3.- L’increment del plus de disponibilitat, mantenint el nombre d’hores acorda, suposa 
un increment del preu/hora, respecte de l'any anterior i que encara s'incrementarà més 
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per a l'any 2021, en els casos en què es disminueixi el nombre d’hores de disponibilitat 
a fer pels agents que no arribin a un 10% d’absentisme.  
 
Al respecte cal dir  que  l’art.3.dos del Reial Decret Llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, 
pel que s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector 
públic, estableix que: 
 

“Dos. En el año 2020, las retribuciones del personal al servicio del sector público 
no podrán experimentar un incremento global superior al 2 por ciento respecto a 
las vigentes a 31 de diciembre de 2019l, en términos de homogeneidad para los 
dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de 
personal como a la antigüedad del mismo.” 
 

Aquesta norma té caràcter bàsic, de conformitat amb allò que es disposa en els arts. 
149.1.13ª i 156.1 de la Constitució Espanyola. Per tant, s’hauria d’acreditar que, en cas 
d’aplicació d’aquest increment, els imports a percebre pel personal de la policia local no 
superin, en cap cas, i en termes d’homogeneïtat, les retribucions abonades en l’any 
2019, cosa que no es compleix en el present cas. 
 
A més, tal i com estableix l’apartat Vuit d’aquest art. 3 del Reial Decret Llei esmentat,  “ 
Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributives superiores a 
los fijados en este artícula deberan experimentar la oportuna adecuación, deviniendo 
inaplicables las cláusulas que establezcan cualquier tipo de incremento.” 
 
Per aquestes raons, cal concloure que l’esmentat l’acord per a incrementar les 
retribucions dels empleats públics adscrits a la Policia Local no podria aprovar-se pels 
motius exposats anteriorment. Pel cas que el mateix fos aprovat pel Ple, contravenint 
aquestes disposicions legals, cal dir que esdevindria inaplicable per vulneració 
d’aquesta disposició de caràcter bàsic. 
 
Segon.- Consignació pressupostària. 
 
L’increment d’hores de disponibilitat per actes policials i per cobrir absències d’efectius, 
farà que disminueixi el nombre d’hores de serveis extraordinaris que s’han fet en els 
exercicis anteriors i que s’han pressupostat per a l’actual exercici 2020, per la qual cosa 
hi ha consignació suficient a l’actual pressupost per assumir l’increment proposat a les 
partides 43 13000 15000 i 43 13300 15000.  
 
CONCLUSIONS 
 
Pels motius que consten en el present informe s’informa desfavorablement la proposta 
d’incrementar el plus de disponibilitat de la Policia Local en 100,00 € per no adequar-se 
amb el que s’estableix a l’art.3.dos del Reial Decret Llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, 
pel que s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic 
 
Aquest és el meu informe que emeto a Canet de Mar, a la data de la signatura 
electrònica. 
 
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’aprova onze vots a 
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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 
i Yasmina Garcia Beti, i sis vots en contra dels regidors Marián Gómez Téllez, Sílvia 
Tamayo Mata, Miguel Borrego González, Josep Antoni Massagué Muntada, Jordi 
Castellà Andrés i Gemma Bosch Alsina: 
 
Primer.- Aprovar l’acord sectorial per a la Policia local, relatiu a la modificació del plus 
de disponibilitat per als anys 2020 i 2021, segons les condicions que consten a l’acord, 
transcrit a la part expositiva del present acord. 
  
Segon.- Els efectes econòmics derivats del present acord, seran retroactius des del 1 
de gener d’enguany. 
 
Tercer.- Facultar a l’alcaldessa per a l’execució de les previsions contingudes a  l’acord 
sectorial. 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Recursos Humans i Acció 
Social, explica que després de diverses reunions amb els representants de la Policia 
Local van arribar a un acord per a la disponibilitat dels anys 2020 i 2021. Per a l’any 
2020 hi haurà 80 hores de disponibilitat amb un increment del plus de 100 euros al mes. 
Per a l’any 2021, també hi ha 80 hores, però podria baixar a 75 per a aquells efectius 
que de forma individual, a data 1 de desembre de 2020 tinguin un índex d’absentisme 
inferior al 10% de les hores anuals en el cos de la Policia Local. 
 
Amb aquest acord s’intenta baixar el nombre d’hores de serveis extraordinaris. 
 
La senyora Gemma Bosch i Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, explica 
que el seu grup votarà en contra d’aquesta iniciativa entre altres coses perquè, en primer 
lloc, pensen que si bé és cert que la Policia de Canet es mereix una remuneració 
equiparada, anàloga i proporcional amb relació a la resta de pobles del Maresme i de 
Catalunya, no creuen que aquesta sigui la via i, en segon lloc, perquè el mateix informe 
de la tècnica de l’Àrea manifesta que esdevindria inaplicable per vulneració d’una 
disposició de caràcter bàsic. 
 
La senyora Yasmina Garcia Beti, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que el 
seu grup hi votarà a favor perquè creuen que no només és necessari dotar el cos de la 
Policia d’aquest plus de disponibilitat, sinó que també creuen que és necessari 
augmentar el cos, com ja s’ha fet parcialment. Sobretot, però, estan a favor d’un pla de 
formació de qualitat, que també és molt necessari. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que lamenten no poder votar a favor d’aquesta proposta, ja que, a més a 
més de l’informe desfavorable de la tècnica de l’Àrea, també n’hi ha un altre de 
desfavorable de Secretaria i Intervenció molt contundent, ja que estableix aquest 
augment contradiu el que disposen articles del Reial decret llei de gener de 2020, pel 
qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions del sector. 
 
A més a més, cal dir que la finalitat d’aquest complement és retribuir unes hores 
efectuades fora de la jornada laboral que, segons el que es preveu als articles 2 i 174 
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aquestes gratificacions no poden ser fixades en la seva plantilla i periòdiques en la seva 
aplicació, sinó que han de respondre a serveis extraordinaris efectivament efectuats fora 
de la jornada. En aquest cas, es tracta d’una gratificació econòmica de quantia fixa i 
periòdica en l’aplicació i desnaturalitza la figura de gratificació de serveis extraordinaris. 
No es pot aprovar un acord que contravé la legislació, ja que pot ser denunciat i no ser 
efectiu. 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, demana si és 
possible que la senyora secretària accidental expliqui quines són les repercussions de 
votar a favor d’aquest acord. 
 
La senyora alcaldessa comenta que això ja ho ha pogut preguntar abans i considera 
que ara no és el moment de repetir una informació que tothom ja ha de saber. 
 
La senyora Gómez explica que ja que l’informe de la secretària és desfavorable i que 
aquesta proposta no compleix exhaustivament la Llei, el seu grup hi votarà en contra. 
Entenen que l’acceptació del plus de disponibilitat respon a dues qüestions, la manca 
d’efectius i els sous baixos. Així que la solució a aquesta problemàtica és tenir un cos 
de la Policia ben pagat, ben estructurat i amb un nombre suficient d’agents. 
 
La senyora alcaldessa explica que en part està d’acord amb la intervenció del senyor 
Massagué, però és molt fàcil fer aquestes manifestacions des de l’oposició i més si es 
té en compte que és una mesura que el seu grup ja estava aplicant. Explica que aquesta 
gratificació que el senyor Massagué diu que es prorratejada pels mesos en què la Policia 
està fent aquestes hores extres, aclareix que aquestes hores es fan d’una manera 
efectiva, no s’està pagant unes hores que no es compleixen, sinó que realment es fan, 
tal i com ha explicat la senyora Isart. Per tant, considera que tenen raó, però no es pot 
canviar tot en el moment que es vol canviar, de vegades s’ha de fer al llarg del temps. 
 
Explica que, efectivament, aquests problemes se solucionarien si disposessin d’una 
plantilla adequada, però la senyora Gómez sap de sobres que el govern està fent tots 
els esforços possibles per augmentar-la, però la prohibició de l’Administració de l’Estat 
de contractar personal ho fa molt difícil. Evidentment, són lliures d’emetre el vot que 
considerin. 
 
El senyor Massagué comenta que una altra vegada ha hagut d’escoltar que el grup 
municipal del que és hereu el seu, feia les coses malament, però considera que 
continuar fent les coses de la mateixa manera, o sigui malament, no creu que sigui la 
solució. 
 
La senyora alcaldessa explica que el govern també és hereu d’una manera de treballar, 
no poden canviar-ho com voldrien. Evidentment que no ho volen fer malament i ho estan 
arreglant per canviar les  coses. 
 
La senyora Gómez recorda a la senyora alcaldessa que no tota la culpa és de Madrid i 
també li vol recordar que la ràtio acceptada és de dos agents per cada mil habitants. 
Canet té 14.500 habitants i hi hauria d’haver 29 agents. 
 
La senyora alcaldessa felicita la senyora Gómez per haver fet els deures, però comenta 
que està explicant una cosa que no té res a veure amb l’altra. Està d’acord amb la ràtio 
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que hi ha d’haver, però el problema és que no es poden permetre contractar tots els 
efectius que s’haurien de tenir. 
 
2.3. Urbanisme 
 
2.3.1. APROVACIÓ DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE CANET 
DE MAR (POUM) 
 
Fets: 
 
En data 19 de juliol de 2019 té entrada la tramesa del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la còpia autèntica de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona de data 18 de juliol de 2019, d’aprovació definitiva del POUM, en els termes 
següents: 

 
“-1 Aprovar definitivament el Pla d'ordenació urbanística municipal, de Canet de 
Mar, promogut i tramès per l’Ajuntament, incorporant d’ofici a l’article 265 de les 
normes urbanístiques el següent redactat, que només implica recollir el que ja 
preveu la normativa sectorial de costes: “Els usos admesos estaran subjectes a 
allò que disposa el Títol II de la Ley de Costas, havent de comptar amb 
l’autorització de la Comunitat Autònoma, sens perjudici dels informes perceptius 
regulats a la normativa sectorial de Costes”, d’acord amb l’informe de la Dirección 
General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar de 18 de juny de 2019. 
-2 Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents al DOGC a 
l’efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l’article 106 del Text refós 
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat 
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 
-3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.” 

 
En data 12 de setembre de 2019 es publica al DOGC núm. 7958 l’edicte, de 5 de 
setembre, en virtut del qual es fa públic l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Barcelona, en sessió de 18 de juliol de 2019, d’aprovació definitiva del POUM, a 
l'efecte de la seva executivitat immediata. 
 
Vist l’informe emès per la TAG d’Urbanisme en data 14 de febrer de 2020 que es 
transcriu a continuació: 
 
“Informe en relació a l’aprovació de les Fitxes del Catàleg de Béns Protegits dins 
l’expedient d’aprovació del Text refós del Pla d’ordenació urbanística municipal 
de  Canet de Mar 
 
FETS 
 
I.- El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 26 de setembre de 2013, adopta, 
entre d’altres, l’acord d’aprovació de l’Avanç del POUM de Canet de Mar. 
 
II.- En compliment del que preveu l’article 115.a) RLU, el document es tramet al 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als efectes 
d’obtenir el document ambiental de referència (DR) de l’Oficina Tècnica d’Avaluació 
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Ambiental (OTAA) i el primer informe urbanístic territorial (IUT), de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona (CTUB). 
 
III.- L’Avanç, així com els documents que l’integren, se sotmeten a informació pública, 
pel termini de trenta dies, mitjançant anunci al tauler d’edictes municipal, al web de 
l’Ajuntament, al DOGC núm. 6476, de data 9 d’octubre de 2013, al BOPB, de data 15 
d’octubre de 2013, al diari EL PUNT AVUI, de data 14 d’octubre de 2013, i a LA 
VANGUARDIA, del dia 23 d’octubre de 2013. 
 
IV.- En data 11 de desembre de 2013, la CTUB emet l’IUT sobre el document de l’Avanç 
de POUM i, en data 21 de gener de 2014, l’OTAA emet el DR. 
 
V.- A la vista dels escrits de suggeriments presentats durant el període d’informació 
pública de l’Avanç, el Ple municipal, en sessió extraordinària del dia 19 de març de 2015,  
acorda l’aprovació inicial del POUM. 
 
VI.- L’acord d’aprovació inicial, així com l’expedient del POUM i l’Estudi Ambiental 
Estratègic (EAE), se sotmeten al tràmit d’informació pública pel termini de 90 dies hàbils, 
mitjançant la publicació de l’edicte al DOGC núm. 6845, del dia 7 d’abril de 2015, al 
BOPB del dia 8 d’abril de 2015, al diari EL PUNT, del dia 1 d’abril de 2015, al diari ARA, 
del dia 21 d’abril de 2015, al tauler d’edictes de l’Ajuntament i al web municipal. 
 
VII.- Durant el període d’informació pública, segons el certificat emès per la secretària 
accidental en data 21 d’abril de 2017, es presenten 36 escrits d’alꞏlegacions, les quals 
són objecte de valoració al document Volum I Memòries del POUM. 
 
VIII.- En compliment del que s’estableix a l'article 85.7 TRLU, simultàniament al tràmit 
d’informació pública, es concedeix audiència als següents ajuntaments, l’àmbit territorial 
dels quals confina amb el municipi de Canet de Mar: Ajuntament d’Arenys de Mar, 
Ajuntament d’Arenys de Munt, Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, Ajuntament de 
Sant Iscle de Vallalta i Ajuntament de Sant Pol de Mar. 
 
Així mateix, i de conformitat amb l’establert a l’article 85.5 TRLU, es solꞏliciten informes 
als següents organismes i entitats, afectats per raó de llur competència sectorial: 
Demarcació de Carreteres de l’Estat, Direcció General d’Afers Religiosos, Endesa 
Distribución Eléctrica, SL, Consell Comarcal del Maresme, Agència de Residus de 
Catalunya, Servei Regional a Barcelona de l’Agència de Salut Pública de la Generalitat 
de Catalunya, SOREA, Secretaria General d’Infraestructures del Ministeri de Foment, 
Autoritat del Transport Metropolità – Àrea de Barcelona, Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona, Direcció General de 
Desenvolupament Rural, Servei de Costes de la Direcció General d’Ordenació del 
Territori i Urbanisme, Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Direcció General de 
Polítiques Ambientals, Consell Català de l’Esport, Direcció General de Comerç, ADIF, 
Direcció General de Turisme, Direcció General de Telecomunicacions i Tecnologies de 
la Informació, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Institut Cartogràfic 
i Geològic de Catalunya, Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, 
Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar, Direcció General de Protecció 
Civil, Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, Serveis Territorials del 
Departament d’Ensenyament, Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre 
del Departament de Territori i Mobilitat, Agència Catalana de l’Aigua. 
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IX.- En data 15 de juny de 2017, d’acord amb la Disposició Transitòria Divuitena del 
TRLU, l’OTAA, dins la tramitació de l’avaluació ambiental, se solꞏlicita a la CTUB 
l’informe urbanístic i territorial previ a l’aprovació provisional del pla. 
 
X.- En sessió de 7 de novembre de 2017, la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona acorda emetre l’informe urbanístic i territorial, amb un seguit d’observacions. 
Concretament, i pel que fa el Catàleg de béns protegits, fa les consideracions següents: 
 

Catàleg de béns protegits 
 
El POUM no incorpora pròpiament el Catàleg de béns protegits, sinó que opta per 
mantenir vigent l’actual pla especial, aprovat definitivament el 20 de novembre de 2006 i 
publicat al DOGC el 25 de setembre de 2007 i modificar un seguit de fitxes que 
s’incorporen a la normativa del POUM com annex. 
 
Segons l’article 59 del Text refós de la Llei d’urbanisme, el catàleg de béns a protegir és 
part integrant del POUM i, per tant, cal incorporar-lo en la seva integritat, o bé optar per 
enumerar i identificar els béns immobles que són objecte de protecció i tramitar amb 
posterioritat la modificació del pla especial, d’acord amb l’article 75 de Reglament de la 
Llei d’urbanisme. 
 
En tot cas, es recomana refondre l’actual pla especial amb les modificacions que 
incorpora el POUM dins el Catàleg de bens a protegir. En aquest cas, la normativa del 
catàleg s’haurà d’incorporar a les normes urbanístiques del POUM. 

 
XI.- En data 23 de gener de 2018, l’OTAA formula la declaració ambiental estratègica en 
sentit favorable, condicionant-la però a la incorporació de diferents prescripcions.  
 
XII.- El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària del dia 26 de juliol de 2018, acorda 
resoldre les alꞏlegacions presentades, aprovar provisionalment el POUM i elevar 
l’expedient diligenciat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, amb la finalitat 
que resolgui sobre la seva aprovació definitiva. 
 
Dins d’aquest expedient diligenciat, concretament al document “Volum I – Memòries” i 
en relació a l’informe urbanístic i territorial previ a l’aprovació provisional, emès per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, s’hi fa constar com es dona resposta a 
les observacions recollides en aquest informe. 
Pel que fa la consideració que fa referència al Catàleg de béns protegits, es posa de 
manifest que s’ha inclòs íntegrament la normativa i la totalitat de les fitxes actualitzades 
del catàleg en el títol IX de la normativa del POUM corresponent als “annexes 
normatius”. 
 
XIII.-  En data 16 de gener de 2019 té entrada l’informe favorable de la Direcció General 
d’Energia, Mines i Seguretat Industrial. 
 
XIV.- Els Serveis Territorials de Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat, 
en compliment del que preveu l’article 117.2 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes,  
remeten a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, a través de la 
Demarcació de Costes a Catalunya, l’expedient complet i, en data 30 de gener de 2019, 
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la Dirección General emet informe determinant que cal prendre en consideració tot un 
seguit d’aspectes, per tal d’obtenir el seu informe favorable.  
 
Entre aquestes consideracions, i en referència a les fitxes de béns protegits, s’hi recull 
la següent: 
 

“7. Respecto a la Fichas de los Bienes Protegidos, se observa que la correspondiente al 
B 32 (Policía Local) se encuentra afectado por la servidumbre de protección, por lo que 
deberá indicarse expresamente que se estará en todo caso a lo establecido en la 
Disposición transitoria cuarta de la Ley de Costas, con independencia del régimen de 
protección que establezca la correspondiente Ficha, teniendo en cuenta que solamente 
“podrán realizarse obras de reparación, mejora, consolidación y modernización siempre 
que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones 
existentes y sin que el incremento de valor que aquellas comporten pueda ser tenido en 
cuenta a efectos expropiatorios”. 

 
XV.- La CTUB, en la sessió celebrada en data 6 de febrer de 2019, acorda suspendre la 
resolució definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal de Canet de Mar fins que 
es presenti un text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de 
l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori, entre d’altres, les prescripcions 
següents: 
 

“1. Cal recaptar informe favorable de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa 
y el Mar prèviament a l’aprovació definitiva del POUM, d’acord amb l’informe de 30 de 
gener de 2019 i recaptar informe favorable de la Direcció General d’Energia, Mines i 
Seguretat Industrial pel que fa a l’àmbit miner.” 
  

XVI.- El març de 2019 l’equip redactor del POUM presenta el Text refós per sotmetre’l a 
aprovació del Ple municipal. A la Memòria d’aquest refós es recull com han estat 
incorporades les prescripcions derivades dels informes de la Direcció General d’Energia, 
Mines i Seguretat Industrial, de dates 5 de novembre de 2018 i 16 de gener de 2019, de 
la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, de data 30 de gener de 
2019, i de l’acord adoptat per la CTUB, en la sessió de 6 de febrer de 2019. 
 
Concretament, en referència a la consideració núm. 7, relativa a les fitxes de bens 
protegits, a la Memòria es constata el següent: 
 
“1.5 En relació a les fitxes de béns protegits 
 

Es proposa incorporar a la fitxa B 32, corresponent a l'edifici de la policia local, que 
serà d'aplicació la Disposició transitòria quarta de la Llei de Costes tenint en compte que 
només "Podran realitzar-se obres de reparació, millora, consolidació i modernització 
sempre que no impliquin augment de volum, alçada ni superfície de les construccions 
existents i sense que l'increment de valor que aquelles comportin pugui ser tingut en 
compte a efectes expropiatoris". 
 

XVII.- El Ple de l’Ajuntament, en sessió de caràcter extraordinari de data 4 d’abril de 
2019, adopta els acords següents: 
 

“Primer.- ASSUMIR l’informe emès per l’equip redactor del POUM, comprensiu de la 
justificació i motivació de la incorporació en el document de les prescripcions 
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assenyalades a l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de data 6 
de febrer de 2019. 
 
Segon.- APROVAR el Text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Canet de 
Mar (POUM), incorporant les prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, de data 6 de febrer de 2019. 
 
Tercer.- TRAMETRE un exemplar complet de l’esmentat text refós diligenciat a la 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, amb la finalitat de que resolgui sobre la 
seva aprovació definitiva. 
 
Quart.- Notificar el present acord als interessats.” 
 

XVIII.- En data 12 d’abril de 2019 té entrada al Departament de Territori i Sostenibilitat 
la solꞏlicitud de l’Ajuntament de Canet de Mar d’aprovació definitiva del text refós. 
 
IXX.- En data 29 d’abril de 2019 el Departament de Territori i Sostenibilitat comunica a 
l’Ajuntament de Canet de Mar que, d’acord amb l’article 117 de la Llei 22/1988, de 28 
de juliol, de Costes, en data 24 d’abril de 2019 ha solꞏlicitat informe a la Demarcació de 
Costes de l’Estat a Catalunya. Aquest organisme emet el seu informe favorable en data 
18 de juny de 2019. 
 
XX.- En data 19 de juliol de 2019 té entrada la tramesa del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la còpia autèntica de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona de data 18 de juliol de 2019, d’aprovació definitiva del POUM, en els termes 
següents: 
 

“-1 Aprovar definitivament el Pla d'ordenació urbanística municipal, de Canet de Mar, 
promogut i tramès per l’Ajuntament, incorporant d’ofici a l’article 265 de les normes 
urbanístiques el següent redactat, que només implica recollir el que ja preveu la 
normativa sectorial de costes: “Els usos admesos estaran subjectes a allò que disposa 
el Títol II de la Ley de Costas, havent de comptar amb l’autorització de la Comunitat 
Autònoma, sens perjudici dels informes perceptius regulats a la normativa sectorial de 
Costes”, d’acord amb l’informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y 
el Mar de 18 de juny de 2019. 
 
-2 Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents al DOGC a l’efecte de 
la seva executivitat immediata, tal com indica l’article 106 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 
3/2012, de 22 de febrer. 
 
-3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.” 
 

XXI.- En data 12 de setembre de 2019 es publica al DOGC núm. 7958 l’edicte de 5 de 
setembre en virtut del qual es fa públic l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona, en sessió de 18 de juliol de 2019, d’aprovació definitiva del POUM, a l'efecte 
de la seva executivitat immediata. 
 
CONSIDERACIONS 
 
Primera.- Un cop publicat l’acord d’aprovació definitiva del POUM, així com tota la 
documentació que conforma l’expedient, al Registre de planejament urbanístic de 
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Catalunya (RPUC), s’ha constatat que el document “Títol X: Fitxes Catàleg de béns 
protegits” no ha estat publicat perquè no figurava entre els documents integrants del 
Text refós que es van sotmetre a aprovació pel Ple municipal i posterior tramesa a la 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, amb la finalitat de que resolgués sobre 
la seva aprovació definitiva. 
 
Segons consta a l’expedient administratiu, i d’acord amb els antecedents exposats, 
aquest document havia estat objecte d’aprovació provisional pel Ple municipal, en sessió 
extraordinària de data 26 de juliol de 2018, segons diligència electrònica signada per la 
secretària municipal, de data 11 d’octubre  de 2018, i tramès posteriorment a la Comissió 
Territorial d'Urbanisme. 
 
Examinat l’expedient administratiu es comprova que, com consta a l’Antecedent XVI del 
present informe, el març de 2019 l’equip redactor del POUM presenta el Text refós per 
sotmetre’l a aprovació del Ple municipal. Al document “Volum I – Memòries Text refós” 
es recull com han estat incorporades les prescripcions derivades dels informes de la 
Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, de dates 5 de novembre de 
2018 i 16 de gener de 2019, de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el 
Mar, de data 30 de gener de 2019, i de l’acord adoptat per la CTUB, en la sessió de 6 
de febrer de 2019. 
 
Concretament, en referència a la consideració núm. 7, relativa a les fitxes de bens 
protegits, al document “Volum I – Memòries Text refós” (pàg. 415), es manifesta el 
següent: 
 

“1.5 En relació a les fitxes de béns protegits 
 
S’incorpora a la fitxa B 32, corresponent a l'edifici de la policia local, que serà d'aplicació 
la Disposició transitòria quarta de la Llei de Costes tenint en compte que només "Podran 
realitzar-se obres de reparació, millora, consolidació i modernització sempre que no 
impliquin augment de volum, alçada ni superfície de les construccions existents i sense 
que l'increment de valor que aquelles comportin pugui ser tingut en compte a efectes 
expropiatoris". 

 
No obstant, per bé que la modificació descrita a la Memòria del Text refós de la Fitxa B-
032 del Catàleg del patrimoni arquitectònic i elements d'interès històric i artístic va ser 
objecte d’aprovació pel Ple municipal en data 4 d’abril de 2019, la relació concreta de 
fitxes de béns protegits que integren el Catàleg no es va incloure dins la documentació 
d’aquest Text refós. 
 
A la vista d’aquesta circumstància, cal que aquesta relació de fitxes de béns protegits 
sigui objecte d’aprovació pel Ple municipal i posteriorment tramesa, un cop diligenciada, 
a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, bo i solꞏlicitant-li la correcció d’errada 
en la documentació tramesa, per tal que les fitxes puguin ser aprovades definitivament 
i publicades al DOGC a l’efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l’article 
106 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 
 
Segona.- Pel que fa la modificació introduïda a la fitxa B 32, corresponent a l'edifici on 
s’ubiquen les dependències de la Policia Local, es tracta, com ha quedat exposat a 
l’Antecedent XVI del present informe, de la incorporació d’una de les prescripcions 
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contingudes a l’informes de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, 
de data 30 de gener de 2019, i de l’acord adoptat per la CTUB, en la sessió de 6 de 
febrer de 2019. 
 
Amb la incorporació d’aquesta prescripció concreta, per aquest únic edifici, de titularitat 
municipal, no es fa altra cosa que recollir de manera expressa el que, en tot cas, seria 
d’aplicació, en virtut del que estableix la Disposició Transitòria Quarta de la Llei 22/1988, 
de 28 de juliol, de Costes: 
 

“Quarta.–1. Les obres i instalꞏlacions construïdes abans de l’entrada en vigor d’aquesta 
Llei, sense l’autorització o concessió exigible d’acord amb la legislació de costes llavors 
vigent, s’han de demolir quan la seva legalització no sigui procedent per raons d’interès 
públic. 
 
2. En les obres i instalꞏlacions legalitzades de conformitat amb el que preveu l’apartat 
anterior, així com en les construïdes o que es puguin construir a l’empara d’una llicència 
municipal i, quan sigui exigible, una autorització de l’Administració de l’Estat atorgada 
abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, que resultin contràries al que estableix 
aquesta, s’hi han d’aplicar les regles següents: 
 
a) Si ocupen terrenys de domini públic marítimo-terrestre, s’han de demolir en extingir-
se la concessió. 
 
b) Si s’emplacen a la zona de servitud de trànsit, no s’hi permeten obres de consolidació, 
augment de volum, modernització o increment del seu valor d’expropiació, però sí les 
petites reparacions que exigeixi la higiene, ornament i conservació amb l’autorització 
prèvia de l’Administració de l’Estat. Aquesta no s’atorga si no es garanteix quan sigui 
necessari la localització alternativa de la servitud. 
 
c) A la resta de la zona de servitud de protecció i en els termes en què aquesta s’aplica 
a les diferents classes de sòl de conformitat amb el que estableix la disposició transitòria 
tercera, es poden realitzar, amb l’autorització prèvia de l’Administració de l’Estat, obres 
de reparació i millora, sempre que no impliquin un augment de volum de les 
construccions existents i sense que l’increment de valor que aquelles comportin pugui 
ser tingut en compte a efectes expropiatoris. En cas de demolició total o parcial, les noves 
construccions s’han d’ajustar íntegrament a les disposicions d’aquesta Llei.” 

 
Arribats a aquest punt, cal analitzar el caràcter i les conseqüències de la modificació 
introduïda.  
 
En cap cas ens trobem, a criteri de qui subscriu, davant una modificació de caràcter 
substancial del pla, en base, entre d’altres, a la Sentència 2056/2016, de 26 de setembre 
de 2016, de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem, quan diu que “La 
jurisprudència d'aquest Tribunal Suprem, respecte al concepte de modificacions 
substancials, afirma que s'entén per tals, l'alteració global del pla, en els aspectes 
essencials, afectant-se als seus elements estructurals i, com a conseqüència d'això, al 
propi model de planejament elegit”. 
 
Explica la Sala que "Igualment ha assenyalat el Tribunal Suprem que tals modificacions 
impliquen que els canvis suposin alteració del model de planejament elegit, a l'extrem 
de fer-lo diferent, no només en aspectes puntuals i accessoris, havent de significar una 
alteració de l'estructura fonamental del planejament elaborat, un nou esquema d'aquest, 
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que alteri de manera important i essencial les seves línies i criteris bàsics i la seva pròpia 
estructura, no quan les modificacions afectin aspectes concrets del pla, i no quedi afectat 
el model territorial. La modificació substancial implica una modificació territorial concebut 
pel Pla i aquesta modificació ha de valorar-se des d'una perspectiva global”. 
 
I recorda també l'alt tribunal que "en sentència de 3 de febrer de 2016, hem assenyalat 
que: "a l'hora de determinar el caràcter substancial de les alteracions efectuades pel pla 
i, per tant també, la procedència de practicar una nova informació pública (en tant que 
la precedent passa a tenir un caràcter merament formal), no és a les seves eventuals 
repercussions sobre els particulars al que cal estar, sinó al seu grau d'afecció sobre el 
model territorial escollit inicialment pel pla, tal com té reiteradament establert la nostra 
jurisprudència, és a dir, es produeixen aquestes alteracions substancials quan es 
modifiquen de manera essencial les línies i criteris bàsics del pla i la seva pròpia 
estructura, quedant per això afectat el model territorial dibuixat en el mateix, de tal 
manera que sembli un pla nou”. 
 
CONCLUSIÓ 
 
De l’examen de l’expedient de referència destaca la comprovació dels extrems 
següents: 

 
Analitzada la modificació introduïda en el document refós que se sotmet a aprovació, 
“Títol X: Fitxes Catàleg de béns protegits”, com a conseqüència de la incorporació de 
l’esmena indicada a l’informe emès per la Dirección General de Sostenibilidad de la 
Costa y el Mar, de data 30 de gener de 2019, i a l’acord adoptat per la CTUB, en la 
sessió de 6 de febrer de 2019, es comprova que no comporta una modificació del model 
territorial fent el pla globalment diferent, en conseqüència i a criteri de qui subscriu, no 
es pot considerar modificació substancial. 

 
En conclusió, i tenint en compte els antecedents fàctics i jurídics exposats, s’informa 
FAVORABLEMENT la proposta d’aprovació provisional del document “Titol X: Fitxes 
Catàleg de béns protegits”, del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, resultant 
procedent sotmetre-la a la consideració del Ple, òrgan competent per a la seva 
aprovació, i de conformitat amb el que preveuen els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, instant així mateix la 
incorporació a la fitxa B-032 de la modificació proposada per les administracions que 
han evacuat els informes relacionats, en el sentit indicat en la proposta de l’equip 
redactor.” 
 
Atès que, en virtut del que disposa l’article 80 en relació amb l’article 79 TRLU, correspon 
a les comissions territorials d’urbanisme l’aprovació definitiva dels plans d’ordenació 
urbanística municipal. 
 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, segons el qual la 
competència per a l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres 
instruments d’ordenació previstos a la legislació urbanística correspon al Ple, s’aprova 
per unanimitat dels disset membres presents dels disset que integren el nombre de dret 
del Ple municipal: 
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Primer.- APROVAR provisionalment el document “Títol X: Fitxes Catàleg de béns 
protegits”, integrat dins del Text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Canet de Mar (POUM), que incorpora, a la Fitxa B-032, la prescripció de l’informe de la 
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, de data 30 de gener de 2019, 
i l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de data 6 de febrer de 
2019. 
 
Segon.- TRAMETRE un exemplar complet de l’esmentat document diligenciat a la 
Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, amb la finalitat de que resolgui sobre la 
seva aprovació definitiva, esmena de la documentació que integra el Text refós del 
POUM, aprovat definitivament en data 18 de juliol de 2019, i posterior publicació. 
 
Tercer.- Notificar el present acord als interessats.  
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
explica que aquest catàleg és un annex al POUM. Aquest catàleg és de l’any 2007 i ha 
anat patint algunes modificacions que ara s’han d’aprovar provisionalment. 
 
2.4. Intervenció 
 
2.4.1. MC 04/2020 TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT DE PLE DE L'AJUNTAMENT- 
INCREMENT DEL 2% EN LES RETRIBUCIONS 
 
Fets: 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 179.2 del RDLeg. 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i els articles 
10, 11 i 12 de les Bases d’execució del pressupost vigent en aquest exercici.  
 
Vist l’expedient núm. 4/2020, de modificació de crèdits en la modalitat de transferència 
de crèdits. 
 
Vista la memòria presentada pel departament de Recursos Humans de data 17 de febrer 
de 2020 relativa a la necessitat de tramitar l’expedient de modificació de crèdits. 
 
Vist l’informe favorable de l’Interventor número 22/2020 de 17 de febrer de 2020. 
 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, s’aprova per unanimitat 
dels disset membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits, en la modalitat de 
transferència de crèdit, núm. 04/2020, amb el següent detall: 
 

PRESSUPOST DE DESPESES 

ALTES    

Aplicació Descripció Import

11 92000 12000 SOUS GRUP A1 – SERVEIS GENERALS 825,97
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11 92000 12003 SOUS GRUP C1 – SERVEIS GENERALS 643,49

11 92000 12006 TRIENNIS – SERVEIS GENERALS 325,74

11 92000 12100 COMPL. DESTINACIÓ – SERVEIS GENERALS 869,26

11 92000 12101 COMPL. ESPECÍFIC – SERVEIS GENERALS 1.809,48

11 92000 13000 PERSONAL LABORAL – SERVEIS GENERALS 926,23

11 92000 13100 PER. LAB. TEMPORAL – SERVEIS GENERALS 793,01

11 92000 15000 PRODUCTIVITAT 90,72

11 92000 16000 QUOTES SOCIALS -FUNCIONARIS – SERV. GENERALS 1.015,28

11 92000 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – SERV. GENERALS 294,02

11 92000 16002 
QUOTES SOCIALS – LABORALS TEMPORALS – SERV. 
GENERALS 245,61

12 93400 12000 SOUS GRUP A1 – SERVEIS ECONÒMICS 660,78

12 93400 12003 SOUS GRUP C1 – SERVEIS ECONÒMICS 428,99

12 93400 12004 SOUS GRUP C2 – SERVEIS ECONÒMICS 357,04

12 93400 12006 TRIENNIS – SERVEIS ECONÒMICS 156,19

12 93400 12100 COMPL. DESTINACIÓ – SERVEIS ECONÒMICS 994,15

12 93400 12101 COMPL. ESPECÍFIC – SERVEIS ECONÒMICS 2.065,55

12 93400 15000 PRODUCTIVITAT – SERVEUS ECONOMICS 97,88

12 93400 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS – SERVEIS ECONÒMICS 1.076,49

13 92000 12000 SOU GRUP A1 – RÈGIM INTERN 330,39

13 92000 12006 TRIENNIS – RÈGIM INTERN 114,51

13 92000 12100 COMPL. DESTINACIÓ – RÈGIM INTERN 151,89

13 92000 12101 COMPL. ESPECÍFIC – RÈGIM INTERN 258,82

13 92000 13100 PER. LAB. TEMPORAL – RÈGIM INTERN 472,72

13 92000 15000 PRODUCTIVITAT – RÈGIM INTERN 6,31

13 92000 16000 QUOTES SOCIALS -FUNCIONARIS – RÈGIM INTERN 201,63

13 92000 16002 QUOTES SOCIALS -LABORAL TEMPORAL – RÈGIM INTERN 146,02

14 92000 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – INFORMÀTICA 624,96

14 92000 16001 QUOTES SOCIALS -LABORAL FIX- NOVES TECNOLOGIES 177,46

15 92400 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – PARTICIPACIÓ CIUTADANA 531,94

15 92400 16001 
SEGURETAT SOCIAL LABORALS – PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA 159,83

20 15100 12000 SOUS GRUP A1 – URBANISME 825,97

20 15100 12001 SOUS GRUP A2 – URBANISME 285,68

20 15100 12003 SOUS GRUP C1 – URBANISME 643,49

20 15100 12006 TRIENNIS – URBANISME 419,87

20 15100 12100 COMP. DESTINACIÓ – URBANISME 919,66

20 15100 12101 COMP. ESPECÍFIC – URBANISME 1.684,53

20 15100 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL -URBANISME 496,82

20 15100 15000 PRODUCTIVITAT -URBANISME 41,03

20 15100 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS – URBANISME 1.308,59

20 15100 16002 QUOTES SOCIALS – LABORAL TEMPORAL – URBANISME 153,06

21 15320 12003 SOUS GRUP C2- BRIGADA 214,50

21 15320 12100 COM. DESTINACIÓ – BRIGADA 117,61



 

 
61 

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 

21 15320 12101 COM. ESPECÍFIC – BRIGADA 173,64

21 15320 15000 PRODUCTIVITAT-BRIGADA 6,31

21 15320 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – VIES PÚBLIQUES 7.904,20

21 15320 13100 PER. LAB. TEMPORAL – VIES PÚBLIQUES 898,77

21 15320 16000 QUOTES SOCIALS -FUNCIONARIS – BRIGADA 34,46

21 15320 16001 QUOTES SOCIALS -LABORAL FIX- OBRES I SERVEIS 2.703,64

21 15320 16002 
QUOTES SOCIALS – LABORAL TEMPORAL – OBRES I 
SERVEIS 270,23

21 16100 12003 SOUS GRUP C1 – AIGÜES 214,50

21 16100 12006 TRIENNIS – AIGÜES 85,31

21 16100 12100 COMP. DESTINACIÓ – AIGÜES 117,61

21 16100 12101 COMP. ESPECÍFIC – AIGÜES 225,47

21 16100 15000 PRODUCTIVITAT – AIGÜES 6,31

21 16100 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS -AIGÜES 161,32

21 16500 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – ENLLUMENAT 2.133,88

21 16500 16001 QUOTES SOCIALS – LABORALS FIX – ENLLUMENAT 725,87

22 17000 12000 SOUS GRUP A1 – MEDI AMBIENT 659,97

22 17000 12001   142,84

22 17000 12003 SOUS GRUP C1 – MEDI AMBIENT 214,50

22 17000 12006 TRIENNIS – MEDI AMBIENT 100,29

22 17000 12100 COMP. DESTINACIÓ – MEDI AMBIENT 542,49

22 17000 12101 COMP. ESPECÍFIC – MEDI AMBIENT 851,83

22 17000 13000 PERSONAL LABORAL – MEDI AMBIENT 412,22

22 17000 15000 PRODUCTIVITAT – MEDI AMBIENT 22,09

22 17000 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS – MEDI AMBIENT 676,99

22 17000 16001 QUOTES SOCIALS – PERSONAL FIX – MEDI AMBIENT 127,74

22 17100 13000 PERSONAL LABORAL – PARCS I JARDINS 3.651,05

22 17100 16001 QUOTES SOCIALS – PERSONAL FIX – PARCS I JARDINS 1.186,76

23 16400 13000 PERSONAL LABORAL – CEMENTIRI 813,51

23 16400 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – CEMENTIRI 289,46

30 43000 13000 PERSONAL LABORAL – PROMOCIÓ ECONÒMICA 1.814,89

30 43000 16001 
QUOTES SOCIALS – LABORALS FIX – PROMOCIÓ 
ECONÒMICA 550,10

30 43120 13000 PERSONAL LABORAL – PLAÇA MERCAT 541,24

30 43120 16001 QUOTES SOCIALS – LABORALS FIX – PLAÇA MERCAT 172,18

30 43200 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL – TURISME 1.069,44

30 43200 16002 QUOTES SOCIALS – LABORAL TEMPORAL – TURISME 347,14

30 43300 13000 PERSONAL LABORAL – AUTOEMPRESA 612,45

30 43300 16001 QUOTES SOCIALS – DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 182,09

31 33000 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 736,41

31 33000 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – CULTURA 213,40

31 33210 12003 SOUS GRUP C1 – BIBLIOTECA 428,99

31 33210 12006 TRIENNIS – BIBLIOTECA 125,53

31 33210 12100 COMP. DESTINACIÓ – BIBLIOTECA 235,23
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31 33210 12101 COMP. ESPECÍFIC – BIBLIOTECA 321,61

31 33210 13000 PERSONAL LABORAL – BIBLIOTECA 447,27

31 33210 15000 PRODUCTIVITAT – BIBLIOTECA 12,63

31 33210 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS – BIBLIOTECA 276,15

31 33210 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – BIBLIOTECA 122,62

31 33220 13000 PERSONAL LABORAL – ARXIU 739,00

31 33220 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – ARXIU 206,01

31 33300 13000 PERSONAL LABORAL – MUSEU 1.450,07

31 33300 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – MUSEU 432,32

32 33800 13000 PERSONAL LABORAL – FESTES 579,67

32 33800 13100 PER. LAB. TEMPORAL – FESTES 384,45

32 33800 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – FESTES 176,34

32 33800 16002 QUOTES SOCIALS – LABORAL TEMPORAL – FESTES 119,22

33 49100 12000 SOUS GRUP A1 – COMUNICACIÓ 330,39

33 49100 12006 TRIENNIS – COMUNICACIÓ 88,99

33 49100 12100 COMPLEMENT DESTÍ – COMUNICACIÓ 151,89

33 49100 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC – COMUNICACIÓ 197,18

33 49100 13000 PERSONAL LABORAL – COMUNICACIÓ 1.000,67

33 49100 15000 PRODUCTIVITAT COMUNICACIÓ 6,31

33 49100 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS – COMUNICACIÓ 184,05

33 49100 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX -COMUNICACIÓ 309,07

33 49110 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES RADIO 961,95

33 49110 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – RÀDIO 295,15

33 92500 12003 SOUS GRUP C1 – OAC 214,50

33 92500 12006 TRIENNIS – OAC 55,24

33 92500 12100 COMP. DESTINACIÓ –  OAC 117,61

33 92500 12101 COMP. ESPECÍFIC – OAC 173,64

33 92500 13000 PERSONAL LABORAL –  OAC 988,27

33 92500 15000 PRODUCTIVITAT – ATENCIÓ CIUTADANA 6,31

33 92500 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS – ATENCIÓ CIUTADANA 140,57

33 92500 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – ATENCIÓ CIUTADANA 306,40

40 23100 13000 PERSONAL LABORAL – BENESTAR SOCIAL 2.514,92

40 23100 13100 PER. LAB. TEMPORAL – BENESTAR SOCIAL 2.174,39

40 23100 16001 QUOTES SOCIALS – LABORALS FIX – BENESTAR SOCIAL 733,86

40 23100 16002 
QUOTES SOCIALS – LABORALS TEMPORALS – BENESTAR 
SOCIAL 644,19

41 33700 13000 PERSONAL LABORAL – JOVENTUT 611,33

41 33700 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – JOVENTUT 180,12

43 13000 12001 SOUS GRUP A2 – SEGURETAT CIUTADANA 285,68

43 13000 12003 SOUS GRUP C1 – SEGURETAT CIUTADANA 1.929,11

43 13000 12006 TRIENNIS – SEGURETAT CIUTADANA 365,46

43 13000 12100 COMP. DESTINACIÓ – SEGURETAT CIUTADANA 1.199,72

43 13000 12101 COMP. ESPECÍFIC – SEGURETAT CIUTADANA 4.230,78
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43 13000 13000 PERSONAL LABORAL – SEGURETAT CIUTADANA 999,72

43 13000 15000 PRODUCTIVITAT – SEGURETAT CIUTADANA 243,80

43 13000 16000 
QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS – SEGURETAT 
CIUTADANA 2.762,13

43 13000 16001 
QUOTES SOCIALS – LABORALS FIX – SEGURETAT 
CIUTADANA 325,42

43 13300 12003 SOUS GRUP C1 – ORDENAMENT DEL TRÀNSIT I ESTAC. 4.718,93

43 13300 12006 TRIENNIS – ORDENAMENT DEL TRÀNSIT I ESTACIONAMENT 695,02

43 13300 12100 COM. DESTINACIÓ – ORDENAMENT DEL TRÀNSIT I ESTAC. 2.069,13

43 13300 12101 COM. ESPECÍFIC – ORDENAMENT DEL TRÀNSIT I ESTAC. 5.395,56

43 13300 15000 PRODUCTIVITAT – ORDENAMENT DEL TRÀNSIT I ESTAC. 801,35

43 13300 16000 
QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS – ORDENAMENT DEL 
TRÀNSIT 5.684,32

51 32000 13000 PERSONAL LABORAL – EDUCACIÓ 646,20

51 32000 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX- EDUCACIO 191,87

51 32300 12005 SOUS GRUP I – EDUCACIÓ PRIMÀRIA 326,78

51 32300 12006 TRIENNIS – EDUCACIÓ PRIMÀRIA 12,05

51 32300 12100 COMP. DESTINACIÓ – EDUCACIÓ PRIMÀRIA 154,96

51 32300 12101 COMP. ESPECÍFIC – EDUCACIÓ PRIMÀRIA 243,94

51 32300 15000 PRODUCTIVITAT – EDUCACIÓ PRIMÀRIA 12,63

51 32300 16000 QUOTES SOCIALS -FUNCIONARIS -EDUCACIÓ PRIMÀRIA 223,38

51 32610 13000 PERSONAL LABORAL – ESCOLA D'ADULTS 1.254,37

51 32610 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX- EDUCACIÓ D'ADULTS 362,07

52 34000 13000 PERSONAL LABORAL – ESPORTS 621,44

52 34000 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – ESPORTS 180,12

52 34200 13000 PERSONAL LABORAL – INSTALꞏLACIONS ESPORTIVES 1.205,53

52 34200 13100 PER. LAB. TEMPORAL – INSTALꞏLACIONS ESPORTIVES 985,55

52 34200 16001 QUOTES SOCIALS – LABORALS FIX – INSTAL. ESPORTIVES 399,69

52 34200 16002 
QUOTES SOCIALS – LABORAL TEMPORAL – INSTAL. 
ESPORTIVES 318,28

TOTAL 112.844,87  €

 
 

PRESSUPOST DE DESPESES  

BAIXES     

Aplicació Descripció Import 

12 92900 50001 Fons de Contingència 112.844,87
   TOTAL 112.844,87 €

 
Segon.- Que el present expedient de modificació de crèdits que s’aprova 
provisionalment sigui exposat al públic per un termini de quinze dies hàbils, previ anunci 
en el Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, durant el qual 
els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, en 
compliment del que disposa l’article 179.4 en relació amb l’article 169.1 del Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  
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Tercer.- En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord d’aprovació provisional 
s’entendrà elevat a definitiu; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, 
comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les. 
  
Quart.- Aquest expedient una vegada aprovat en ferm, s’haurà d’introduir a la 
comptabilitat de l’Ajuntament de Canet de Mar amb els ajustaments derivats de 
l’esmentat expedient.  
 
Cinquè.- Una còpia d’aquest expedient haurà d’estar a disposició del públic, a efectes 
informatius, des de la seva aprovació definitiva fins a la finalització de l’exercici.   
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Recursos Humans i Acció 
Social, explica que es tracta d’una transferència de crèdit per a l’increment del 2% de 
les retribucions dels empleats públics que el Consell de Ministres va aprovar per al 2020, 
més una part variable del 0,3% a pactar. 
 
2.4.2. MC 05/2020 CRÈDIT EXTRAORDINARI 

 
Fets: 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 177.2 del RDLeg. 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i els articles 
10, 11 i 12 de les Bases d’execució del pressupost vigent en aquest exercici.  
 
Vist l’expedient núm. 05/2020, de modificació de crèdits en la modalitat de crèdits 
extraordinaris. 
 
Vista la memòria presentada pel departament de Serveis Socials de data 18 de febrer 
de 2020 relativa a la necessitat de tramitar l’expedient de modificació de crèdits. 
 
Vist l’informe favorable de l’Interventor número 24/2020 de 19 de febrer de 2020. 
 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, s’acorda per unanimitat 
dels disset membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal: 

 
Primer.-  Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de crèdit, en la modalitat 
de crèdit extraordinari, número 05/2020, amb el següent detall: 
 
El resum de les modificacions proposades és el següent: 
 
Pressupost de despeses 
Altes  
Aplicació Descripció Import 
40 23100 46500 CONSELL COMARCAL DEL MARESME- 

CONVENIS
12.000,00 €

Total  12.000,00€
 
Pressupost de despeses 



 

 
65 

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 

Baixes  
Aplicació Descripció Import 
40 23100 22799 ALTRES TREBALLS EXTERNS 6.000,00 €
40 23100 48400  AJUTS SOCIALS- URGÈNCIA SOCIAL 6.000,00 €
Total  12.000,00 €

 
Segon.- Que el present expedient de modificació de crèdits que s’aprova 
provisionalment sigui exposat al públic per un termini de quinze dies hàbils, previ anunci 
en el Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, durant el qual 
els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple, en 
compliment del que disposa l’article 177.2 en relació amb l’article 169.1 del Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  
 
Tercer.- En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord d’aprovació provisional 
s’entendrà elevat a definitiu; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, 
comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les. 
 
Quart.- Aquest expedient una vegada aprovat en ferm, s’haurà d’introduir en la 
comptabilitat de l’Ajuntament de Canet de Mar amb els ajustaments derivats de 
l’esmentat expedient, sense perjudici de les modificacions en les codificacions de les 
partides a conseqüència de coincidències amb partides existents i variacions de la 
codificació orgànica. 
 
Cinquè.- Una còpia d’aquest expedient haurà d’estar a disposició del públic, a efectes 
informatius, des de la seva aprovació definitiva fins a la finalització de l’exercici. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde de sostenibilitat, Mobilitat, Habitatge i 
Noves Tecnologies, explica que aquesta modificació de crèdit prové de l’Àrea de 
Benestar Social que servirà per crear dues partides per signar dos convenis amb el 
Consell Comarcal del Maresme. Un dels convenis és el conegut com a OIAVE, que és 
la creació d’un servei per ajudar les famílies que pateixen exclusió social i pateixen 
pobresa energètica i l’altre conveni serà per a la creació d’un servei per apropar l’oficina 
d’habitatge de Mataró a Canet de Mar. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, explica que tenia 
alguns dubtes, però que les dues regidores implicades li han aclarit i, per tant, pot 
avançar que el vot del seu grup serà favorable. L’únic que els sap greu és que els diners 
es treguin de la partida d’ajuts socials puntuals, encara que és veritat que tot plegat és 
el mateix mal i també és veritat que en els últims anys aquesta partida d’ajuts socials 
puntuals no s’havia esgotat mai. Recorda que sempre s’ha demanat que aquesta partida 
s’esgoti i si és necessari canviar els criteris, que es canviïn. 
 
2.5. Medi Ambient 
 
2.5.1. APROVACIÓ DE L’ADDENDA CONVENI DELEGACIÓ DEIXALLERIA 
CONSELL COMARCAL DEL MARESME 
 
Fets: 
 
Vist el Conveni de delegació de competències de l’Ajuntament de Canet de Mar a favor 
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del Consell Comarcal del Maresme, per la prestació dels servei de deixalleria, signat en 
data 5 de febrer de 2019, d’acord amb la data de les signatures electròniques. 
 
Vist que el Ple municipal en sessió ordinària de data 20 de desembre de 2018, va 
acordar la consignació d’un import de 7.000€ corresponent a l’Import variable del servei 
de deixalleria, pels exercicis 2020, 2021 i 2022. 
 
Vist l’article 4. Modificacions del Conveni mencionat, que indica que les modificacions 
del conveni requereixen l’aprovació pels òrgans competents de les parts i, un cop 
aprovades, s’han d’adjuntar com a annex del conveni i, per tant, ha de formar-ne part 
integrant. 
 
Vistes les necessitats de l’amortització d’una retroexcavadora pel serveis des de 1 de 
juliol de 2019, s’ha revisat i ampliat el pla de treball, i una vegada avaluada la seva 
implantació procedeix la formalització dels serveis que s’incrementen. 
 
Vista també la necessitat d’adquisició d’un visor per la bàscula. 
 
Vistos els detalls de la proposa una addenda del Conveni de delegació de competències 
de l’Ajuntament de Canet de Mar a favor del Consell Comarcal del Maresme, per la 
prestació dels servei de deixalleria, que s’inclou en l’expedient. 
 
Vist l’informe favorable de la tècnica de medi ambient emès en data 5 de desembre de 
2019, 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’aprova 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 Jordi Castellà 
Andrés, dos vots en contra dels regidors Josep Antoni Massagué Muntada i Yasmina 
Garcia Beti i una abstenció de la regidora Gemma Bosch Alsina: 
 
Primer.- Aprovar l’addenda del Conveni de delegació de competències de l’Ajuntament 
de Canet de Mar a favor del Consell Comarcal del Maresme, per la prestació dels servei 
de deixalleria signat en data 5 de febrer de 2019, d’acord amb les signatures 
electròniques. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar les despeses màximes següents amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries corresponents dels pressupostos dels exercicis 2020, 2021 
i 2022: 
 

CONCEPTE IMPORT PARTIDA 
Delegació CC import fix servei deixalleria 74.841,62 € 22 16220 46500
Delegació CC import variable servei deixalleria 25.000,00 € 22 16220 46501
Delegació CC amortització 10.814,77 € 22 16220 76500
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Tercer.- En tractar-se d’una delegació de competències de l’Ajuntament de Canet de 
Mar en favor del Consell Comarcal del Maresme, publicar aquest acord en el Butlletí 
Oficial de la Província, tenint en compte l’òrgan delegant i l’àmbit territorial de 
competència d’aquest (art. 9.3 LRJSP). 
 
Quart.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents necessaris per 
dur a terme aquests acords. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Maresme i comunicar-lo a la 
Tresoreria i la Intervenció municipals. 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Sanitat, explica 
que es va fer el traspàs d’aquest servei al Consell Comarcal del Maresme. Una de les 
parts bones d’aquest traspàs és que és un conveni viu i es pot anar modificant. A 
continuació, el tinent explica les diferents modificacions que s’han introduït en el conveni 
i que ara porten a aprovació del Ple. 
 
La senyora Yasmina Garcia Beti, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que hi 
votaran en contra perquè no estan d’acord en el fet d’externalitzar aquest servei de 
l’Ajuntament. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que seguirà la coherència de la legislatura anterior, quan van manifestar 
la seva oposició a delegar aquesta competència al Consell Comarcal del Maresme. En 
el Ple del 20 de desembre de 2018 ja hi van votar en contra, entre altres motius, perquè 
hi havia la pèrdua de la gestió municipal del servei i recorda que el Consell Comarcal 
encarrega aquesta gestió a Resmar, una empresa amb el 49% de capital privat i per 
l’increment que suposa per l’Ajuntament aquesta delegació, ja que dels 48.000 euros 
que costava es va passar a 78.000 i un dels arguments d’aquest increment era que 
s’augmentaria l’horari d’obertura i del personal a la deixalleria; per aquest motiu li 
agradaria saber si es disposa d’algun informe sobre si aquest augment ha beneficiat la 
població, si s’ha fet algun tipus de valoració sobre el grau de satisfacció dels usuaris 
durant aquest any que ha gestionat el servei el Consell Comarcal. 
 
Avui porten a aprovació del Ple una addenda de pròrroga del darrer conveni que suposa 
una modificació del pla de treball per a l’adquisició d’una retroexcavadora i un nou visor 
per a la bàscula compatible amb el nou sistema informàtic i de barreres. Aquest pla de 
treball comporta una consignació pressupostària de 74.000 euros fixos, 25.000 de 
variables i 10.000 d’amortització, quantitats que fan un total de 110.656,39 euros. 
 
Comenta que el seu grup hi votarà en contra fins que no els demostrin amb fets que 
aquesta delegació suposa un benefici per als canetencs i les canetenques i que 
demostrin que val la pena que aquest servei costi l’any 2020, 60.000 euros més del que 
costava l’any 2018. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, explica que el vot 
del seu grup municipal també serà coherent amb el que havien manifestat quan ella es 
trobava a govern. Sempre havia defensat que era una bona idea delegar aquest servei 
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al Consell Comarcal del Maresme i que amb el temps ja es demostraria si funcionava o 
no. 
 
Ara bé, també els agradaria saber, com ha comentat el senyor Massagué, quines 
valoracions d’aquesta delegació s’estan fent des de l’Àrea i si realment s’han 
incrementat els ingressos. 
 
Comenta que entén que la part variable de què s’ha parlat va lligada amb els ingressos 
que puguin haver-hi de l’ús d’aquest servei, a la qual cosa el senyor Masvidal respon 
afirmativament. La senyora Tamayo manifesta, doncs, que el servei costa més diners, 
però que es recuperaran més endavant, si es té en compte la resposta del regidor de 
Medi Ambient. 
 
Acaba la seva intervenció demanant aquesta valoració del servei, ja que els convenis 
es poden canviar si cal millorar algun aspecte. 
 
El senyor Masvidal explica que si bé és cert que s’ha augmentat el cost del servei, s’ha 
de tenir present que el treballador que hi ha a la deixalleria abans es pagava des de 
l’Ajuntament i ara ja no, per tant, aquest cost s’ha de restar de les arques municipals. 
Aquesta és la diferència de preu de què parlava el senyor Massagué. 
 
Pel que fa al comentari que el cost ha pujat, no és pas veritat. El senyor Massagué ha 
sumat tots els imports de l’addenda, però no és com s’ha de fer. En primer lloc, si aquest 
servei es portés des de l’Ajuntament i es fes malbé la retroexcavadora, n’haurien de 
comprar una. Ara, però, la compra el Consell Comarcal i l’Ajuntament li paga al Consell. 
En segon lloc, quan es va signar el primer conveni hi havia una previsió de 25.000 euros 
de la part variable del conveni i 18.000 euros d’ingressos. Es va fer la resta entre tots 
dos imports i a la part variable s’hi van posar 7.000 euros. Això vol dir que aquesta part 
és exactament la mateixa, ja que se’n compten 25.000 igualment, però n’entraran 
18.000. Comptablement se n’han de preveure 25.000, però cal tenir present que tindran 
una entrada de 18.000 euros. 
 
Pel que fa a la valoració que demanen els regidors Massagué i Tamayo, comenta que 
demanarà al tècnic municipal que faci un informe, però la seva sensació personal és 
bona. El servei està obert dissabtes i diumenges, que no estaven coberts anteriorment, 
la qual cosa ja vol dir que l’horari s’ha augmentat i una conclusió ràpida a la qual s’arriba 
quan s’augmenta l’horari és que s’ha d’augmentar el nombre de treballadors. 
 
En conclusió, creu que el servei funciona molt millor perquè els ingressos han augmentat 
i hi ha més control de tot el que s’hi porta. Repeteix que demanarà un informe al tècnic 
municipal. 
 
El senyor Massagué comenta que potser no s’ha explicat bé. El que ha demanat és un 
informe sobre el grau de satisfacció de la població sobre el funcionament del servei. No 
ha demanat l’opinió del senyor Masvidal, ja que ell també és usuari de la deixalleria i 
també en té una opinió, però el que realment li interessa és l’opinió dels canetencs i les 
canetenques. 
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2.6. Alcaldia 
 
2.6.1. MODIFICACIÓ DENOMINACIÓ PLAÇA COLOMER PER PLAÇA 1 D'OCTUBRE 
 
Fets: 
 
Vist l’escrit presentat per l’Agrupació Local CDR Canet de Mar, comunicant que en  
assemblea oberta, arrel dels fets ocorreguts el dia 1 d’octubre de 2017 per la defensa 
del referèndum d’autodeterminació de Catalunya, van acordar solꞏlicitar a aquest 
Ajuntament que es posés  el nom d’ “1 d’Octubre” a un dels carrers o places de Canet 
de Mar. 
 
Vist l’escrit presentat per la senyora XXX, en data 1 d’octubre de 2018, adjuntant un 
centenar de signatures de veïns i veïnes de Canet de Mar que donen suport a la iniciativa 
abans esmentada que un dels carrers o places de Canet tingui el nom “1 d’octubre”. 
 
Vist l’informe emès pel Centre d’Estudis Canetencs en data 13 de gener de 2020, el qual 
es transcriu a continuació: 

  
“Des del Centre d’Estudis Canetencs, hem pogut indagar els antecedents nominals de 
l’actual Plaça Colomer. 
 
Abans de la urbanització de la Plaça, en aquest indret hi havia l’hort de “Can Medir de 
les escales”. Aquest ocupava tant la plaça Colomer com l’espai de l’edifici actual de la 
Cooperativa. 
 
Als anys 10 del segle XX, la Cooperativa “La Canetense”, va comprar tot l’hort de Can 
Medir per a construir-hi la nova seu de l’entitat. Encarregant el projecte a l’arquitecte 
Rafel Masó i Valentí. 
 
Per manca de liquiditat, la Cooperativa va vendre l’espai que ocupa l’actual Plaça 
Colomer a l’Ajuntament, amb el compromís que si un dia es construïa la Plaça Mercat, 
seria en aquest lloc. 
 
Aquesta clàusula no va ser respectada , i l’espai va quedar pendent d’urbanitzar. 
 
Posteriorment, a principis dels anys 20, del segle XX, l’Ajuntament va accedir a la 
proposta del veí Francesc Colomer i Roig, la casa del qual (Can Colomer) afrontava 
davant d’aquest espai per urbanitzar. 
 
Aquest veí, per iniciativa pròpia va proposar a l’Ajuntament pagar ell la urbanització de 
la plaça, per tal que es convertís en espai públic, i d’aquesta manera evitar que en el 
futur es poguessin alçar edificis davant de casa seva, tapant-li la llum i el sol. Va establir 
un protocol, per tal que durant vuitanta anys, l’Ajuntament no pogués canviar la 
qualificació urbanística. Si això no es respectava, l’Ajuntament es comprometia a 
retornar-li l’import de la inversió gravat amb un aproximadament vint-i-cinc per cent per 
a danys i perjudicis. 
 
L’Ajuntament, sota l’alcaldia de Joan Dotras i Manyà, no solament va accedir, sinó que 
va decidir posar el nom d’aquest “amfitrió” a la plaça. 
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El Sr. Francesc Colomer i Roig, es va casar amb la canetenca Misericòrdia Pujadas i 
Rissech, qui aportà al matrimoni Can Marçal, després conegut com Can Colomer. 
Francesc Colomer era un empresari barceloní importador de fustes i suros. L’any 1941 
va ser “Jefe del Sindicato Local de la madera de Barcelona,del Sindicato Vertical 
(Central Nacional Sindicalista) – Falange”. També va ser un destacat membre de la 
Càmara de la Propietat Urbana de Barcelona, essent Vicepresident l’any 1952, i 
President l’any 1956. 
 
Va morir a Barcelona, el 5 de gener de 1968. I pel que hem pogut indagar, encara hi ha 
descendents residents a Barcelona: Sr. xxx, net de Francesc Colomer. Per bé que la 
casa (Can Colomer), va canviar de mans, primer, a la dècada dels 50 del S.XX, la va 
adquirir el fabricant de gènere de punt: Joan Casellas. I posteriorment, el membre del 
grup musical La Trinca, Antoni Cruz. 
 
PS: Pel que fa als veïns de la Plaça que ens ocupa, actualment només hi ha un sol 
habitatge que hi té entrada, corresponent al número 1. Antigament propietat de la família 
Tenas-Bertran, i que fa pocs anys va canviar de mans.  
 
Ens permetem recordar-vos que, en el cas de substituir el nom a la Plaça, la placa 
metàlꞏlica actual situada a la façana del número 1 esmentat, té una certa singularitat 
artística, i valdria la pena conservar-la i que restés dipositada en algun lloc escaient 
(Arxiu Municipal).” 
 
Vist l’informe tècnic emès per la Tècnica de Cultura, en data 6 de febrer de 2020, que 
es transcriu a continuació: 
 

“INFORME TÈCNIC 
 
FETS 
 
Els membres del govern municipal format després de les eleccions municipals del passat 
26 de maig de 2019 van acordar solꞏlicitar els informes pertinents per tal d’homenatjar a 
totes les persones que van participar i fer possible el referèndum celebrat el dia 1 
d’octubre de 2017 a Catalunya posant el nom Plaça 1 d’Octubre a la pl. Colomer de 
Canet de Mar.  
 
L’Àrea de Cultura va solꞏlicitar al Centre d’Estudis Canetencs un informe dels 
antecedents nominals de la plaça Colomer a fi de garantir que el canvi de nom no 
contravingui el principi de motivació objectiva que la toponímia ha de respectar, i per 
tant esdevingués una pèrdua d’informació referencial d’aquest indret. 
 
El Centre d’Estudi Canetencs va lliurar l’informe amb número de registre 520/2020 de 
data 17 de gener de 2020, i que forma part d’aquest expedient, que diu el següent:  
 

“Abans de la urbanització de la Plaça, en aquest indret hi havia l'hort de Can Medir 
de les escales. Aquest ocupava tant la plaça Colomer com l'espai de l’edifici actual 
de la Cooperativa. 
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Als anys 10 del segle XX, la Cooperativa La Canetense va comprar tot l'hort de 
Can Medir per a construir-hi la nova seu de l'entitat. Encarregant el projecte a 
l'arquitecte Rafel Masó i Valentí. 
 
Per manca que liquiditat, la Cooperativa va vendre l'espai que ocupa l'actual Plaça 
Colomer a l'Ajuntament, amb el compromís que si un dia es construïa la Plaça 
Mercat, seria en aquell lloc. Aquesta clàusula no va ser respectada, i l'espai va 
quedar pendent d'urbanitzar.  
 
Posteriorment, a principis dels anys 20, del segle XX, l'Ajuntament va accedir a la 
proposta del veí Francesc Colomer i Roig, la casa del qual (Can Colomer) 
afrontava davant d'aquest espai per urbanitzar. Aquest veí, per iniciativa pròpia va 
proposar a l'Ajuntament pagar ell la urbanització de la plaça, per tal que es 
convertís en espai públic, i d'aquesta manera, evitar que en el futur es poguessin 
alçar edificis davant de casa seva, tapant-li la llum i el sol. Va establir un protocol, 
per tal que durant vuitanta anys, l'Ajuntament no pogués canviar la qualificació 
urbanística. Si això no es respectava, l'Ajuntament es comprometia a retornar-li 
l'import de la inversió gravat amb un vint-i-cinc per cent per a danys i perjudicis.  
 
L'Ajuntament, sota l'alcaldia de Joan Dotras i Manyà, no solament hi va accedir, 
sinó que van decidir posar el nom d'aquest "amfitrió" a la plaça.  
 
El Sr. Francesc Colomer i Roig, es va casar amb la canetenca Misericòrdia 
Pujadas i Rissech, qui aportà al matrimoni Can Marçal, després conegut com Can 
Colomer. Francesc Colomer era una empresari barceloní importador de fustes i 
suros. L'any 1941 va ser "Jefe del Sindicato Local de la madera de Barcelona, del 
Sindicato Vertical (Central Nacional Sindicalista) - Falange". També va ser un 
destacat membre de la Càmara de la Propietat Urbana de Barcelona, 
essent Vicepresident l'any 1952, i President l'any 1956. 
 
Va morir a Barcelona, el 5 de gener del 1968. I pel que hem pogut indagar, encara 
hi ha descendents residents a Barcelona: Sr. xx, net de Francesc Colomer. Per bé 
que la casa (Can Colomer), va canviar de mans, primer, a la dècada dels 50 del s. 
XX, la va adquirir el fabricant de gènere de punt: Joan Casellas. I posteriorment, 
el membre del grup musical La Trinca, Antoni Cruz.  
 
PS: Pel que fa als veïns de la Plaça que ens ocupa, actualment només hi ha un 
sol habitatge que hi té entrada, corresponent al número 1. Antigament propietat de 
la família Tenas-Bertran, i que fa pocs anys va canviar de mans.  
 
Ens permetem recordar-vos que, en el cas de substituir el nom a la Plaça, la placa 
metàlꞏlica actual situada a la façana del número 1 esmentat, té una certa 
singularitat artística, i valdria la pena conservar-la i que restés dipositada en algun 
lloc escaient (Arxiu Municipal).” 

 
L’Ajuntament de Canet de Mar, a través del Regidor de Cultura, va consultar l’opinió del 
canvi de nom als propietaris de l’únic habitatge referenciat a la plaça Colomer obtenint 
el seu vist i plau. 
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Amb motiu del Primer aniversari dels Fets de l’1 d’Octubre de 2017, la Sra. XXXX, i 476 
signatures més, va registrar una petició a l’Ajuntament de Canet de Mar per tal que es 
poses el nom 1 d’Octubre a algun carrer del poble (Registre d’entrada 7323 de l’1 
d’Octubre de 2018).  
 
El senyor XXXX, amb motiu del 2on aniversari de l’1 d’Octubre de 2017, solꞏlicita que el 
nom 1 d’Octubre es posi a la plaça de la Papallona. (Registre d’entada 7400 de 2 de 
setembre de 2019).  
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA.- El canvi de nom de la plaça Colomer a Plaça 1 d’Octubre no implica una 
pèrdua de referència espacial del topònim, ni una pèrdua d’informació perquè el topònim 
nominal de plaça Colomer ja no fa referència a cap propietari veí, ni persona guardonada 
ni distingida oficialment pel municipi.     
 
SEGONA.- El canvi de nom de la plaça Colomer a Plaça 1 d’Octubre afecta a una sola 
finca de la plaça, i els propietaris han donat el seu vist i plau al canvi.  
 
TERCERA.- A banda de la voluntat del govern municipal hi ha altres colꞏlectius que han 
expressat la necessitat de deixar constància dels fets de l’1 d’Octubre de 2017 als 
carrers de Canet de Mar.  
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació 
de l’expedient objecte del present informe per canviar el nom de la Plaça Colomer per 
posar-hi el nom de la Plaça 1 d’Octubre.  
 
Vist l'Informe núm. 11/2020 de Secretaria i de conformitat amb el que es disposa en 
l'article 75 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals 
aprovat per Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol, s’aprova 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, Josep 
Antoni Massagué Muntada, Jordi Castellà Andrés, Yasmina Garcia Beti i Gemma Bosch 
Alsina i tres vots en contra dels regidors Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata i 
Miguel Borrego González: 
 
Primer.- Aprovar el canvi de denominació de la plaça Colomer, per la de plaça 1 
d’Octubre, pels motius anteriorment exposats i que es tenen aquí per reproduïts a tots 
els efectes. 
  
Segon.- Que pels serveis municipals es procedeixi a canviar les plaques i la 
senyalització vertical que correspongui, amb la nova denominació i a realitzar els canvis 
oportuns en plànols i documents municipals. 
 
Tercer.- Que la placa metàlꞏlica actual, donada la seva singularitat artística, sigui 
dipositada en l’Arxiu municipal. 
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Quart.- Notificar aquest acord a l'Institut Nacional d'Estadística, al Centre de Gestió 
Cadastral i Cooperació Tributària, al Registre de la Propietat, a la Societat Estatal de 
Correus i Telègrafs, a l’empresa que gestiona el servei de subministrament d’aigua 
potable, així com a la resta d’entitats, empreses i Organismes que prestin en el municipi 
serveis destinats a la colꞏlectivitat. 
 
Cinquè.- Que es faci difusió del canvi de denominació a través dels mitjans de 
comunicació local. 
 
La senyora alcaldessa explica que l’equip de govern des del minut 1 des que es va 
celebrar l’1 d’octubre va decidir que s’havia de buscar un espai que portés aquest nom 
i han considerat que aquest és l’espai més adequat. 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
des del primer moment que es va presentar a les eleccions municipals, van demanar 
que hi hagués una plaça amb el nom d’1 d’Octubre. El seu grup s’hauria estimat més 
que s’hagués posat a la plaça de la Papallona, perquè els sembla molt més cèntrica, 
però la plaça colomer també és un lloc que amb l’Odèon també tindrà una gran presència 
a la població. Felicita l’equip de govern per haver pres aquesta decisió i esperen que al 
més aviat possible es pugui fer la inauguració, tot i que hi ha les obres de l’Odèon per 
acabar. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que hi votaran a favor i volen agrair al Centre d’Estudis Canetencs el seu 
informe i la tasca constant per mantenir la memòria i el patrimoni del poble, també vol 
fer una agraïment a l’agrupació local del CDR i a totes les persones a títol individual que 
han donat suport a aquesta iniciativa, igual que també agraeix la seva presència a totes 
les persones aquell 1 d’octubre i que van fer que guanyessin les urnes. 
 
El senyor Miguel Borrego González, regidor del grup municipal del PSC, explica que la 
iniciativa era solꞏlicitar a l’Ajuntament que un carrer o alguna plaça del poble tingués el 
nom d’1 d’Octubre, però en cap moment es va demanar que es fes aquest canvi de 
denominació. D’altra banda, l’informe del Centre d’Estudis Canetencs explica els inicis 
de la plaça Colomer i se centra en el nom d’aquesta família i els seus antecedents, però 
en cap moment fa una proposta o un estudi del nou nom de la plaça. És a dir, no estudia 
si és procedent o no aquest canvi de nom. 
 
També s’ha de tenir en compte que, com diu l’informe tècnic, un canvi de nom sempre 
ha de complir amb el principi de motivació objectiva que la toponímia ha de respectar i 
no ha de comportar mai una pèrdua d’informació referencial d’aquest indret. És evident 
que si es vol canviar el nom d’aquesta plaça, el nom nou no respondria al compliment 
d’aquest principi i la informació referencial hauria de ser l’antiga cooperativa de consum, 
edifici que es troba en aquest lloc i que és la més antiga de l’Estat espanyol juntament 
amb la de Palafrugell. 
 
La posició del seu grup, per tant, no és perquè defensi el nom actual, ja que l’informe 
del Centre d’Estudis Canetencs deixa prou clar que l’aportació d’aquesta família a la 
població va ser pràcticament nulꞏla, i el seu grup estaria disposat a canviar aquest nom, 
però no per la proposta que s’ha presentat. Consideren que aquesta substitució no és 
la més adient, sense prejudici que es vulgui posar aquest nom en un altre lloc de Canet 
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de Mar. Cal recordar, i precisament abans ja s’ha dit, que s’havien fet altres propostes, 
com el canvi de nom de la plaça de la Papallona, i no s’ha tingut en compte per part del 
govern. Sembla ser que també es va proposar posar aquest nom a l’actual plaça de la 
Llenya, que històricament ja es volia canviar pel de plaça de la República. 
 
La plaça Colomer hauria de tenir un nom que reconegués històricament les classes 
treballadores, els pescadors i els menestrals, tots ells cooperativistes, que durant els 
anys 10 i 20 del segle passat, van fer grans aportacions tant de treball com econòmiques 
per a la reconstrucció de l’edifici que es coneix com a Cooperativa la Canetenca, obra 
de l’arquitecte Rafael Masó, així com de la plaça que servia d’esbarjo per als socis i tots 
els canetencs, la plaça de la Cooperativa La Canetenca. Consideren que aquest és el 
sentiment generalitzat de la població respecte a aquesta plaça i, per tant, s’hauria de 
nomenar, com sempre s’ha conegut, com a plaça de la Cooperativa o, si és volgués -i 
això és un tema de total i absoluta actualitat- ja que s’està fent la reconstrucció de l’edifici 
on havia estat l’Odèon, també es podria anomenar plaça de la Cooperativa Odèon. 
 
És per aquest motiu que el grup municipal del PSC fa aquesta contraproposta. Insisteix 
que no estan en contra del nom 1 d’Octubre, sinó de l’espai que s’ha escollit per posar-
lo, ja que és un espai amb molta repercussió històrica per altres motius i consideren que 
aquest és el sentit generalitzat de la població de Canet de Mar. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs 
Independents, i tinent d’alcalde de Cultura, Acció Social, Règim Intern i Promoció, 
explica que qui ha fet la proposta del canvi de nom ha estat el govern i el govern ha 
demanat al Centre d’Estudis Canetencs un recull de dades històriques per justificar que 
el canvi no vulnera a ningú. Recorda que durant la legislatura passada hi va haver una 
proposta de posar el nom d’1 d’Octubre al carrer Francesc Cambó. Qui va fer aquesta 
proposta fou la CUP i al govern no els va semblar correcte, justament perquè entenien 
que el canvi suposava una vulneració de la memòria històrica, d’una manera concreta 
de fer, d’uns continguts històrics. En el cas de la plaça Colomer no és així perquè 
precisament en l’escrit que ha lliurat el Centre d’Estudis Canetencs exposa que no es 
vulnera res d’això. 
 
Explica que s’ha dut a aprovació del Ple a partir d’una iniciativa popular promoguda pel 
CDR i que el govern s’ha fet seva. 
 
Aprofita aquesta moció per comentar que, com a grup independent, els agradaria que 
aquest reconeixement a un acte de llibertat, com és una votació, no es quedés només 
en el reconeixement dels que van guanyar per majoria, sinó també a la minoria que va 
votar que no i que va ser d’un 10%. Insisteix en el fet que és un reconeixement a tothom, 
els que van votar que sí i els que van votar que no. 
 
Catalunya és una nació dins dels pobles d’Espanya i, per tant, una minoria; Espanya és 
una minoria dins de la gran Europa, i Europa és una minoria amb relació a les dues 
potències, Estats Units i la Xina. Per tant, tothom, de manera individual o de manera 
colꞏlectiva, en algun moment o altre ha format part d’una minoria. Amb això vol dir que 
amb aquesta denominació es fa un reconeixement a tothom que va votar a favor o en 
contra i que va voler exercir aquest dret i aquesta llibertat, que és el d’anar a votar. 
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El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC i tinent d’alcalde 
d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, primer de tot manifesta que celebra que el grup 
municipal del PSC proposi diferents espais que es podrien denominar 1 d’Octubre, cosa 
que d’entrada ja indica que no s’oposa que hi hagi un espai públic amb aquest nom. Ha 
estat reconfortant sentir com anava anomenant diferents espais per posar aquest nom. 
 
Pel que fa a nomenar aquest plaça com a la de la Cooperativa, considera que el millor 
homenatge que se li pot fer a la Cooperativa és que l’Odèon es reconstrueixi i que pugui 
funcionar, millor que el nom d’una plaça, perquè això voldrà dir que la cultura, el teatre 
o les arts escèniques tiren endavant i que l’Odèon, l’edifici on hi havia hagut La 
Canetense serà un centre, un ateneu, per la gent de Canet. 
 
És a dir, el seu grup no només creu que va ser important la cooperativa, sinó que també 
ho és molt l’Odèon com a edifici que donarà peu a tenir un lloc de trobada i de cultura 
per a tot el poble. 
 
La solꞏlicitud de nomenar aquesta plaça com a 1 d’Octubre prové de la legislatura 
passada, de mans del colꞏlectiu CDR i recorda que en un Ple abans de les eleccions ja 
es va comentar aquest assumpte i es va demanar al Centre d’Estudis Canetencs un 
estudi. El senyor Llovet reconeix que en aquell moment creia que el que demanaven al 
Centre d’Estudis era que escollís un lloc per posar aquest nom, però el que realment 
van demanar va ser un estudi sobre el lloc, ja que aquesta decisió correspon al govern, 
com molt bé ha dit el senyor Xirau. 
 
Així, doncs, des de la legislatura anterior que tenien la intenció d’ubicar en aquest espai 
la plaça 1 d’Octubre. En haver-hi les eleccions, aquest projecte es va frenar, però la 
disponibilitat de tot el govern era aquesta i hi havia bona part de l‘oposició que també 
donava suport a la proposta. Creu que l’espai és ideal i també creu que la majoria de la 
població de Canet gaudirà d’aquesta plaça perquè quan es tingui l’Odèon reconstruït, 
quan hi hagi el Centre reconstruït, hi haurà un espai molt cèntric amb molt potencial 
d’arts escèniques i de cultura que servirà per recuperar el centre històric. 
 
El senyor Borrego comenta que potser no s’ha explicat bé anteriorment. No estan 
discutint ni la decisió, ni els motius, ni el fet que gran part de la població anés a votar 
aquell dia, ni el reconeixement a aquell fet. El seu grup discuteix l’oportunitat i la decisió 
del canvi que, si es produeix, passarà d’un nom amb el qual tampoc estan d’acord a un 
altre que consideren que no es correspon amb l’element històric i amb el reconeixement 
que ha explicat en la seva intervenció anterior. Creuen que el sentiment generalitzat de 
la població és mantenir aquest concepte encara que sigui mantenint el nom  actual i que, 
en qualsevol cas, si es volgués canviar aquest nom s’hauria de fer pel de plaça de la 
Cooperativa o plaça de la Cooperativa Odèon. Repeteix que es lesiona les persones 
que consideren que el nom no s’ha de canviar pel de plaça 1 d’Octubre perquè es 
consolidaria un canvi de manera permanent i consideren que s’hauria de buscar una 
altra ubicació per aquest nom. 
 
La senyora alcaldessa recorda que els torns de rèplica estan acotats en el temps i s’ha 
de ser al màxim de breu possible per no allargar-se en el temps. 
 
D’altra banda, comenta que han entès perfectament la posició del grup municipal del 
PSC i és que consideren que la població voldria que aquesta plaça tingués un altre nom. 
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2.6.2. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PRIMÀRIES CANET DE MAR PER 
GARANTIR EL NECESSARI RESPECTE I VISUALITZACIÓ DE LA PLURALITAT 
POLÍTICA EMANADA DE LES URNES A L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
Fets: 
 
El Grup municipal de Primàries Canet de Mar ha constatat des de l’inici del mandat, com 
existeixen actituds i comportaments que intencionats o no, porten a la invisibilització de 
la pluralitat democràtica emanada de les urnes a les ultimes eleccions municipals. 
 
Invisibilització política que s’aplica amb formes molt distintes, com la manca de 
convocatòria en determinats actes públics de gran rellevància de la nostra vila; la manca 
de presència gràfica en imatges de la revista local de l’Ajuntament Viure Canet; la manca 
de difusió dels actes polítics que desenvolupa l’oposició o la manca d’informació i 
transparència sobre les decisions i accions que realitza l’Ajuntament. 
 
Fets que comporten una vulneració de les ordenances municipals i de la mateixa 
constitució en el seu article 23 CE, on s’exigeix el màxim respecte per la igualtat, la 
participació política i la pluralitat política de les institucions. Fets que s’han de revertir 
immediatament i desterrar d’unes Institucions que volem plenament transparents, 
plurals i democràtiques. 
 
El Ple municipal rebutja aquests acords per onze vots en contra dels regidors Blanca 
Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra, 
Rosabel Madrid Cámara, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels 
Isart Falceto, Josep Tenas Soler, Anna M. Casas Donadeu i Yasmina Garcia Beti, tres 
vots a favor dels regidors Josep Antoni Massagué Muntada, Jordi Castellà Andrés i 
Gemma Bosch Alsina i tres abstencions dels regidors Marián Gómez Téllez, Sílvia 
Tamayo Mata i Miguel Borrego González: 
 
1.- Accés a la informació pública.  
 
Instar el govern de l’Ajuntament de Canet de Mar que la informació publica respecte 
l’Ajuntament i els seus organismes dependents de Canet de Mar sigui facilitada per la 
seva consulta a les instalꞏlacions municipals, amb la màxima diligència i celeritat, sense 
més formalismes que la mera petició presencial del regidor o regidora, com estableix el 
ROM als articles 22 i 23. 
 
2.- Transparència pública de la informació municipal. 
 
Instar el govern de l’Ajuntament de Canet de Mar que la informació pública respecte 
l’Ajuntament i els seus organismes dependents de Canet de Mar sigui actualitzada a la 
seva pàgina web de forma àgil i regular cada setmana i no ocasionalment com succeeix 
en aquests moments. 
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3.- Visibilitat de la pluralitat municipal als mitjans de comunicació públics de 
l’Ajuntament de Canet. 
 
Instar el govern de l’Ajuntament de Canet de Mar que els mitjans de comunicació públics 
de Canet com la Web consistorial, la Revista Viure Canet, els comptes de les xarxes 
socials de Twitter, Facebook o Instagram de l’Ajuntament, la Ràdio Canet i la base de 
dades de veïns i entitats anunciïn i informin també sobre els actes i mocions de caire 
municipal dels grups municipals de l’oposició de forma regular quan es produeixin o 
s’hagin de produir, per garantir el degut respecte a la pluralitat política emanada de les 
urnes al nostre Ajuntament. Fet que avui només Ràdio Canet realitza adequadament. 
 
4.- Publicació oberta de l’Agenda pública de l’Alcaldia i els Regidors adscrits al 
govern. 
 
Instar que el govern de l’Ajuntament de Canet de Mar que publiqui l’agenda institucional 
de l’Alcaldessa a la web consistorial i dels regidors, pel seu seguiment i informació, 
d’acord amb l’article 55.1.c LTAIPBG on preveu, com a principi de bon govern, “la 
transparència de les activitats oficials, dels actes i decisions relacionats amb la gestió 
dels assumptes públics que tenen encomanats i de llur agenda oficial, als efectes de 
publicitat del Registre de grups d’interès” 
 
5.- Publicació pública dels decrets d’alcaldia i Notificació immediata 
 
Instar el govern de l’Ajuntament de Canet de Mar que els decrets d’alcaldia aprovats en 
Comissió de Govern siguin publicats a la web consistorial de l’ajuntament amb una 
carència no superior a una setmana. 
 
I que els decrets d’Alcaldia, les actes de les Comissions de Govern i Comissions 
Informatives o Comissions municipals siguin enviades a tots els regidors mitjançant 
correu electrònic o publicades al portal documental Simplifica, sempre amb la 
corresponent notificació electrònica, per a la seva consulta ràpida. 
 
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 votaran a favor d’aquesta moció, entre d’altres coses, perquè va ser contrastada 
amb el company del grup municipal de Primàries Canet de Mar. L’única cosa, però, que 
volen puntualitzar és que potser no seria necessària la petició presencial d’informació, 
tenint en compte que a dia d’avui hi ha mitjans electrònics i a molts regidors i regidores 
no els és fàcil assistir presencialment a l’Ajuntament. 
 
Pel que fa a l’agenda de l’Alcaldia, també hi estan d’acord, tot i que els consta que sí 
que es publica aquesta agenda. 
 
Considera que aquesta moció és complementària a la que presentarà el company, el 
senyor Massagué, portaveu del grup municipal de Junts per Canet, que manifesta que 
totes aquestes demandes s’han d’emmarcar en un nou Reglament orgànic municipal, 
perquè si no és així no passarà de ser una declaració d’intencions i això necessita un 
compromís reglamentari. 
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La senyora Yasmina Garcia Beti, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que el 
seu grup hi votarà en contra perquè, primer de tot, la seva experiència no els diu pas 
que tots els punts siguin certs. Pel que fa al a visibilitat, consideren que ja se’ls visibilitza 
a la ràdio i que al Viure Canet hi ha la feina del govern, que és el que hi ha d’haver. No 
creuen que no sigui prioritari carregar l’administració amb la feina de penjar la informació 
detallada de l’agenda d’Alcaldia, que pot ser molt important i segur que és interessant, 
però considera que a la gent li interessen altres coses i altra informació i estaria bé que 
l’administració se centrés en aquesta altra informació, com buscar feina a les persones 
o un lloc on viure. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, comenta que considera que és molt trist haver de portar a aprovació del Ple 
aquesta moció per garantir el que se suposa que hauria d’estar garantit, el respecte i la 
visualització de la pluralitat política emanada de les urnes, però no és així i aquest és el 
motiu pel qual han de presentar aquestes mocions. 
 
D’entrada, el consistori el conformen els disset electes que han estat escollits a les 
urnes. La legitimitat de cadascú rau en uns vots que els representen i cadascú d’ells es 
mereix el mateix respecte i consideració. Un acte, una celebració, una recepció en què 
s’esmenta l’Ajuntament ha de ser necessàriament comunicat i comptar amb la 
participació dels disset regidors que els representen. No pot ser que en aquests 
esdeveniments només s’esmenti el govern municipal. 
 
La responsabilitat del govern municipal és governar i la de l’oposició és fiscalitzar l’acció 
del govern, però també des de l’oposició s’ha de contribuir a la governabilitat i el govern 
ha de fomentar aquesta corresponsabilitat que, indubtablement, acaba beneficiant el 
poble. Molts d’ells formen part de formacions polítiques que governen diverses 
institucions. Anar de la mà i defensar els interessos de Canet de Mar és el que haurien 
de fer, per damunt de les sigles. Creu que molts dels acords que es proposen en aquesta 
moció es deuen al fet que no tenen una bona organització que permetin que el govern 
s’expliqui i l’oposició faci la tasca de seguiment. No tenen una comissió informativa per 
a cada gran àrea del govern. Malgrat que el Reglament orgànic municipal ho preveu, no 
tenen un junta de portaveus. Tot es condensa en una única Comissió Informativa 
General que es fa una setmana abans de cada ple i això no és una bona manera de 
funcionar. Si hi hagués comissions per a cada gran àrea podrien treballar com cal, 
resoldre problemes, fer propostes i fer-ne el seguiment. Si s’utilitza el recurs de la junta 
de portaveus podrien debatre, transaccionar mocions i portar al ple iniciatives amb un 
contingut ben treballat i consensuat. 
 
Avui votarà a favor d’aquesta moció tot demanant que s’inclogui com a esmena un acord 
que el redactor de la moció va acceptar, però que no ha quedat recollida al text:  
 
En el marc de la competència d’actuacions de protocol assignades a l’Alcaldia i donat 
que la relació de llocs de treball per l’exercici 2020 aprovada en sessió plenària del 19 
de desembre de 2019 i publicada al BOP al 16 de gener del 2020, relaciona com a 
personal eventual la figura d’un tècnic de protocol des de l’Àrea d’Alcaldia es trametrà 
setmanalment tots els càrrecs electes i a l’agent de protocol que inclourà la relació dels 
actes institucionals previstos. 
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Repeteix que votarà a favor d’aquesta moció més que res perquè creu que sí que tenen 
mancances els regidors i les regidores de l’oposició per fer la tasca que els correspon i 
espera que aquesta moció serveixi per, a partir d’ara, establir un nou marc de relació 
entre el govern i l’oposició. Una relació de respecte i consideració i una nova 
organització que els permeti a tots treballar millor. 
 
La senyora alcaldessa cedeix la paraula al senyor Miguel Borrego González, regidor del 
grup municipal del PSC tot recordant que hi ha un límit temporal en les intervencions 
dels grups. 
 
El senyor Miguel Borrego González, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 
abans d’emetre el seu sentit del vot, vol fer una precisió. En primer lloc, explica que el 
seu grup defensa el dret d’informació i de participació com a drets fonamentals dels 
regidors, també els de l’oposició, cosa que s’ha repetit moltes vegades en els plens, 
encara que no estarien d’acord amb la forma de presentació. Entenen que aquesta 
moció hauria d’estar consensuada per part de tots els grups de l’oposició, tal com des 
d’un inici es va començar a treballar. Al final, però, s’ha presentat de manera unilateral.  
 
Repeteix que tant per la forma com pel contingut, tot i que podria ser ampliable, estan 
d’acord en el que diu la moció, però consideren que podria ser ampliable i es podria 
matisar. 
 
Això ja no ho poden dur a terme i per aquest motiu, sense estar-hi en contra, 
evidentment, no hi poden votar a favor, com els agradaria. Així, doncs, el seu vot serà 
l’abstenció i, com s’ha dit anteriorment, s’hauria de desenvolupar amb el Reglament 
orgànic municipal que és on s’hauria de reflectir els trets fonamentals de participació 
dels regidors i d’informació. 
 
La senyora alcaldessa comenta que intentarà parlar punt per punt d’aquesta moció, tot 
i que és molt extensa, per aclarir aspectes que no són certs. Per exemple, la interpretació 
que fa sobre l’accés a la informació pública. Pel que fa a la informació del Ple, els 
membres de l’oposició poden demanar tota la informació que vulguin i se’ls donarà amb 
la màxima celeritat. També comenta que si és de l’ordre del dia o és un assumpte públic 
per a tota la ciutadania sí que se’ls pot fer arribar amb celeritat. El que no es pot fer és 
que els treballadors públics treballin per a l’oposició, per donar-los una informació que, 
primer, no té res a veure amb el Ple i que hagin de preparar tot un expedient i, segon, 
que hagin de dedicar temps a buscar aquesta informació. 
 
La moció demana que es pugui fer de manera presencial i explica que en el termini d’un 
mes han rebut, de la senyora Gómez, trenta instàncies que han hagut de passar per 
l’OAC, que hi ha hagut un temps durant el qual les treballadores de l’OAC han hagut de 
fer arribar aquestes instàncies a les diferents àrees i que les treballadors d’aquestes 
àrees han hagut de contestar. Han estat molt de temps per assumptes que es podrien 
resoldre preguntant directament al regidor corresponent. Tal i com els van explicar a la 
Comissió Informativa, comenta que no es facin aquestes peticions d’informació tal com 
s’estan fent, per no colꞏlapsar l’Administració, perquè després potser no van tan de 
pressa a treure les canyes de la platja com altres ajuntaments, ja que la tècnica de Medi 
Ambient està contestant aquestes instàncies, amb una sèrie de peticions que són 
totalment sense cap ni peus, preocupant-se per uns assumptes que no tenen res a veure 
amb el bé del poble. 
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També es troben que si fan les preguntes als regidors i no contesten al moment, entren 
instàncies. Comenta que no tenen tant de temps, no es poden permetre mirar el 
WhatsApp per respondre a l’instant. La senyora Gómez té temps, es dedica a això, però 
els regidors de govern els costa una mica més poder respondre amb la celeritat que la 
senyora Gómez pretén perquè tenen altres responsabilitats per atendre. 
 
Així, doncs, aquesta percepció que els altres regidors de l’oposició poden tenir és 
deguda a un abús que s’ha fet per part d’algun regidor. 
 
Pel que fa a la transparència, la senyora alcaldessa explica que està d’acord amb la 
moció. Cal fer molta més feina en aquest àmbit i han començat a treballar-hi aquest any, 
s’està tirant endavant i més que s’anirà avançant. 
 
Respecte a la visibilitat i pluralitat, creuen que actuen com ho han de fer. Al Viure Canet 
i les activitats que s’hi publiquen són les de l’equip de govern, no de l’oposició. Cada 
partit polític de l’oposició ha de tenir les seves vies per poder fer la seva publicitat. Quan 
es parla de l’acció del govern, no es parla d’una regidoria que és d’un partit o d’un altre. 
Senzillament es parla de l’acció de govern. 
 
Aquesta moció també demana que en el Viure Canet, en substitució del logotip de cada 
partit, s’hi posi la fotografia del regidor i comenta que no hi veuen cap inconvenient a fer 
aquest canvi. 
 
Pel que fa a la publicació de l’agenda pública, la senyora Bosch ja ho ha comentat, es 
fa des del primer dia que va ser alcaldessa. 
 
A continuació, explica que per fer les notificacions dels decrets que demana aquesta 
moció no tenen el personal suficient. Ara bé, tota aquesta informació la poden tenir 
mensualment en el gestor d’expedients. El fet de no poder dur a terme aquesta petició 
és perquè cada decret, cada Junta de Govern o cada Comissió Informativa s’han de 
buidar de dades personals, i es una feina que no es pot dur a terme amb la rapidesa 
que demanda l’oposició. No és obligació, però sí que els agradaria poder arribar a 
aquest nivell de transparència. Ara bé, en aquests moments s’han de prioritzar les 
necessitats del poble per sobre de les necessitats de l’oposició. 
 
També es demana que s’enviï un correu electrònic cada vegada que hi ha la publicació 
d’una notificació i el senyor Castellà entendrà que se’n fan centenars, de notificacions, i 
no poden estar enviant un correu electrònic cada vegada. Els demana que agafin 
l’ordinador, es connectin al gestor i podran tenir accés a tota aquesta informació. 
 
Per totes aquestes raons, el seu grup municipal no pot votar a favor d’aquestes mocions. 
 
El senyor Castellà es dirigeix al grup municipal de la CUP per dir-los que la pluralitat és 
fonamental en una democràcia; sense pluralitat només queda la tirania i evidentment 
tots volen viure en un poble on hi hagi democràcia i pluralitat i, per tant, la pluralitat 
també és que els grups de l’oposició siguin presents. 
 
Pel que fa al Viure Canet, hi ha un decàleg molt interessant que és el Decàleg de Bones 
Pràctiques de la Comunicació Local Pública, feta pel Colꞏlegi de Periodistes i per la 
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Universitat Autònoma de Barcelona, que es refereix als articles 139 i 170 de la Llei de 
règim local. Aquest decàleg explica que s’ha d’informar d’una manera veraç, plural i 
transparent, s’ha de donar compte de la gestió que fa l’equip de govern, com ha dit 
l’alcaldessa, però també s’ha de mostrar les diferents sensibilitats polítiques que s’han 
expressat a les urnes. 
 
La senyora alcaldessa li demana al senyor Castellà que recordi el temps que té per fer 
el torn de rèplica i que l’aprofiti bé, sense explicar coses que ja ha explicat anteriorment. 
 
El senyor Castellà comenta que, per acabar, hi ha moltes coses del decàleg que 
s’incompleixen. Aquest decàleg manifesta que han de fomentar el debat polític per a la 
participació democràtica i, per exemple, que l’editorial ha de reflectir l’opinió de la 
publicació i no ha d’estar signat per l’alcalde o l’alcaldessa. Ho comenta perquè totes les 
editorials del Viure Canet va signades per l’alcaldessa. Per tant, considera que caldria 
fer servir aquest decàleg, que és del 2012, i si es fan les coses ben fetes i es dona 
pluralitat a la revista, tothom se sentirà còmode i es compliran les normes. Comenta que 
li donarà aquest decàleg perquè el tingui present i perquè quedi constància de l’opinió 
del grup municipal de Primàries Canet de Mar. 
 
La senyora alcaldessa insisteix que està totalment d’acord en el fet que tant de bo 
poguessin tirar endavant aquestes mesures i manifesta que estudiaran el decàleg. 
Declara que Canet de Mar no és una tirania i té exemples d’altres pobles on podrà veure 
que a l’editorial de la revista municipal hi ha la foto de l’alcalde o de l’alcaldessa. La 
pluralitat hi és, igual que als altres pobles. 
 
Acaba la seva intervenció, manifestant que ho estudiaran perquè, evidentment, també 
volen aquesta pluralitat que demana l’oposició, però també cal tenir present que es farà 
amb relació als vots de cada grup municipal. 
 
El senyor Massagué manifesta que de tot plegat el que el té més preocupat és la frase 
que ha dit la senyora alcaldessa amb relació al fet que l’oposició s’ha de buscar els seus 
mitjans i pagar-ho si vol fer publicitat. 
 
La senyora alcaldessa replica que ella no ha dit en cap moment que s’havien de pagar 
la publicitat. 
 
El senyor Massagué comenta que això ja es veurà a la transcripció de l’acta. 
 
La senyora alcaldessa repeteix que ella ha dit que l’oposició té les seves vies per 
comunicar-se amb la població. 
 
El senyor Massagué insisteix que no és el que ha dit, però que ja es veurà a la 
transcripció. 
 
La senyora alcaldessa demana al senyor Massagué que un cop es comprovin les seves 
paraules rectifiqui, igual que ho fa ella mateixa quan s’equivoca. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, demana que per 
alꞏlusions li donin aquest torn de rèplica. Explica que sí que és cert que en un mes han 
entrat moltes instàncies i és un debat que han tingut internament, com a grup municipal. 
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Tenen la informació que necessiten i de vegades no han sabut trobar els tràmits per 
tenir aquesta informació. 
 
Aquests dies ha provat, abans del Ple, de demanar via correu electrònic, la informació 
als regidors i als tècnics i ha vist que funciona. Per tant, també s’ha d’entendre que un 
mateix es pot adonar que s’ha de buscar altres camins i això és el que han estat 
treballant com a grup, però també és veritat que no sempre els ho han facilitat o tampoc 
no els han facilitat els canals que han de fer servir, perquè no saben si el millor és enviar 
un correu electrònic o trucar al tècnic o anar presencialment a l’Ajuntament. Si saben els 
camins, tot serà més fàcil, ja que entrar tantes instàncies dona molta feina als tècnics 
perquè després no puguin fer altres coses, tot i que aquestes altres coses no tenen res 
a veure amb l’assumpte de les canyes a la platja. Considera que comparar aquests 
assumptes és portar el problema a un extrem que no cal. 
 
La senyora alcaldessa intenta explicar-se, però la senyora Tamayo continua amb la seva 
intervenció, manifestant que el seu grup municipal s’absté en aquesta moció perquè 
tenen altres coses per què vetllar que també s’estan fent. Creuen que sí que és sensata 
la visibilitat a l’oposició que altres ajuntaments sí que donen. Per exemple, quan hi ha 
una visita del president del Consell Comarcal, es comunica a tots els regidors. Per tant, 
sí que volen aquesta visibilitat, però no la volen portar a extrems absurds com seria que 
no els convidin a un acte que fa una entitat. 
 
La senyora alcaldessa manifesta el seu acord amb les paraules de la senyora Tamayo. 
Potser l’Ajuntament no contesta amb la celeritat que ha demanat algun regidor o 
regidora, però la situació és grotesca, amb totes les instàncies que s’han entrat. Això 
només crea una reacció de rebuig, han de treballar pel poble, no per una regidora. 
 
Ja van explicar els mitjans de comunicació amb els membres del govern i els tècnics i 
administratius de les diferents àrees de l’Ajuntament, tant internament com externament, 
perquè els treballadors municipals poguessin treballar bé. Els regidors de govern, cada 
vegada que volien fer una pregunta als diferents treballadors, es van autoimposar un 
horari. Si era urgent, a partir de les dues del migdia i si era presencial, demanant hora. 
No és que s’hagi proposat només a l’oposició, sinó que ells també ho estan fent. 
 
2.6.3. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PRIMÀRIES CANET DE MAR PER INSTAR 
A L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR RESPECTE LA COMMEMORACIÓ DEL 90 
ANIVERSARI DE LA PRIMERA VOTACIÓ PER SUFRAGI UNIVERSAL AMB LA 
PARTICIPACIÓ DE LES DONES A CANET I CATALUNYA. 
 
Fets: 
 
Com és conegut per tots els canetencs, el 16 d’abril de 1933 va produir-se la primera 
votació per sufragi universal on varen participar les dones de Canet per decidir la 
solꞏlicitud d’un préstec per construir la plaça mercat de Canet de Mar. 
 
Aquell primer pas va significar una gran fita històrica al nostre poble i per descomptat al 
nostre país Catalunya. Tot i així aquest dret de sufragi per a les dones, va veure’s 
interromput per la llarga dictadura franquista i avui 90 anys més tard, veiem com de nou 
la igualtat de gènere que tants anys van ser negats a les dones, tornen a estar en qüestió 
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per les forces polítiques reaccionàries de la ultradreta franquista que assoleixen de nou 
poder polític i institucional a tot l’estat. 
 
El Ple municipal aprova 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, Josep Antoni Massagué Muntada, Jordi 
Castellà Andrés, Yasmina Garcia Beti i Gemma Bosch Alsina i tres abstencions dels 
regidors Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata i Miguel Borrego González: 
 
Primer.- El Grup Municipal de Primàries Canet de Mar, insta al Ple de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, per commemorar el 16 d’abril de 2023, el 90 aniversari de la primera 
votació  per sufragi universal, on varen participar les dones de Canet, per tal de recordar 
que els drets i llibertats assolits són fruit d’una llarga lluita que mai s’ha d’abandonar i 
que ens omple d’orgull commemorar. 
 
Segon.- Aprofitar també per demanar que es convidi a les associacions de dones de 
Canet, així com l’Institut Català de les dones, com a òrgan màxim de representació de 
les dones de Catalunya per defensar el paper de les dones al segle XXI al nostre 
municipi. 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
llegeix la part dispositiva de la moció i opina que el seu grup els hauria agradat que 
aquesta commemoració s’hagués pogut fer cada any, però es va arribar a un acord amb 
l’equip de govern per fer aquest aniversari. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que és una moció que d’inici ja està desvirtuada. No entén fer una moció 
ara per d’aquí a tres anys. Hi votaran a favor, no pot ser d’una altra manera, però els 
hauria agradat que s’hagués presentat com a l’inici. Creu que parla d’un tema molt 
important que va tenir lloc a Canet, la primera votació de les dones, i si es fes cada any 
seria com la commemoració de l’1 d’Octubre o com Sant Joan. El text ha quedat pobre, 
en la seva opinió, i els agradaria incloure en aquest acord la creació d’un grup de treball 
que compti amb l’assessorament del Centre d’Estudis Canetencs i de Sàlvia, Associació 
de Dones de Canet de Mar, per anar treballant el contingut d’aquest acte commemoratiu. 
 
Repeteix que, malgrat la decepció, hi votaran a favor, però considera que s’ha perdut 
una oportunitat per celebra-ho aquest proper mes d’abril. 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 
aquest any és el 87 aniversari de la votació, no el 90 i ho considera una incongruència. 
En els acords s’exposa que es volen convocar associacions, personalitats, i demana 
que especifiqui on i quan, si es convocaran pel 87 aniversari o pel 90. 
 
Creu que govern i oposició hauria de treballar conjuntament i arribar a uns acords 
concrets per al 90 aniversari. Per això el seu grup s’abstindrà. 
 
La senyora alcaldessa explica que precisament sí que transaccionar aquesta moció per  
canviar la commemoració de l’aniversari al 90, perquè no tenen capacitat de poder 
instaurar aquesta celebració des d’ara i que se celebri cada any. Els agradaria molt, 
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perquè la tasca que van fer les mestres en aquell moment anant a buscar el vot de totes 
les dones de Canet que estaven implicades en la Plaça Mercat és molt important i 
consideren que es necessita més temps poder preparar-ho, amb una comissió on hi hagi 
moltes entitats, govern i oposició, perquè creuen que és una commemoració molt 
important i cal no precipitar-se. Per aquest motiu s’ha acordat començar a celebrar-ho a 
partir del 90 aniversari. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs 
Independents i tinent d’alcalde i de Cultura, Acció Social, Règim Intern i Promoció, 
explica que a la Comissió Informativa General es va transaccionar aquesta moció, tal 
com comentava la senyora alcaldessa. Els va semblar molt bo, perquè el 2023 volen 
demanar la capitalitat cultural de Canet, per tant, tot el que sumi, serà bo. El que sí que 
s’hauria de replantejar és quan s’haurà d’anar fent, cada deu anys, o cada cinc, a partir 
del 90 aniversari, per exemple, pel simple fet de no acabar, com ha dit el senyor 
Massagué, d’incloure-ho en el calendari de festes anuals, ja que creu que tampoc cal. 
 
2.6.4. MOCIÓ PER ACORDAR ESTABLIR UNA MORATÒRIA DE DOS ANYS DE 
NOVES LLICÈNCIES D’HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC 
 
En els darrers anys observem com és més difícil aconseguir habitatges de lloguer a 
Canet de Mar, cada vegada hi ha menys oferta i a preus més cars, mentre creix l’oferta 
dels habitatges oferts per estades curtes. 
 
Si bé, l'impacte del turisme pot esdevenir factor de negoci, pot comportar també 
externalitats negatives i es poden generar desequilibris i problemes que afectin el nostre 
poble i que cal afrontar i corregir de manera responsable. Canet de Mar necessita dotar-
se d'un model turístic sostenible i equilibrat. 
 
Els Habitatges d'Ús Turístic (HUT) són una modalitat d'equipaments d'allotjament turístic 
en què l'habitatge és cedit pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, de 
manera reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per a una estada de 
temporada. Els HUT esdevenen una oportunitat pel poble i l'economia local, ja que el 
turista pot consumir i comprar en botigues i establiments del poble, però pot tenir també 
altres efectes negatius si no es regula degudament. 
 
Aquest fenomen ha proliferat en els darrers anys de manera no controlada i això ha 
provocat problemes. El creixement dels pisos turístics de manera desordenada, molts 
d'ells anunciats en webs especialitzades i sense complir cap obligació fiscal pel que 
representa a una activitat econòmica, ha comportat també l'aparició de “mobbing” i 
pressió especulativa, a més de comportar la reducció d'oferta de pisos de lloguer i la 
subsegüent pujada del preu dels lloguers de manera molt acusada  agreujant així el 
problema d'habitatge que pateix la nostra societat. 
 
En resposta a aquesta situació, fa anys que molts pobles del nostre entorn ja han emprès 
mesures per intentar fer front als reptes que suposa el turisme i, en especial, el creixent 
nombre d'HUT. 
 
A Canet de Mar l’existència i proliferació d'HUT és un fet, 116 habitatges registrats 
(Dades oficials de la Direcció General  de Turisme de la Generalitat de Catalunya), però 
malgrat tot, aquesta dada pot no reflectir la magnitud real del fenomen, donat que molts 
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dels HUT operen efectivament sense llicència, com demostra el fet que s'anunciïn a 
webs especialitzades sense fer constar el número de registre, tal com marca la llei. 
 
Les actuacions per fer front a la proliferació, per tant, no poden limitar-se només a la 
mera tramitació de llicències o resolució de conflictes quan es denuncien, sinó que cal 
definir i planificar un model de creixement ordenat, equilibrat i sostenible, així com 
establir eines i mesures d'inspecció i control efectiu per evitar la proliferació d'HUT no 
regulats, i evitar així la densificació, la pressió sobre l'oferta de lloguer, conflictes de 
convivència, l'expulsió de veïns i canvis del teixit social dels barris, entre d'altres 
problemes que podrien aparèixer més endavant. 
 
Atès que la Llei de Turisme de Catalunya, així com el Decret 159/2012, de 20 de 
novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatge d'ús turístic, regulen les 
condicions i requisits que aquests allotjaments han de complir, així com doten a les 
administracions locals de la capacitat de regular i controlar els HUT. 
 
Atès que l'Ajuntament ha de vetllar per la qualitat de l'espai públic, fent compatible el 
desenvolupament turístic i econòmic amb la garantia del dret dels veïns a l'habitatge, al 
descans, i a la convivència. Aquest desenvolupament ha de ser sostenible, 
descentralitzat, equilibrat i ordenat. 
 
Atès que altres ciutats i pobles del nostre entorn, han establert moratòries sobre la 
concessió de noves llicències a HUT. 
 
El Ple municipal rebutja 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 Tenas Soler i Anna M. Casas Donadeu, i set vots a favor dels regidors Marián 
Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata, Miguel Borrego González, Josep Antoni Massagué 
Muntada, Jordi Castellà Andrés, Yasmina Garcia Beti i Gemma Bosch Alsina: 
 
Primer.- Que el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar acordi establir una moratòria de 
dos anys pel que fa a l’atorgament de noves llicències d’Habitatge d’Ús Turístic. 
 
Segon.- Instar al govern de l’Ajuntament de Canet de Mar que, en un termini màxim de 
3 mesos, presenti al Ple una proposta d’Ordenança Reguladora d’Habitatges Turístics. 
 
Tercer.- Demanar al govern de l’Ajuntament de Canet de Mar que inclogui en aquesta 
regulació les mesures de detecció, inspecció i control del compliment presencial i 
telemàtic dels requeriments i condicions establerts legalment, manteniment i 
actualització del cens, així com l'establiment de les taxes municipals i sancions 
corresponents. 
 
Quart.- Comunicar aquesta moció al Departament d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya i al Consell Comarcal del Maresme, i publicitar-la mitjançant el 
web municipal i el butlletí municipal. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que els habitatges d’ús turístic són una modalitat d’equipament turístic en 
què l'habitatge és cedit pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, de 
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manera reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per a una estada de 
temporada. Aquests habitatges d’ús turístic esdevenen una oportunitat pel poble i 
l'economia local, ja que el turista pot consumir i comprar en botigues i establiments del 
poble, però pot tenir també altres efectes negatius si no es regula degudament. 
 
La senyora alcaldessa recorda al senyor Massagué que havien acordat llegir només la 
part dispositiva de les mocions. 
 
El senyor Massagué explica que no està llegint la moció, sinó que està fent una defensa 
dels acords i continua explicant que aquest fenomen ha proliferat en els darrers anys de 
manera no controlada i això ha provocat problemes de creixement dels pisos turístics 
de manera desordenada. En resposta a aquesta situació, fa anys que molts pobles ja 
han emprès mesures per intentar fer front als reptes que suposa el turisme. A Canet de 
Mar, aquests habitatges han proliferat i és un fet que segons dades oficials de la Direcció 
General de Turisme de la Generalitat de Catalunya, hi figuren registrats 116 habitatges, 
però malgrat tot aquesta dada no reflecteix la magnitud real del fenomen. Sense anar 
més lluny, la passada legislatura, amb motiu de la campanya de projectes Premium es 
donava oficialment la xifra de 174 habitatges. Es troben, doncs, amb un alt nombre 
d’habitatges sense llicència, com demostra també el fet que s’anunciïn en webs 
especialitzades sense fer constar el número de registre, tal com marca la llei. Per això 
els agradaria que s’aprovessin els acords que tot seguit llegeix. 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
explica que votaran a favor de la moció perquè creuen que és molt important que els 
pisos tinguin com a preferència els veïns i les veïnes de Canet i el turisme ha de venir 
després. Ara bé, també saben que el turisme és un motor molt important i que també és 
necessari que la manca d’hotels que té Canet sigui compensada d’alguna altra manera, 
però sempre dins d’un equilibri i aquest equilibri obliga als representants públics a decidir 
de quina forma el volen establir. És per això que considera important que hi hagi o no hi 
hagi aquesta moratòria que es demana, aquest debat s’ha de fer, per trobar aquest just 
equilibri per afavorir els veïns de Canet, sense perjudicar el motor del turisme, que també 
és un motor econòmic necessari per a la població. 
 
El senyor Miguel Borrego González, portaveu del grup municipal del PSC, comenta que 
vol fer algunes precisions sobre la moció. El primer objectiu que es marca i amb el que 
estan totalment d’acord, és afavorir que Canet de Mar sigui un model turístic sostenible, 
una declaració de principis claríssima per al seu grup. És evident que els habitatges d’ús 
turístic poden comportar un benefici per aconseguir aquest model però és necessària 
una regulació i actuacions posteriors de control, tal com es diu a la moció. Una primera 
conclusió és que caldria evitar la proliferació d’aquests habitatges sense cap previsió, ni 
una planificació mínima i seguretat entre les parts implicades, per tal d’aconseguir un 
desenvolupament turístic i econòmic sense perjudicis per a la població en general, 
sostenible, equilibrat i ordenat. Per aquesta raó es fa necessària l’aprovació que demana 
aquesta moció d’una ordenança reguladora d’habitatges turístics, amb una moratòria 
conseqüent amb la tramitació d’aquesta ordenança per a l’atorgament de noves 
llicències. Per aquest motiu votaran a favor d’aquesta moció. 
 
La senyora alcaldessa explica que hi votaran en contra perquè precisament ja s’està 
treballant en l’assumpte. Passa la paraula a la senyora Anna M. Casas Donadeu, 
regidora delegada de Promoció Econòmica i Turisme, que és qui ho està tirant endavant. 
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La senyora Anna M. Casas Donadeu, regidora delegada de Promoció Econòmica i 
Turisme, explica que en altres intervencions que ja s’havien produït sobre aquest tema 
ja havien comentat que la seva voluntat era aquesta. De fet, en el Pla d’Actuació 
Municipal se’n parla, hi queda reflectit. No és només una voluntat o una idea i, per això, 
des de l’Àrea de Turisme ja havien cercat molta informació per preparar la redacció 
d’aquesta moratòria. Certament, es pensaven que era molt més simple i fàcil de fer. 
Entén que des de l’oposició pensin que és una cosa que senzillament es diu i prou, però 
és més complexa del que sembla. Començant pel fet que dins dels procediments que hi 
ha, el primer és que, com que qui regula les llicències d’activitats i d’obres és l’àrea 
d’Urbanisme, no correspon a Turisme i quan han anat a parlar amb el Departament 
jurídic de l’Ajuntament els ha fet una sèrie de precisions que impedeixen de fer-ho en 
aquest moment. Han de tenir uns estudis i una justificació de per què ho volen regular i 
com ho poden fer i allò que voldrien fer ara mateix, no ho poden tirar endavant. L’únic 
que els pot dir, doncs, és que hi estan treballant intensament, per iniciar la redacció de 
tot plegat com més aviat millor. 
 
El senyor Massagué comenta que creu recordar que la senyora Raquel Serra Lerga, 
tinenta d’alcalde de Sostenibilitat, Mobilitat i Noves Tecnologies, fa temps que en va 
parlar i sempre tenen les mateixes respostes, que ho estan estudiant, investigant i 
treballant, però no s’arriba mai a cap conclusió. Encara que formin part de l’oposició 
saben els tràmits que s’han de fer per demanar una moratòria. 
 
També demanen que es creï aquesta comissió perquè no es doni aquesta proliferació 
d’habitatges d’ús turístic i no ha entès si tenen intenció de fer-la o no.   
 
2.6.5. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER CANET PER 
A LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ PER A LA REVISIÓ I MODIFICACIÓ DEL 
REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El Reglament Orgànic Municipal (ROM) esdevé un instrument jurídic necessari i eficaç 
per organitzar el funcionament dels ens locals. A Canet de Mar encara es troba vigent 
el Reglament orgànic municipal que va ser aprovat l’any 2003. 
 
Des d’aleshores, és a dir des de fa 17 anys, aquest Reglament no ha estat objecte de 
cap revisió a fons per tal d’actualitzar-lo i adequar-lo a la legislació actual i adaptar-lo al 
nou context de transformacions i canvis de les administracions i de la ciutadania, i així, 
aconseguir que esdevingui una eina eficaç d’organització de l’Ajuntament 
 
El Pla d’actuació municipal presentat per l’equip de govern el passat 13 de febrer, inclou 
com a actuació en l’àmbit de la participació eficàcia i transparència la redacció d’un nou 
reglament orgànic municipal (ROM). 
 
Els grups municipals de l’oposició, estem plenament convençuts que és al conjunt 
d’electes que formem el Consistori a qui ens pertoca dotar a aquest Ajuntament d’un 
instrument que garanteixi la governança i la qualitat democràtica del nostre municipi. 
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Ens pertoca dotar a aquest Ajuntament d’una eina que faciliti tant la tasca que es fa des 
del govern, com des dels grups municipals que no formen part del govern, que faci més 
transparent l’acció municipal i que millori els mecanismes de participació dels veïns i 
veïnes i de les entitats ciutadanes en la dinàmica municipal. 
 
Així, entenem que el seu contingut ha de tenir com a premissa bàsica facilitar l’actuació 
i el funcionament de tots els òrgans municipals; articular els drets i els deures dels 
membres de la corporació i els drets d’informació i de participació ciutadana dels veïns 
i de les veïnes i de les entitats d’aquest municipi i simplificar determinades dinàmiques 
que, moltes vegades, no responen al mandat de la ciutadania que exigeix a les 
institucions democràtiques i a llurs representants democràtics majors índex de 
transparència i maduresa. 
 
Per tot l’exposat, i atès que a l’Ajuntament de Canet de Mar, en l’exercici de la potestat 
d’autoorganització que li confereixen els articles 4.1.a), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local; 8.1.a) de la Llei  municipal i de règim local de 
Catalunya (text refós aprovat pel DL 2/2003, de 28 d’abril), i 6 de la carta europea 
d’autonomia local, li cal proveir-se d’un nou Reglament orgànic municipal. I que segons 
estableix l’esmentada legislació: “Igual que tots els reglaments i ordenances municipals. 
Cal constituir una comissió de redacció, o de modificació si ja està aprovat, i portar-lo a 
l’aprovació del Ple”. 
 
El Ple municipal rebutja 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 Tenas Soler i Anna M. Casas Donadeu i set vots a favor dels regidors Marián 
Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata, Miguel Borrego González, Josep Antoni Massagué 
Muntada, Jordi Castellà Andrés, Yasmina Garcia Beti i Gemma Bosch Alsina: 
 
Primer.- Que el Ple municipal acordi la creació de la Comissió de redacció o modificació 
del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Canet de Mar, que haurà de ser 
aprovat pel Ple de la corporació d’acord amb el procediment i el quòrum establerts en 
els articles 178 i 114.3 a) de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
respectivament. 
 
Segon.- La Comissió estarà formada per un màxim de dos regidors/es de cada grup 
municipal i serà presidida per l’alcaldessa o regidor/a en qui aquesta delegui la 
presidència. Els grups municipals hauran de comunicar els/les seus/seves 
representants a la Secretaria de l’Ajuntament en el termini màxim d’una setmana des de 
l’aprovació de la seva creació. 
 
Tercer.- La durada màxima dels treballs d’aquesta comissió serà de 3 mesos des de la 
seva constitució. Termini en el que haurà de ser presentat al Ple el nou Reglament per 
a la seva aprovació, d’acord amb el que s’estableix en els articles 178 i 114.3 a) de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, respectivament 
 
Quart.- La periodicitat de les sessions de la Comissió serà quinzenal, essent la primera 
convocatòria en un termini màxim de 15 dies des de l’aprovació de la seva creació. 
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El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que aquest reglament fa disset anys que es va aprovar i des d’aleshores 
no ha estat subjecte a cap revisió de fons ni a l’adequació de la legislació actual, ni s’ha 
adequat tampoc al nou context de transformació i canvis en l’administració i la ciutadania 
per aconseguir ser una eina eficaç. Dotar l’Ajuntament d’un nou reglament orgànic 
municipal és una prioritat del govern i així ho va recollir al Pla d’Actuació Municipal. 
També és evident que el conjunt de grups municipals que conformen aquest Ajuntament 
els pertoca dotar-lo d’un instrument que garanteixi la governabilitat i la qualitat 
democràtica del municipi. Per fer-ho possible, han de treballar plegats des de l’inici, 
tenint present el que preveu la legislació. Igual que amb tots els reglaments i ordenances 
municipals, cal construir una comissió de redacció, o modificació si ja ha estat aprovat, 
i portar-lo aprovació del Ple. A continuació, llegeix la part dispositiva de la moció. 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, explica 
que hi votaran a favor perquè, primer, el govern municipal ja té intenció de modificar 
aquest Reglament, tal i com van manifestar en el Pla d’Actuació Municipal. Entenen que 
el fet que sigui una declaració d’intencions en el Pla no és privatiu de votar a favor una 
moció. També entenen que aquesta moció ha de ser el paraigües que reculli totes les 
propostes que ha fet abans el senyor Castellà, de participació de l’oposició, de 
normativització, de com s’ha de fer la solꞏlicitud d’informació, per exemple, i també és 
molt important trobar maneres d’afavorir i garantir la participació ciutadana en els òrgans 
municipals. 
 
La senyora Yasmina Garcia Beti, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que hi 
votaran a favor, ja que duien al programa que estaven a favor de la participació més 
activa del poble durant els plens i vol comentar que és curiós que el partit del senyor 
Massagué no ho fes quan governava. 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
explica que també hi votaran a favor. Com ja han explicat anteriorment a les seves 
mocions, la participació ciutadana és molt important, el Reglament orgànic municipal, 
com ha dit el senyor Massagué, s’ha fet una mica antic i ja toca modificar-lo. Creu que 
l’equip de govern també hi està d’acord i que cal actualitzar-lo. Per tant, cal trobar el 
temps i la manera de fer-ho. Pot ser ara o una mica més endavant, però és molt 
important que el ROM de l’Ajuntament de Canet de Mar estigui actualitzat i que la 
participació de la societat sigui molt permeable per millorar l’actuació de l’equip de 
govern. 
 
El senyor Miguel Borrego González, regidor del grup municipal del PSC, explica que el 
seu grup està totalment d’acord amb aquesta moció i amb les seves afirmacions. Es 
troben davant d’una peça clau per al funcionament del municipi, de l’Ajuntament, i en 
aquest sentit és evident que el ROM organitza el funcionament de l’Ajuntament, és un 
instrument que ha de garantir la governança i la qualitat democràtica del municipi, uns 
principis essencials. Ha de ser una eina al servei del govern però també de l’oposició i 
ha de servir per tenir la màxima transparència en l’acció municipal. També ha de facilitar 
la participació dels ciutadans i les ciutadanes d’aquesta població. Cal destacar que ha 
d’incorporar clarament uns drets d’informació i participació ciutadana i els drets i els 
deures dels membres de la corporació, tema del qual ja n’han parlat abans, respecte al 
dret d’informació dels regidors. Per elaborar aquest reglament caldria necessàriament 
una comissió de treball amb la participació, i aquí hi vol insistir, del govern i l’oposició 
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per aprovar-lo posteriorment al Ple, amb una clara voluntat de consens i permanència 
en el temps. Aquest és un element que creu que ha faltat en altres plantejaments 
anteriors, el de fer participar, sobretot en qüestions de permanència en el temps, els 
grups municipals de l’oposició. Per tant, davant de la importància que té aquesta revisió 
o modificació del Reglament orgànic municipal, aquest grup votarà a favor d’aquesta 
moció. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC i tinent d’alcalde 
d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, explica que des de l’equip de govern estan 
d’acord amb la majoria de coses que s’han comentat. En el Pla d’Actuació Municipal, un 
dels objectius que es marcaven dins de l’organització municipal i de participació era 
justament fer un nou Reglament orgànic municipal. Estan d’acord que aquest reglament 
ha de sortir d’un consens entre govern i oposició i hauria de ser una comissió semblant 
a la que es va fer per al POUM, que va permetre que dues legislatures després, hi 
hagués qui hi hagués al govern, es posessin d’acord i aprovar aquest document tan 
important. Així, doncs, des d’aquest punt de vista estan completament d’acord que el 
ROM s’ha de canviar i que s’hi ha d’incloure noves normatives de transparència i 
participació per als diferents processos participatius que ha engegat l’Ajuntament. El que 
no veuen tan clar és l’acotament que es fa en aquests acords que es presenten, com el 
nombre de membres de la comissió o la durada de tres mesos per a aquest projecte. 
 
Consideren que el ROM és molt important, ho van explicar a l’oposició a la Comissió 
Informativa General i a la població de Canet en la presentació del PAM i al que sí que 
es comprometran és que a la primera part d’aquesta legislatura es tingui aquest 
reglament acabat, perquè no és un Reglament que pugui estar a punt a l’últim moment 
abans d’unes eleccions i entenen que tenir-lo durant la primera part de la legislatura és 
el temps adequat. 
 
Aquest any 2020 ha de començar el projecte amb una comissió que compti amb tots els 
grups municipals, del govern i l’oposició, però el que no poden fer és posar-se un termini 
de tres mesos i començar d’aquí a quinze dies. Creuen que s’ha de planificar bé i amb 
temps. 
 
El senyor Massagué vol agrair l’adhesió a les mocions que ha presentat el grup 
municipal de Junts per Canet dels grups municipals del PSC, la CUP, Primàries Canet 
de Mar i Canet i Tu. 
 
3. Propostes urgents 
 
L’alcaldessa, segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós de règim local 
aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del Reial decret 
2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la consideració dels presents 
la declaració d’urgència de diversos punts no inclosos a l’ordre del dia. Un cop sotmesa 
la urgència d’aquests punts, és apreciada i declarada per unanimitat dels disset 
membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal. 
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3.1. Alcaldia 
 
3.1.1. MOCIÓ EN SUPORT A LA VAGA FEMINISTA DEL 8 DE MARÇ A CATALUNYA 
 
El 8 de Març les dones de tot el món estem convocades a la VAGA FEMINISTA per 
celebrar els drets conquerits i per continuar avançant, queda molt per fer i nosaltres 
seguim lluitant . 
 
La data del 8 de març és nostra, és internacional i és reivindicativa. Les nostres identitats 
són múltiples. Som diverses, som les que no hi són, som les assassinades, som les 
preses, som les que es van quedar al mar, som les que es van quedar a les fronteres. 
Som TOTES. 
 
Davant aquesta marea de força, pensament i canvi que representa la Vaga Feminista i 
que omple les places i els carrers, les institucions hem d’estar a l’alçada. Els ajuntaments 
tenim competències en algunes de les reivindicacions del moviment feminista. Hem 
d’incorporar canvis, sense dilacions, sense excuses, amb compromís polític i 
pressupostari. Cal destinar energies i recursos per generar, des del món local, polítiques 
transformadores, feministes i interseccionals. 
 
Per totes les raons exposades, el Ple municipal aprova per unanimitat dels disset 
membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 

 
Primer. Donar suport al Manifest de la Vaga Feminista 8 de Març a Catalunya, això com 
a les mobilitzacions organitzades per les feministes de diferents països del món i 
convocada a Catalunya pel conjunt del Moviment Feminista  
 
Segon. Manifestar  el nostre compromís per continuar treballant pels drets de les dones, 
en colꞏlaboració amb les entitats de dones i feministes del municipi i rebutjant qualsevol 
tipus de discriminació i violència, posant en marxa totes les eines i protocols que tenim 
a l’abast.  
 
Tercer. Realitzar una avaluació de l’impacte de gènere en contractes, convenis i 
consorcis en sectors feminitzats i de cures (neteja d’edificis, Servei d’atenció 
domiciliària, llars d’infants, entre altres) i comparar-les amb sectors masculinitzats 
(autobusos, manteniment, obres, entre d’altres) per igualar les condicions salarials i 
evitar condicions de precarització (hores contractades, desplaçaments, temporalitat, 
entre d’altres). Aquesta avaluació es farà amb un grup de treball creat a tal efecte i amb 
la participació d’entitats de dones del municipi.   
 
Cal erradicar la pobresa. Reivindiquem desenvolupar un projecte vital amb dignitat i 
autonomia i que l’ocupació s’adapti a les necessitats de la vida de les dones. 
 
Quart.- Establir clàusules per evitar l'escletxa salarial entre homes i dones als contractes 
i licitacions que efectuï l'Ajuntament, evitant la contractació amb aquelles empreses en 
les quals es detectin aquesta escletxa salarial en qualsevol dels seus estaments. 
 
Cinquè.- Treballar per establir un protocol d’actuació per evitar la discriminació laboral 
de les persones trans. 
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Sisè.- Garantir que tot l’alumnat del municipi participarà en un programa per la diversitat 
sexual i afectiva així com en un de coeducació abans de finalitzar l’educació obligatòria. 
Promoure o donar suport a una xarxa d’educadors i educadores per la no discriminació, 
establint una partida pressupostària a tal efecte. 
 
Cal gaudir d’ una formació afectivosexual que ens ensenyi en la diversitat, sense pors, 
sense complexos, sense reduir-nos a mers objectes i que no permeti ni una sola 
agressió masclista ni LGTBIfòbica a les aules. Avançar en la coeducació en tots els 
àmbits i espais de formació i que la perspectiva de gènere sigui transversal a totes les 
disciplines. 
 
Setè.- Assegurar la paritat tant en les i els testimonis, com en les xerrades i les cites per 
la recuperació de la memòria històrica, donant protagonisme de les dones i de les seves 
lluites així com mantenir el record de les que ja no hi són: Veritat, justícia, reparació i no 
repetició. 
 
Vuitè.- Vetllar per la representació de les dones migrades, amb capacitats diverses, 
LGTBI+ i racialitzades en els òrgans de decisió i comissions i processos participatius 
municipals. 
 
Novè.- Traslladar els presents acords al Ministeri d’Igualtat del govern de l’Estat 
Espanyol, a l’Institut Català de les Dones, als grups polítics del Congrés, Senat i 
Parlament de Catalunya, a Vaga Feminista i a les entitats municipalistes de Catalunya.  
 
La senyora alcaldessa llegeix part de la moció. 
 
A continuació, la senyora Rosabel Madrid Cámara, regidora del grup municipal d’ERC i 
tinenta d’alcalde de Serveis a les Persones, Igualtat, Participació i Educació, manifesta 
que és un luxe poder tirar endavant aquesta moció amb el consens i el suport de tothom. 
Hi va haver mocions per part de tots els grups i aquí s’ha demostrat que entre tots se’n 
pot fer una. També vol comentar que fins a l’últim moment hi ha hagut discrepàncies i, 
finalment, un dels punts en què no es posaven d’acord, el quart, s’ha suprimit i just han 
quedat nou punts, per la qual cosa proposa que cadascuna de les regidores d’aquest 
Ple pugui llegir-ne un, fent palès que les dones van ocupant el seu espai, ja que en 
aquest Ple són deu dones i set homes. Així, doncs, passa el testimoni a la senyora 
Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu. 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, llegeix el 
primer punt de la part dispositiva de la moció. 
 
La senyora Yasmina Garcia Beti, portaveu del grup municipal de la CUP, llegeix el segon 
punt de la part dispositiva de la moció. 
 
La senyora Marián Gómez Téllex, portaveu del grup municipal del PSC, llegeix el tercer 
punt de la part dispositiva de la moció. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, comenta que el 
punt quart s’ha suprimit i, per tant, llegeix el punt següent de la part dispositiva de la 
moció. 
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La senyora Anna M. Casas Donadeu, regidora del grup municipal de Canetencs 
Independents, llegeix el cinquè punt de la part dispositiva de la moció. 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora del grup municipal de Canetencs 
Independents, llegeix el sisè punt de la part dispositiva de la moció. 
 
La senyora Rosabel Madrid Cámara, regidora del grup municipal d’ERC, llegeix el punt 
setè de la part dispositiva de la moció. 
 
La senyora M. Assumpta Revoltós Vaquer, regidora del grup municipal d’ERC, llegeix el 
punt vuitè de la part dispositiva de la moció. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, llegeix 
l’últim punt de la part dispositiva de la moció. 
 
Aplaudiments. 
 
3.1.2. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER FER FRONT AL CANVI CLIMÀTIC DES 
D'UNA PERSPECTIVA MUNICIPAL 
 
Vivim en un planeta on els recursos naturals són finits i el canvi climàtic és un fet, hem 
d’avançar cap a un model que aposti decididament per la sostenibilitat, la minimització 
de residus, el desenvolupament de les energies renovables i l’autoconsum, la gestió 
sostenible del cicle de l’aigua i que porti a terme una política integral de gestió del territori 
que possibiliti l’explotació sostenible dels recursos naturals.  
 
Els informes recents sobre l'estat de la biodiversitat del IPBES (Plataforma 
Intergovernamental en Biodiversitat i Serveis dels Ecosistemes) i sobre l'escalfament 
global d’1,5 ºC de l'IPCC (Grup Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic), alerten que 
som a la vora del punt de no retorn que porta a la degradació dels ecosistemes, i que 
un milió d'espècies imprescindibles per a la vida a la Terra estan amenaçades per 
l'activitat humana. No respondre davant la crisi ecològica suposaria a més la mort de 
milions de persones, i el desplaçament de molts altres milions, els anomenats refugiats 
climàtics.  
 
Davant de la situació d’emergència climàtica que estem vivint, les Nacions Unides 
proposen l’Agenda 2030 com a full de ruta per generar canvis reals que contribueixin 
des de tots els espais possibles a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS), per a una transformació global cap a un món sostenible que exigeix 
també, de manera indefugible, una societat justa i equitativa.  
 
Les administracions públiques tenen l’obligació d’articular estratègies d’adaptació i 
mitigació del canvi climàtic.  
 
El Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l'Energia és una iniciativa europea que 
suposa una oportunitat per rellançar i posar en pràctica la visió global del canvi climàtic 
a nivell municipal, i que suma les polítiques d’adaptació a un compromís molt ferm de 
reducció d’emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, i que fixa per al 2030 els 
objectius següents:  
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- Una reducció del 40% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, en relació 
als nivells de 1990  
- Un increment del 27% de l’eficiència energètica  
- Un augment del 27% de l’ús d’energies renovables  
 
Fa dècades que existeixen moviments globals que lluiten per aturar el canvi climàtic. El 
moviment “Friday for future”, és un clar exemple d’una societat compromesa amb la lluita 
contra el canvi climàtic. Darrerament aquest moviment està assolint un gran 
protagonisme tant per la situació d’emergència climàtica en la què vivim avui en dia com 
pel protagonisme que els darrers mesos han tingut infants i joves i amb el suport de més 
de 100 entitats i colꞏlectius, van convocar el passar 27 de setembre una jornada de 
mobilització on es va demanar la declaració de manera immediata de l’emergència 
climàtica i la posada en marxa de mesures concretes per reduir a zero, de forma urgent, 
les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.  
 
El món local com a administració més pròxima a la ciutadania, hi juga un paper clau, 
especialment en la conscienciació i canvi d’hàbits de la ciutadania. Però també com a 
institució exemplificadora apostant per la sostenibilitat, la millora de la qualitat de l’aire i 
l’energia verda.  
 
La declaració d’emergència climàtica suposa un procés d’educació, formació i 
conscienciació a tota la població sobre la veritat de la crisi ecològica i l’enorme canvi 
necessari per frenar l’emergència. Davant d’aquesta emergència, l’Ajuntament de 
Mataró es compromet a iniciar aquest procés de transformació social i assegurar la 
plena consecució dels següents objectius generals.  
 
Declarar l’emergència climàtica requereix assumir també el compliment de compromisos 
políticament reals i vinculants ambiciosos, amb la conseqüent assignació de recursos 
per a fer front a aquesta crisi. Aquesta declaració local es dona en un context global de 
progressiu compromís teòric que entre totes les persones haurem de fer real. És per 
tant una responsabilitat individual i colꞏlectiva deixar de contribuir a l’escalfament global. 
Com a administració pública l’Ajuntament de Canet de Mar té també capacitat de 
contribuir en positiu a la lluita contra aquesta situació. A més, té una obligació derivada 
de les seves competències en manteniment del medi natural i contribució a la salut 
pública.  
 
És per tot el que s'ha exposat anteriorment, que el Ple municipal acorda per unanimitat 
dels disset membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal:  
 
Primer.- Entendre que vivim una situació d’excepció i com a tal declarar l’Emergència 
Climàtica al municipi.  
 
Segon.- Incloure la situació d’emergència climàtica en totes les planificacions d’actuació 
presents i futures com a consideració de fonament i criteri.  
 
Tercer.- Aprofundir l’adaptació del municipi a la crisi climàtica: onades de calor, 
irregularitat en les precipitacions, i altres manifestacions.  
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Quart.- Establir un compromís per reduir els residus generats per les activitats 
dependents de l’administració pública local de forma directa e indirecta. A tal efecte, 
s’inclouran clàusules mediambientals a tota la contractació pública que en sigui 
susceptible  
 
Cinquè.- Iniciar els tràmits per a la creació d’una Taula de treball per el Canvi climàtic, 
per elaborar propostes realistes i concretes per a Canet de Mar i per la seva ciutadania. 
Aquesta taula estarà composada tant per persones que formen part de les entitats 
mediambientals com per persones que a títol personal vulgui treballar per a realitzar el 
Pla d’Emergència climàtica de Canet de Mar. 
 
Sisè.- Elaborar un Pla de Transició Energètica Municipal, adaptant els objectius als 
establerts al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030  
 
Setè.- Demanar al Govern i al Parlament de Catalunya l’elaboració d’una Llei Catalana 
Residu Zero de Prevenció de Residus, que restringeixi l'ús de plàstics i que prohibeixi  
l’ús de productes d'un sol ús com a palletes, bosses i safates d'empaquetat i  que reguli 
entre d’altres qüestions: 
- El canvi de model productiu, de distribució I de consum de productes que esdevenen 
residus, amb criteris de que no es produeixi res que no sigui reutilitzable o fàcilment 
reciclable, aplicant l’ecodisseny,  
- Aplicar la responsabilitat ampliada del productor (Directiva de Residus 2018  i Directiva 
de plàstics 2019), que els productors assumeixin els costos dels residus dels productes 
que posen al mercat,  
- Prohibicions i limitacions a la proliferació de plàstics I altres productes d’un sol ús.  
- Prioritzar la reutilització i els materials reciclables i compostables, entre d’altres  
 
Vuitè.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, al Consell Comarcal i als 
promotors i promotores de la convocatòria, “Fridays for future”. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, dona les gràcies 
a tots els grups municipals per ser capaços d’arribar a un acord a partir de la moció que 
va entrar el seu grup municipal i que s’hagi arribat a una moció amb coses concretes 
que es puguin fer des del món municipal. Demana de fer dues esmenes. La primera, 
que els ha fet arribar la senyora Yasmina Garcia Beti, portaveu del grup municipal de la 
CUP, la qual els ha fet notar que en el paràgraf on es parla de la reducció del 40% de 
les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, en relació als nivells de 2005, hauria 
de de dir del 1990. Ho ha comprovat amb un document de la Diputació i realment 
s’hauria de fer aquest canvi. L’altra esmena té a veure amb el fet que aquesta moció 
prové d’una altra que es va presentar a Mataró i en el paràgraf anterior dels acords, 
encara diu Ajuntament de Mataró. 
 
A continuació, passa a la lectura de la part dispositiva de la moció.  
 
4. Precs i preguntes 
 
Abans de començar amb el punt de precs i preguntes, la senyora alcaldessa explica que 
per motius familiars no va poder assistir a l’última sessió del Ple. Un cop es va escoltar 
com havia anat tot, es veu obligada a demanar a la senyora Marián Gómez Téllez, 
portaveu del grup municipal del PSC, que retiri algunes de les afirmacions que va fer.  
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La senyora Gómez va manifestar que s’havien seccionat parts d’un Ple i que havien 
desaparegut. La senyora alcaldessa explica que quan es porten a aprovació algunes 
propostes, com per exemple avui el Reglament d’armes de la Policia Local, s’ha de 
donar un termini perquè hi hagi alꞏlegacions. Si aquestes alꞏlegacions es produeixen, 
pot ser tant per complementar el text com per reduir-lo i aquest equip de govern, durant 
aquests cinc anys, en cap moment ha fet alguna actuació del tipus que va comentar la 
senyora Gómez, de fer desaparèixer una part d’un document, primer perquè els 
funcionaris de l’Ajuntament no els ho haguessin permès. 
 
Per tant, les insinuacions de la senyora Gómez que es fan desaparèixer parts d’un Ple, 
haurien de ser retirades. 
 
Li agradaria saber quin és l’objectiu de demanar informació d’un ple de l’any 2017, 
perquè si és un benefici pel poble, no tenen cap problema per donar-li aquesta 
informació. És més, si hi ha hagut alguna irregularitat seran els primers a voler 
solucionar-ho i amb la màxima professionalitat, ja que estan assessorats per tots els 
tècnics municipals. 
 
Comenta q la senyora Gómez que la informació ha de ser d’una font fiable, no es poden 
creure el primer que els explica un sopar de duro. Per aquest motiu, li agrairia que retirés 
les paraules que va manifestar a la sessió anterior. 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que no 
retirarà el que va manifestar perquè li consta que es va seccionar una part de l’acta. El 
motiu, perquè hi havia dades personals o per un altre motiu, no el pot saber, precisament 
perquè està seccionada. Pel que va explicar el regidor es va poder desprendre que 
bàsicament era perquè implicava una protecció de dades. Pel que ella ha pogut saber, 
perquè evidentment no ho ha pogut contrastar, li consta que sí que s’ha seccionat una 
part i no en pot saber el motiu real perquè, com ha dit, no ho pot contrastar. 
 
La senyora alcaldessa manifesta que potser no s’ha explicat bé. Repeteix que no s’ha 
seccionat res, sinó que la sessió del Ple que la senyora Gómez va demanar, no era el 
que havia de veure. 
 
La senyora Gómez comenta, doncs, que la senyora alcaldessa està dient que hi ha 
altres plens que s’han seccionat. 
 
La senyora alcaldessa, vistes les manifestacions de la senyora Gómez, demana a la 
senyora secretària que expliqui exactament en què consisteix el fet que hi hagi 
alꞏlegacions a un expedient i que en un ple hi hagi un escrit i en un altre ple n’hi hagi un 
altre. 
 
La senyora secretària explica que quan va acabar la sessió no sabia a quin ple s’estava 
referint la senyora Gómez. L’endemà ho va investigar i va veure que la sessió a la qual 
la senyora Gómez va fer referència hi havia l’aprovació inicial de l’Ordenança de 
terrasses. Durant el termini d’informació pública i de presentació d’alꞏlegacions, se’n van 
presentar algunes i, per tant, al Ple següent es van resoldre.  
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La secretària manifesta que no és cert que intervingués ningú del públic en la sessió, 
perquè aquest no és el funcionament dels plens. Per tant, no s’ha tallat cap intervenció 
de ningú. El que sí que es va fer en aquell ple va ser resoldre les alꞏlegacions que 
s’havien presentat a l’aprovació inicial de l’ordenança i n’hi va haver algunes que es van 
estimar i d’altres que no. 
 
La secretària continua explica que, referent a les estufes, es va estimar una part de 
l’alꞏlegació en el sentit que no estan prohibides a les terrasses, sinó que havien de ser 
respectuoses amb el medi ambient i es va rectificar aquesta part. 
 
Explica que ella és la responsable última de les actes que es publiquen i en realitat la 
senyora Gómez està acusant la senyora secretària d’haver manipulat una acta del Ple i 
això és un delicte. 
 
La senyora Gómez manifesta que rectifica les seves paraules, ja que pel que ha explicat 
la senyora secretària entén que el que s’ha sostret ha estat substituït. 
 
La senyora alcaldessa explica que no s’ha sostret res de cap acta. 
 
La senyora secretària aclareix que no s’ha substituït ni s’ha sostret res de l’acta del Ple. 
El que es va fer va ser estimar parcialment les alꞏlegacions que s’havien presentat i està 
tot transcrit a l’acta del Ple. L’únic que s’ha sostret de l’acta són les dades personals de 
la persona que va presentar les alꞏlegacions. El resultat d’aquestes alꞏlegacions es 
troben totes transcrites a l’acta i no hi ha cap intervenció de ningú perquè no es va 
produir. 
 
La senyora alcaldessa explica que, per tant, les afirmacions que va fer la senyora Gómez 
al Ple anterior són falses i que va intentar manipular les respostes d’altres regidors. 
 
Repeteix que en el Ple anterior, la senyora Gómez va manifestar que semblava que 
s’havia seccionat la part transcrita i enregistrada d’una sessió anterior i La senyora M. 
Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Recursos Humans i Acció Social, li va 
explicar que li semblava que s’havia retirat una part de l’acta per protecció de dades 
personals, perquè hi sortien noms, però que ho havien de confirmar. La senyora Gómez 
li va contestar que la mateixa senyora Isart reconeix que s’ha sostret un tros de text. És 
a dir, la senyora Gómez li atribueix una afirmació a la senyora Isart que no va fer. 
 
Comenta que les persones de qui treu la informació la senyora Gómez, o bé no 
s’expliquen prou bé, o la senyora Gómez s’ho creu tot sense comprovar-ho. Declara que 
en el grup municipal de la senyora Gómez hi ha una regidora que ha estat molts anys a 
govern d’una manera molt professional i que la pot ajudar moltíssim i el seu 
aprenentatge serà molt més ràpid si es refia de gent amb experiència. Per tot això, 
espera la seva rectificació. 
 
La senyora Gómez manifesta que com que no ha pogut comprovar in situ, creu en la 
paraula de la senyora secretària i si ha de rectificar el que va dir perquè no és cert, ho 
fa ara mateix. 
 
La senyora alcaldessa li dona les gràcies. 
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A continuació, la senyora alcaldessa explica que també havia de respondre unes 
preguntes que el senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal 
de Junts per Canet va fer per escrit i que són les següents: 
 
Quin és el cost desglossat per concepte i edició del butlletí municipal Viure Canet. 
 
La senyora alcaldessa explica que el cost del producte unitari d’entrada a màquina són 
15.125 euros. La despesa general d’estructura, que és el 13%, 1.625 euros. El benefici 
industrial, el 6%, 750 euros. El total de costos directes i indirectes 10.125 euros amb el 
21% d’IVA que puja a 2.625, puja un total de 15.125 euros. El valor estimat és d’uns 
12.500 euros IVA exclòs. Ja sap, però, el senyor Massagué que aquest expedient surt 
a licitació i s’han de valorar les ofertes que arribin. 
 
Quina periodicitat s’ha previst per a la seva edició per aquest any 2020. 
 
La senyora alcaldessa explica que el plec de clàusules preveu cinc butlletins anuals, 
més o menys cada dos mesos. Aquesta periodicitat, però, anirà lligada a la capacitat de 
poder elaborar-los. 
 
Quin són els canals de distribució d’aquests 8.000 exemplars editats. 
 
La senyora alcaldessa explica que són els edificis municipals, com l’Ajuntament, Serveis 
Tècnics, Vilꞏla Flora, Biblioteca, Museu, OAC i la capacitat de repartir a les cases dels 
habitants de Canet de l’empresa o impremta que guanyi el contracte. 
 
El senyor Massagué aclareix que la pregunta anava dirigida a com es repartirien aquests 
exemplars. 
 
La senyora alcaldessa contesta que serà l’empresa que guanyi el contracte. 
 
Quines persones de la Regidoria de Comunicació són responsables de la 
coordinació del butlletí. 
 
La senyora alcaldessa explica que en són responsables la tècnica de Comunicació amb 
l’assessorament del càrrec eventual. 
 
Quins electes, funcionaris i/o treballadors de l’Ajuntament duen a terme els 
treballs de disseny i edició dels continguts del butlletí. 
 
La senyora alcaldessa explica que tot l’equip de govern, amb ella mateixa al capdavant 
i el càrrec eventual. 
 
Disposa l’Ajuntament d’un reglament regulador de les previsions d’accés i d’ús 
dels mitjans de comunicació i difusió municipal pels regidors i els grups 
municipals constituïts en el si de la corporació? 
 
La senyora alcaldessa explica que encara no s’ha pogut crear, però sí que els agradaria 
poder treballar en aquest sentit. 
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S’ha previst des de la Regidoria de Comunicació alguna reunió de treball amb els 
grups municipals per informar, debatre i/o acordar aspectes relatius al contingut, 
disseny, periodicitat, tirada, canals de distribució, etc. del butlletí municipal Viure 
Canet? 
 
La senyora alcaldessa respon que els agradaria poder tenir aquestes reunions, però 
estan prioritzant la transparència, perquè creuen que en aquests moments és molt més 
important. Saben la mancança que hi ha o que hi havia fins ara de comunicació, perquè 
estaven portant tant la transparència, que es tracta de la comunicació interna de 
l’Ajuntament com de l’externa. S’hi posaran i tan de bo en breu puguin fer aquestes 
reunions. 
 
Un cop la senyora alcaldessa ha contestat les preguntes del grup municipal de Junts per 
Canet, dona pas al punt de precs i preguntes. 
 
1.- Reunió interna entre tots els regidors per informació sobre el Pla d’Actuació 
Municipal 
 
La senyora Gemma Bosch i Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, explica 
que com a grup municipal van demanar al Ple en dues ocasions tenir accés al Pla 
d’Actuació Municipal (PAM). Abans de la presentació pública del PAM no van tenir cap 
reunió ni van poder veure cap documentació. Els agradaria, donat que la presentació 
del PAM no va adquirir excessius compromisos, ni en terminis ni en la realització del 
total d’actuacions que s’hi exposaven, que es fes una reunió interna amb els regidors 
perquè ens poguessin explicar detalls d’aquest PAM i quines són les prioritats que tenen 
a l’hora de posar en marxa les accions, que ja van dir que eren moltes i que era probable 
que no es poguessin engegar totes en aquesta legislatura. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura, Acció Social, Règim Intern 
i Promoció, comenta que la senyora Bosch no li ha fet la pregunta directament, però com 
que a la presentació ell mateix va fer un preàmbul en l’enumeració dels punts, si ho 
recorda, va dir que era una relació no per ordre d’importància, sinó que era una relació 
d’objectius. Per al govern, tots els objectius són importants; també va manifestar que 
l’ordre de prioritats que potser tenia el ciutadà no era el mateix que el del govern. 
 
Va dir també que algunes coses ja s’estaven tirant endavant i que algunes, fins i tot amb 
la colꞏlaboració de l’oposició, s’hi podien incorporar. Especifica el que va dir en la 
presentació perquè considera que controlar en quina mesura de rapidesa, per facilitat 
d’execució, de finançament, etcètera, s’executarà o es materialitzarà primer un objectiu 
que un altre, pot donar una idea falsa de quina és la prioritat del govern. Creu que tots 
són importants i prioritaris, per això en van treure alguns perquè per execució immediata 
no eren possibles i és per això que es fa difícil fer una relació per ordre d’importància. 
Fins i tot, perquè per àrees o per blocs, això és complicat. 
 
Li agradaria que es quedés amb la idea que tots els objectius proposats, totes les idees 
plantejades són importants i en funció de la disponibilitat d’execució es faran, l’una 
darrere de l’altra i a partir d’aquí sí que es tindrà el baròmetre en el termini d’un any, de 
veure en quin grau d’execució estan tots els punts. 
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El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
explica que el PAM és del govern i per això és el govern qui ha marcat uns objectius, 
que van exposar públicament i internament. Comenta que cadascun d’aquests objectius 
estan desglossats amb unes actuacions concretes, que són les que després els 
permetran mirar quin tant per cent es d’aquests objectius va avançant. Hi ha objectius 
més generals, amb sis o set actuacions, i d’altres que són molt concrets, amb una sola 
actuació. Per tant, es remet al que van dir en la sessió de presentació del PAM, que 
cadascuna d’aquestes actuacions concretes els permetran reproduir al web municipal 
quin tant per cent es va elaborant de tot el PAM. 
 
2.- Mala comunicació pel que fa al transport públic 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, explica 
que ja ho va manifestar a la Comissió Informativa General, però també vol exposar 
aquest prec aquí al Ple i és que va quedar de manifest que durant els efectes del 
temporal Gloria Canet de Mar, pel que fa a la comunicació del transport públic està molt 
malament, ja que l’autobús llançadora que porta els passatgers des de l’aeroport va fins 
a Sant Pol sense passar per Canet de Mar, quan Canet també forma part del tram de 
via única. Demana a la senyora Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde de Sostenibilitat, 
Mobilitat i Noves Tecnologies, que sap que està treballant temes de mobilitat, que 
aquesta petició es traslladi on faci falta i que es pugui incrementar el servei de pas del 
transport. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde Sostenibilitat, Mobilitat i Noves 
Tecnologies, comença la seva intervenció demanant disculpes perquè no es troba 
massa bé i segur que es deixa coses per contestar. Comenta que si és així, els ho 
explicarà per escrit o els convocarà a una reunió. 
 
Pel que fa a la mobilitat en transport públic, s’ha de distingir entre l’autobús i el tren i 
manifesta que totes les propostes que els regidors puguin fer sobre aquest assumpte 
seran benvingudes a l’equip de govern perquè són coneixedors d’aquesta mancança. 
 
Pel que fa a l’autobús, és un problema que no arribi a Canet de Mar l’autobús que va a 
Barcelona però que sí que passa per Sant Pol; és un fet que no s’entén. La planificació 
inicial és que només arribés a Calella, però com que arriba tan a prop de Sant Pol, els 
surt més a compte passar-hi. 
 
Des de Canet han dit que és un error que no passi per Canet, ja que no afecta la durada 
del trajecte. El senyor Llovet va ser present en una reunió al mes d’octubre o novembre, 
amb la companyia i ja se’ls va comentar que podrien fer passar l’autobús per la població, 
però de moment no els ha convençut. 
 
També s’ha parlat amb el Consell Comarcal del Maresme, per part de la senyora 
alcaldessa, i ens consta que el Consell també està pressionant.  
 
A partir d’aquí, van decidir anar a la Direcció General de Mobilitat i han demanat una 
reunió per presentar les diferents opcions perquè consideren que Canet està oblidat en 
aquest assumpte. 
 



 

 
101 

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 

Respecte al tren, explica que ara ja no hi ha zones, sinó que tothom paga pels trajectes 
i la distància i necessiten que hi hagi un augment en la freqüència de trens. No es pot 
fer només amb una sola via i han demanat al Consell Comarcal que també que pressioni 
per una nova ubicació de les línies de tren. Són conscients que aquest assumpte anirà 
molt lent i els demana tot el suport. 
 
3.- Tancament de comerços 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet de Tu, explica 
que aquests darrers mesos, des de l’últim Ple municipal, han vist que han tancat multitud 
de comerços a Canet. Vol preguntar, en aquest cas a la regidora delegada de Promoció 
Econòmica i Turisme, la senyora Anna M. Casas Donadeu, si és que estan estudiant les 
causes, si serà una tendència o és un fet puntual. També demana si estan treballant 
mesures perquè això no torni a passar. 
 
La senyora Anna M. Casas Donadeu, regidora delegada de Promoció Econòmica i 
Turisme, comenta que per colꞏlaborar que la durada del Ple municipal sigui l’adequada, 
i com que demanen que els mitjans de comunicació locals serveixin per a tothom i siguin 
plurals, els recomana que escoltin l’entrevista que li van fer Clau Local. És una entrevista 
de 15 minuts on va explicar profundament aquest tema. Els enviarà a tots els regidors 
de l’oposició l’enllaç per WhatsApp per facilitar-los la feina de buscar aquesta entrevista. 
 
Veuran que estan treballant molt durament en aquest assumpte i pensa que val la pena 
escoltar els quinze o vint minuts que va durar l’entrevista. 
 
La senyora Bosch li agraeix que els faciliti aquest enllaç de l’entrevista, però també els 
agradaria que els en donés una píndola molt resumida perquè en quedés constància a 
l’acta del Ple. 
 
La senyora Casas comenta que com que hi ha moltes preguntes ha pensat que així 
s’aniria més de pressa. De tota manera, passa a fer una breu explicació de l’assumpte. 
 
Explica que s’hi està treballant perquè els preocupa molt. Hi ha convocada una reunió 
amb tots els comerciants de Canet, no només amb els membres de l’Associació de 
Comerciants, sinó amb tots ells. Es farà una crida amb tota la força que es pugui fer des 
de la Regidoria, ja que volen incrementar aquesta força que es necessita per recuperar 
el comerç. La colꞏlaboració fins ara ha estat de subvencions, però s’han aplicat a una 
associació de comerciants en aquest moment molt reduïda. 
 
4.- Situació actual dels menors no acompanyats residents al centre Xatrac 
 
La senyora Yasmina Garcia Beti, portaveu del grup municipal de la CUP, pregunta quina 
és la situació actual dels menors no acompanyats residents a Xatrac. Què farà 
l’Ajuntament en aquest assumpte, quants en queden i quin serà el seu  futur. En cas que 
hagi marxat algú, quantes persones i on han anat i quantes han fet fora i no se’n té més 
informació o han quedat al carrer. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
comença la intervenció agraint a la senyora Garcia i al senyor Massagué que els facin 
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arribar les preguntes prèviament per escrit, perquè d’aquesta manera es poden preparar 
la informació. 
 
Explica que, pel que fa al tema dels menors no acompanyats, tothom sap com s’ha 
gestionat. Hi va haver una situació d’emergència a tot el país i a partir d’aquesta situació 
la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) va buscar diferents 
llocs on poder ubicar els menors no acompanyats. A Canet se’n va rebre 50. Tothom 
sabia que la ubicació de 50, 60 o 90 menors era degut a aquesta situació d’emergència. 
L’estiu passat els va convocar el conseller de Benestar Social per explicar-los que la 
proposta del Departament era atomitzar aquests centres en llocs més reduïts i que això 
ho anirien fent gradualment en els diferents llocs on hi havia aquesta proporció tan alta. 
Així, doncs, durant el novembre o desembre de l’any passat van rebre una trucada des 
de la DGAIA amb la possibilitat d’atomitzar-ne una part, cosa que al final no va succeir, 
però que sembla que ara sí que és cert que uns 20 joves van a un centre del Vallès i 
estan preveient que hi hagi una altra atomització en algun altre centre ben aviat. 
 
D’altra banda, vol recordar que vuit d’aquests joves ja van marxar a Palafolls, a uns 
pisos tutelats. 
 
Com a Ajuntament continuaran sent acollidors i, per tant, volen que tots aquells nois que 
tenen mentors a Canet, que s’han integrat, que es volen formar i que han començat a 
tenir una estabilitat afectiva amb aquests mentors, es puguin quedar a Canet. Això 
representaria tenir dos o tres pisos a Canet, de manera que es pogués continuar amb el 
procés d’atomització i que des de la municipalitat i des d’entitats del poble que ajuden, 
es busca la manera de com continuar integrant aquests joves a la vida associativa del 
poble. La senyora Rosabel Madrid Cámara, tinenta d’alcalde de Serveis a les Persones, 
Igualtat, Participació i Educació, farà una explicació més detallada d’aquest procés. 
 
La senyora Rosabel Madrid Cámara, tinenta d’alcalde de Serveis a les Persones, 
Igualtat, Participació i Educació, explica que és un assumpte que fa molt de temps que 
hi van al darrere i estan intentant buscar la millor solució. Només cal dir que al Ple del 
24 de setembre de 2015 es va acordar amb els vots de tots els grups municipals una 
moció que declarava que Canet de Mar era un municipi acollidor. Al novembre del 2018, 
van arribar aquests 50 joves, d’entre 14 i 17 anys i es va formar tota una xarxa d’entitats 
al municipi que volien colꞏlaborar amb aquest acolliment. Fins i tot es va demostrar que 
la ciutadania canetenca va ser garant de la seva voluntat acollidora, no només a través 
del Ple municipal, sinó també desenvolupant diverses activitats que encara continuen.  
 
L’Ajuntament no ha llençat la tovallola i estan buscant solucions contínuament. Des de 
l’Escola d’Adults també s’està fent una gran feina per a aquests joves. Des d’Educació i 
abans d’arribar ella com a responsable política, ja es feien diferents formacions que 
s’han anat conservant. Ara estan esperant que arribin uns projectes singulars des del 
SOC per a menors estrangers amb NIE. 
 
Pel que fa a les preguntes de la senyora Garcia, l’empresa Eduvic és qui té aquesta 
informació. De moment, saben que vuit nois van marxar cap a Palafolls, com bé ha 
explicat el senyor Llovet. Actualment, a la ESO a Canet de Mar n’hi ha dos d’assignats. 
Sembla que un dels dos marxarà, però encara no s’ha signat la baixa i per això el 
continua comptant. Al colꞏlegi Yglesias també n’hi ha dos d’assignats, tot i que un no ha 
començat perquè sembla que es traslladarà, i a l’IES Domènech i Montaner n’hi ha tres. 
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Aquests sí que hi van tots tres. També explica que a l’Escola d’Adults hi ha un alumne 
pendent de la prova de grau mitjà, a castellà bàsic hi ha dos alumnes, a català n’hi ha 
un i més de nou alumnes han fet diverses formacions. 
 
També explica que diferents entitats esportives com el Futbol Canet o l’atletisme també 
han cuidat d’aquests joves i els han integrat dins de la seva xarxa i des de l’Àrea de 
Joventut també els estan ajudant. 
 
En definitiva, no deixaran de treballar en aquest assumpte pel bé d’ells. 
 
També explica que des del principi de tot plegat, la senyora alcaldessa va enviar una 
carta a la DGAIA explicant que la població, a través del programa de participació a la 
mentoria i d’entitats esportives, ha estat capaç de crear aquest vincle i demanava poder 
fer la recerca d’habitatges on poder tenir-los i continuar la seva trajectòria. Des 
d’Habitatge, la senyora Raquel Serra Lerga, ha estat reunint-se amb diverses entitats 
del tercer sector per fer aquesta recerca d’habitatge, ja que tots volen el mateix. Tothom 
és conscient que mentre estan al centre estan tutelats i poden tenir uns recursos, però 
en el moment en què surten deixen d’estar tutelats i de disposar d’aquests recursos que 
els proporcionaven. Des d’aquí els encoratja a treballar en la recerca d’aquest habitatge. 
 
Per acabar, la senyora Madrid manifesta que de moment aquesta és la informació que 
tenen i que no poden assegurar quants nois queden a Xatrac. Aquesta informació la té 
Eduvic. 
 
La senyora Garcia explica que a Sant Pere de Vilamajor no els han dit pas el nombre de 
menors, però pel que ha pogut saber ella mateixa, al 30 de març ja no hi haurà ningú en 
aquest centre. 
 
La senyora Madrid comenta que al mes de setembre se’ls va fer una festa de comiat i 
encara són aquí. Per això comentava que és cert que la DGAIA ha manifestat la voluntat 
de traslladar-los en centres més petits, però no tenen ni les dades ni les dates reals. 
 
La senyora Garcia insisteix a preguntar si saben el nombre dels menors que han arribat 
a la majoria d’edat i els han tret del centre. 
 
La senyora Madrid explica que no n’han tret cap. Es va decidir que els que arribessin 
als 18 anys, els aguantarien fins als 21. Ara bé, alguns han marxat voluntàriament i 
d’aquests sí que no se’n té constància. 
 
La senyora Garcia pregunta si s’ha comunicat als menors on aniran. 
 
La senyora Madrid contesta que no ho saben. 
 
El senyor Llovet comenta que l’Ajuntament s’ha de cenyir a la documentació oficial que 
envia la DGAIA. És aquest Departament qui informa que estan fent tràmits, per exemple 
amb Sant Pere de Vilamajor, com ha comentat la senyora Garcia.  
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5.- Situació dels horts urbans 
 
La senyora Yasmina Garcia Beti, portaveu del grup municipal de la CUP, pregunta quina 
és la situació actual dels horts municipals, i què pensa fer l’Ajuntament en aquest 
assumpte. 
 
El senyor Josep Maria Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Sanitat, explica 
que fa molts anys es va fer un concurs públic, amb un protocol elaborat expressament 
per poder-ho fer, quan hi havia la senyora Sánchez de regidora de Medi Ambient, perquè 
hi havia diferents entitats interessades. En el seu moment va funcionar, tot i que no es 
van concedir tots, perquè era molt restrictiva la manera de poder entrar en aquest 
concurs. Amb el temps, però, aquests horts s’han anat deixant. Tothom que en va agafar 
els va abandonar. 
 
Es pot analitzar de moltes maneres, però la realitat és que ara no els utilitza ningú. 
 
Ara el que es vol fer és canviar aquest protocol i intentar recuperar-los. Miraran a veure 
com es reestructura aquest projecte perquè la gent tingui una mica més de ganes de 
dur-los a terme. També s’ha de mirar si a nivell legal és possible perquè totes les idees 
són bones però primer s’ha de passar pels serveis jurídics municipals. 
 
6.- Neteja de les pintades incíviques a les façanes 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
explica que en primer lloc voldria fer una agraïment al senyor Josep M. Masvidal Serra, 
tinent d’alcalde de Medi Ambient i Sanitat, ja que el grup municipal del senyor Castellà 
va presentar diverses mocions per netejar les pintades incíviques de les façanes i han 
començat a veure que la plaça Universitat i l’escola de teixits de punt s’ha començat a 
netejar. Això els alegra perquè la preocupació i la indignació dels veïns no era una 
invenció, sinó que estava absolutament fonamentada. 
 
Amb relació a aquest agraïment, li pregunta si disposen d’un pla d’actuació i quines 
zones seran les següents a ser netejades. 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Sanitat, explica 
que dins mateix de l’Àrea fan un circuit per vigilar les pintades. Ja ho han discutit diverses 
vegades. En un principi, l’Ajuntament pot netejar les pintades en llocs públics. No poden 
treure pintades de façanes privades. Han de mirar quina és la manera de poder-ho fer. 
Comenta que és una guerra constant. Explica que la plaça Colomer, a tota la zona de 
jocs infantils estava fins dalt de pintades. S’havien netejat feia cinc mesos i tornen a 
estar pintats. L’únic que es pot fer és anar fent i a veure si amb les càmeres que s’estan 
instalꞏlant es pot saber qui es dedica a fer aquestes pintades i sancionar-los. 
 
La senyora alcaldessa aclareix que sí que es pot actuar als llocs particulars perquè han 
creat una bonificació per a les façanes privades que tinguin pintades a la planta baixa. 
És el que s’està fent per ajudar els privats en aquest assumpte. Pel que fa al seguiment 
dels incívics, s’està treballant conjuntament entre la Policia i la brigada de neteja. Es fan 
campanyes per netejar els diferents espais, un dia les marquesines dels busos, un altre 
els contenidors, les cartelleres i les façanes públiques. Es va actuant perquè quan la 
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brigada neteja, la Policia té més cura a l’hora de sancionar aquestes infraccions i 
incivisme. 
 
7.- Mocions presentades al Ple del mes de desembre que s’havien de consensuar 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
explica que van presentar dues mocions a l’última sessió del Ple i a la Comissió 
Informativa General van acordar fer una moratòria de 60 dies sobre una moció per 
millorar els serveis de rodalies de Renfe respecte a la freqüència de pas, les tarifes i la 
seguretat dels passatgers i de l’altra una moratòria sobre una proposta per crear un 
premi júnior de recerca sobre igualtat de gènere amb la colꞏlaboració de la Diputació de 
Barcelona, com passa amb el premi de recerca sobre igualtat de gènere de Francesca 
de Bonnemaison. Els agradaria saber com estan aquestes dues propostes que s’havien 
de consensuar, quan es poden trobar i quin és el termini per tirar-les endavant tal i com 
se’ls va demanar en aquella Comissió Informativa General. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura, Acció Social, Règim Intern 
i Promoció, explica que recorda, quan ho van discutir, que el senyor Castellà va 
comentar que si no se’n podia parlar al cap de dos mesos, en podrien parlar al cap de 
mig anys, però el senyor Castellà és molt hàbil i s’ho ha agafat al peu de la lletra i ho 
reclama ara. 
 
En qualsevol cas, pel que fa al premi júnior d’investigació, tenen a punt el premi Bonal, 
que es farà un segon torn per Sant Jordi. Fer un altre premi els és complicat. Recorda 
que el senyor Castellà va plantejar un premi per a nois i noies de l’edat entre 10 i 12 
anys. Considera que se n’hauria de parlar amb Educació, però creu que un premi, quan 
ja en tenen un que costa, en el qual s’hi estan fent esmenes per millorar-lo, potser es 
plantejaria parlar-ne de cara al curs que ve. Se’n podria parlar per intentar tenir-ho a 
punt al mes de setembre. 
 
Pel que fa a la moció que feia referència a rodalies, la regidora de Mobilitat ja li explicarà, 
però li demana que li permeti suggerir que amb els desperfectes del temporal Gloria, 
considera que ara potser és el pitjor moment per parlar de millores en aquest servei. O 
potser s’equivoca i ara és el millor moment. De tota manera, la regidora ja li comentarà 
amb més detall. 
 
La senyora Rosabel Madrid Cámara, tinenta d’alcalde de Serveis a les Persones, 
Igualtat, Participació i Educació, explica que ja fa temps que va parlar d’aquest premi, ja 
que Francesca Bonnemaison és una persona que va estiuejar a Canet de Mar. Tot just 
va prendre possessió de la Regidoria li va contestar que li recollia el guant. 
 
La senyora Madrid explica que, quan enguany la senyora Raquel Serra Lerga, tinenta 
d’alcalde de Sostenibilitat, Mobilitat i Noves Tecnologies, presentava Canet avui és de 
dona, ja va ser un començament de voler fer visibles les dones en el món de la cultura i 
de l’esport. Actualment, hi ha un recull de 30 dones que han fet coses importants per 
Canet i han considerat que la primera amb la qual treballaran serà la Francesca 
Bonnemaison. 
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Va anar a la Diputació i es van oferir com a seu per poder donar el premi o per fer 
qualsevol actuació en aquest sentit. Els van donar tota la informació i treballaran 
conjuntament. 
 
El senyor Castellà dona les gràcies per aquestes iniciatives i espera que fructifiqui al 
més aviat possible. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde de Sostenibilitat, Mobilitat i Noves 
Tecnologies, ha fet la seva intervenció sobre l’assumpte de rodalies a la pregunta 
número dos, conjuntament amb la intervenció que ha fet sobre l’autobús que va 
Barcelona. 
 
8.- Tancament de comerços 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que la seva pregunta va en el mateix sentit que el que ha comentat la 
senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, respecte al 
tancament de comerços a Canet. 
 
N’hi ha molts que estan tancant, d’altres que canvien de titularitat, d’ubicació, o es fan 
ampliacions. Pregunta si hi ha algun pla de bestreta, de dinamització comercial, 
certificació d’un atorgament de llicències o bonificacions en taxes municipals 
encaminades a incrementar les possibilitats de negoci, per desbloquejar situacions com 
la que hi ha amb un hotel amb 200 habitacions tancades. Pregunta si tenen alguna 
comissió de treball per a aquest assumpte, ja que consideren que és una situació 
bastant greu per al poble. 
 
La senyora Anna M. Casas Donadeu, regidora delegada de Promoció Econòmica i 
Turisme, explica que la potència de l’Associació de Comerciants de Canet no pot pagar 
un dinamitzador, però el que ha fet l’Ajuntament ha estat acordar un encàrrec a la PIMEC 
perquè faci un servei d’acompanyament. Es farà una primera reunió on s’explicarà el 
projecte i es desenvoluparà durant tot aquest any, pagat per l’Ajuntament per colꞏlaborar 
amb el comerç de Canet, perquè ja que no es pot encarregar un projecte concret de 
dinamització o contractar un dinamitzador, sí que tindran aquest suport. I no només serà 
pel comerç, sinó que hi inclourà la restauració i professionals liberals, perquè tots tinguin 
aquest suport en aquesta empresa. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
explica que en referència a l’hotel que ha esmentat el senyor Massagué, explica que 
l’Ajuntament va fer tots els tràmits que la propietat els va demanar. Cal recordar que 
l’any 2015, principis del 2016, hi va haver una sentència que tombava un acord municipal 
del 1986 i es va haver de fer tot el procediment de recuperació de la parcelꞏla sobrera, 
de la venda d’aquesta parcelꞏla, de l’adjudicació a aquests propietaris perquè poguessin 
tirar endavant l’hotel, donar-los la llicència i la cèlꞏlula d’habitabilitat i és fins on 
l’Ajuntament ha pogut arribar. Ha parlat dos cops amb la propietat per veure què passa 
amb l’hotel, però ja no poden fer-hi res més, com a administració. 
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9.- Funcionament de les diferents comissions, consell municipals i taules 
aprovades pel Ple o esmentades al PAM 
 
El senyor Miguel Borrego González, regidor del grup municipal del PSC, explica que les 
preguntes que farà són molt genèriques i reiterades respecte a les que s’han fet des de 
l’acta de constitució d’aquest consistori. 
 
Pregunta quines previsions i quin calendari hi ha per posar en funcionament i fer efectiu 
totes les comissions i consells municipals, i ara també taules, aprovades pel Ple o 
esmentades al PAM. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
explica que ja ho va comentar al grup de caps de llista del WhastApp que la Comissió 
d’Urbanisme es reunia el dia 9 de març a les 7 de la tarda. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde de Sostenibilitat, Mobilitat i Noves 
Tecnologies, explica que com que avui han aprovat la moció sobre l’emergència 
climàtica, començaran a treballar per crear aquesta taula i saber quines persones en 
formaran part. 
 
10.- Funcionament del Consell Municipal de Cultura i la Comissió de seguiment 
de les obres de l’Odèon 
 
El senyor Miguel Borrego González, regidor del grup municipal del PSC, pregunta quines 
previsions i quin calendari de reunions hi ha respecte al Consell Municipal de Cultura i 
la Comissió de seguiment de les obres de l’Odèon. Aquesta pregunta també la va fer a 
l’últim Ple. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura, Acció Social, Règim Intern 
i Promoció, explica que el senyor Borrego té raó de reclamar-ho, perquè s’ha de parlar 
del model de gestió de l’Odèon, assumpte que els preocupa molt i que consideren molt 
important. Explica que la persona responsable del projecte va demanar una reunió que 
no estava prevista i que s’ha fet fa pocs dies. 
 
El senyor Borrego també ha parlat sobre la Comissió de seguiment de les obres de 
l’Odèon. Manifesta que les conclusions a què els faci arribar aquest treball sobre el 
model de gestió del teatre, han de passar per aquesta comissió. Després d’aquesta 
comissió, on hi ha tots els partits polítics, entre altres representants, es podrà portar al 
Consell Municipal de Cultura, juntament amb altres temes. 
 
El senyor Xirau li vol recordar al senyor Borrego, perquè la tècnica li recorda a ell mateix 
tot sovint, que el Consell Municipal de Cultura es va crear, en origen, per intentar 
encaixar moltes associacions que s’havien creat. En aquests moment, a nivell de cultura, 
les associacions es coneixen molt bé i s’interrelacionen i interactuen entre elles 
perfectament, per tant, hi haurà aquest consell amb alguna altra aportació. Per exemple, 
per explicar quin ha estat el treball previ de gestió del futur teatre municipal de Canet i, 
fins i tot, ara en parlaven abans de començar el Ple, també es pot començar a parlar del 
projecte de capital cultural 2023, ja que només falten tres anys. No vol deixar de dir que 
per poder reclamar la capitalitat cultural de Catalunya, és fonamental tenir un espai on 
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es puguin dur a terme totes les activitats i aquest espai serà el futur teatre municipal de 
Canet. 
 
11.- Previsions i calendari per fer efectiu el Reglament de participació ciutadana 
 
El senyor Miguel Borrego González, regidor del grup municipal del PSC, pregunta les 
previsions i el calendari per fer efectiu el Reglament de participació ciutadana, aprovat 
pel Ple de l’agost passat i en el qual a títol d’exemple i ràpidament esmentarà unes 
quantes coses que estan previstes en aquest reglament i que s’haurien de 
desenvolupar, com el consell de la vila, les condicions sectorials de treball, el fòrum 
cívic, la comissió de garanties, el registre municipal d’entitats i associacions, el registre 
municipal de participació ciutadana, la gestió colꞏlaboradora d’espais i equipaments 
municipals, la sindicatura de greuges i altres coses que no dirà per la limitació de temps 
establerta. 
 
12.- Previsió, calendari i metodologia de funcionament del Pla estratègic 
 
El senyor Miguel Borrego González, regidor del grup municipal del PSC, pregunta la  
previsió i el calendari per al Pla estratègic i quina serà la metodologia de funcionament 
d’aquest pla. 
 
13.- Previsions en matèria d’accés a l’habitatge 
 
El senyor Miguel Borrego González, regidor del grup municipal del PSC, pregunta quines 
previsions hi ha en matèria d’accés a l’habitatge, per fer efectiu aquest accés per part 
de la majoria de població de Canet i les persones més necessitades i sense recursos 
mínims. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde de Sostenibilitat, Mobilitat i Noves 
Tecnologies, explica que avui també s’ha aprovat una modificació de crèdit per dur a 
terme aquest projecte. Demà mateix començaran a treballar el nou conveni amb el 
Consell Comarcal del Maresme, per traslladar altra vegada l’oficina d’habitatge cap a 
Canet, però no només això, sinó que es començarà a fer la recerca de pisos buits i a 
incentivar les persones que no estan utilitzant el pis per lloguer, que el cedeixin per a 
aquesta activitat. Proposaran bonificacions amb els impostos per les persones que optin 
per aquest tipus de lloguer, entre altres idees que volen posar en marxa. A mesura que 
vagi fent els aniran posant al dia. 
 
14.- Aclariments al Pla d’Actuació Municipal (PAM) 
 
El senyor Miguel Borrego González, regidor del grup municipal del PSC, demana 
aclariments al PAM perquè, efectivament, com ja s’ha dit anteriorment, cap grup de 
l’oposició va participar en la seva elaboració. Considera que és normal que es tinguin 
molts dubtes respecte a posicionaments o previsions. 
 
Aquesta pregunta s’ha contestat a la primera efectuada per la senyora Gemma Bosch 
Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu. 
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15.- Control de recollida de voluminosos 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, pregunta al senyor 
Josep Maria Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Sanitat que, de la 
mateixa manera que abans es parlava de la deixalleria i de quines valoracions en feien, 
hi  ha un servei que també li han comentat que la gent no n’està prou contenta i és el 
servei de recollida de voluminosos. Comenta que estan trigant molt a donar hores. De 
vegades triguen tres i quatre setmanes i demana que valorin aquest servei, si era més 
àgil quan el feia l’Ajuntament, i quantes recollides setmanals tenen capacitat de fer. 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Sanitat, explica 
que la recollida es fa un  cop a la setmana, prèvia trucada telefònica. El que passa és 
que molta gent ho treu quan li va bé i no quan toca, ja que es va cometre l’error que 
durant una temporada es va fer de passar a recollir-ho el dia que fos. Molta gent no truca 
i ho treu igualment. Això fa que hi hagi un gran volum d’aquests residus. Repeteix que 
la causa de tot plegat és perquè hi ha moltes persones que els treuen sense fer la 
trucada prèvia. 
 
Per aquest motiu, han decidit que cal tornar a sancionar i això és el que estan fent. 
També ho han hagut de fer amb la recollida selectiva, per a la qual cosa ja tenen més 
de 50 expedients oberts i ja hi ha sancions fetes i cobrades. Pot agradar més o menys, 
però s’ha de fer. Així, doncs, conclou que pel que fa a la recollida de voluminosos també 
ho faran. 
 
16.- Informació sobre la pista multiesportiva 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, es dirigeix al 
senyor Josep Tenas Soler, regidor delegat de Platges, Brigada d’Obres i Serveis i 
Esports. Explica que fa uns dies va sortir la notícia de la pista multiesportiva. Avui ha fet 
una pregunta i el tècnic li ha contestat parcialment perquè no tenia tota la informació. 
Pregunta si és una continuació de la que es va iniciar, si pertany als pressupostos 
participatius i quin cost tindrà, perquè sap que la part més costosa és refer el terra. 
Demana si encara s’està licitant o ja està adjudicada. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
explica que tot i que és un tema d’Esports, com que és una obra també va lligada amb 
Urbanisme i per això contestarà ell. Explica que és una pista exterior en la qual s’ha de 
fer un asfaltat i posar-hi a sobre una zona de pistes amb una reixa al voltant, d’unes 
mides de 20x10. 
 
Va ubicada al costat de de la pista de monopatí, a la zona de la piscina. Aquest projecte 
ve dels pressupostos participatius 2019, per un import de 40.000 euros. En aquests 
moments, aquest projecte es troba en l’acta de replanteig i d’inici d’obres. Com a màxim 
dos mesos, aquesta pista ja estarà en condicions. 
 
Acaba la seva intervenció explicant que també s’han comprat uns llums amb plaques 
fotovoltaiques que s’instalꞏlaran perquè aquesta pista tingui ilꞏluminació d’una manera 
més sostenible. 
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17.- Espais per a la instalꞏlació del Workout 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, es torna a dirigir 
al senyor Josep Tenas Soler, regidor delegat de Platges, Brigada d’Obres i Serveis i 
Esports, i li pregunta sobre els espais de Workout, que s’havien de posar fa més d’un 
any. Recorda que s’estava pendent del permisos de Costes i sembla ser que Costes ha 
denegat aquest permís. La pregunta és si tenen alguna alternativa per instalꞏlar aquest 
espai. 
 
El senyor Josep Tenas Soler, regidor delegat de Platges, Brigada d’Obres i Serveis i 
Esports, explica que serà breu en la seva intervenció perquè la senyora Tamayo ha 
preguntat per projectes que va endegar ella mateixa quan era la responsable de l’Àrea 
d’Esports. 
 
Explica que, com molt bé ha dit la senyora Tamayo, han estat molt temps esperant el 
permís de Costes, que va ser denegat per al lloc on la volien ubicar i no hi havia una 
altra opció en aquell moment perquè estaven pendents d’aquest permís. Un cop se’ls 
ha denegat el permís, estan treballant per buscar una altra ubicació i encara no pot 
afirmar-li què acabaran fent. 
 
18.- Accessos controlats als equipaments esportius 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, explica que ja es 
van fer les instalꞏlacions dels accessos controlats als equipaments municipals esportius, 
com al pavelló, i pregunta si estan en funcionament i si han pogut comprovar quin ús o 
profit se’n pot treure. Demana que expliquin com s’està fent servir. 
 
El senyor Josep Tenas Soler, regidor delegat de Platges, Brigada d’Obres i Serveis i 
Esports, explica que aquest sistema funciona molt bé, ja que permet un control d’una 
situació que abans no tenien. Tambe s’ha de considerar que és un estalvi energètic molt 
important. 
 
19.- Casos d’assetjament laboral o discriminació per motius de sexe 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, es dirigeix a la 
senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Recursos Humans i Acció Social, 
i explica que té entès que hi ha un protocol d’actuació en casos d’assetjament laboral o 
discriminació per motius de sexe. En el cas que alguna funcionària posés en 
coneixement d’algun tècnic o regidor que ha patit un tracte o comentaris masclistes, 
entén que es posaria en pràctica aquest protocol. Pregunta a la senyora Isart si té 
coneixement d’algun cas i si s’ha aplicat el protocol. Comenta que si no s’ha arribat a 
aplicar, quina ha estat la raó. 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Recursos Humans i Acció 
Social, explica que no hi ha hagut cap denúncia per tracte masclista, discriminació o 
assetjament. Manifesta que si mai n’hi ha alguna, no dubtaran a aplicar el protocol que 
té l’Ajuntament de Canet. 
 
 
 



 

 
111 

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 

20.- Recurs contenciós administratiu presentat contra el POUM 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, es dirigeix al 
senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis. 
Explica que a mitjans del mes de novembre de 2019, es va entrar un recurs contenciós 
administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra l’aprovació del POUM. 
Demana que expliqui de què es tracta. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
explica que no només hi ha un recurs, sinó que n’hi ha dos. Un és el d’un propietari d’un 
terreny agrícola, que li agradaria que aquest terreny no fos agrícola, però allà on està 
ubicat aquest, el Pla Metropolità, que és superior al municipal, declarar que és una zona 
de terreny agrícola protegida. Aquesta persona ha presentat aquest recurs per demanar 
que aquella zona no sigui agrícola. 
 
La senyora Gómez pregunta en quin punt està aquest recurs. 
 
El senyor Llovet comenta que tot just l’ha presentat; l’Ajuntament ha demanat 
representació legal i quan el Jutjat ho demani presentaran la documentació que calgui, 
documentació que anirà lligada amb el Pla Metropolità. 
 
La senyora Gómez no entén les paraules del senyor Llovet, després de llegir la resposta 
del jutjat i que llegeix a continuació: 
 
Es tracta d’edificacions sovint assimilables a les d’ús industrial, com és el cas de les 
edificacions per a activitats agràries intensives no associades a l’explotació i a la gestió 
territorial d’una finca gran i d’altres edificacions o instalꞏlacions d’interès privat i un ús 
intensiu de sòl com són els càmpings. Es tracta d’activitats no prohibides per la legislació 
urbanística però que no poden ser incloses en el tipus A. Per tot l’exposat, s’exclou la 
desestimació de les alꞏlegacions presentades. 
 
És a dir, hi ha unes alꞏlegacions presentades per part de l’Ajuntament que el jutjat ha 
desestimat. 
 
El senyor Llovet comenta que no sap quin és aquest document amb el qual està 
treballant la senyora Gómez. Explica que l’Ajuntament encara no s’ha presentat al 
recurs. Fa tot just quinze dies o un mes que la Generalitat els va enviar els recursos que 
s’havien presentat i l’Ajuntament, per tant, està dins de termini per presentar les 
alꞏlegacions. Comenta que potser aquest document de la senyora Gómez és d’algun 
assumpte anterior. 
 
La senyora Gómez comenta que ja li farà arribar aquest document. 
 
El senyor Llovet manifesta que potser és referent a alguna resolució antiga, perquè un 
cop aprovat definitivament el POUM, es va obrir un termini de dos mesos per presentar 
alꞏlegacions i ara tot just es troben en aquest termini. Li estranya que aquest document 
vagi lligat amb el que tenen a l’Ajuntament, ara mateix. 
 
La senyora alcaldessa comenta a la senyora Gómez que li agrairia que aquestes 
preguntes tan tècniques, preguntes que fan referència a plens anteriors o preguntes 
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basades en documentació que no se sap ben bé a què correspon, que els les fes arribar 
per escrit amb antelació i així li podran contestar. D’aquesta manera no es donarà peu 
a males interpretacions. 
 
La senyora Gómez comenta que s’equivoca perquè és persona, igual que s’equivoca la 
senyora alcaldessa, perquè també és persona. Però quan ha fet la pregunta referent al 
Ple del 2016, la senyora alcaldessa ha contestat que aquest era un assumpte que havia 
començat quan el grup municipal del PSC era a govern i és mentida, ja que aquest 
expedient el va començar la senyora Coia Tenas Martínez, quan era regidora i la 
resolució és de l’any 2019. 
 
La senyora alcaldessa comenta que ja torna a confondre la gent, ja que tot aquest tema 
ve de l’època que ha explicat abans. Per tant, està d’acord amb tot plegat, però no caurà 
en el parany que vol que es manifesti perquè després actuïn en contra de l’Ajuntament, 
com ja ha passat. Per això no li respondrà. El que sí que li demana és que tingui aquest 
petit dubte o humilitat que la informació que té la senyora Gómez, o està esbiaixada o 
no és del tot certa. Reitera la petició que presenti les preguntes que vulgui fer al Ple per 
escrit i el govern li donarà tota la informació verídica a la mateixa sessió del Ple. 
 
21.- Aldarulls del cap de setmana anterior a Vilꞏla Flora i la Masoveria 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, comenta que 
aquesta pregunta no sap a qui l’ha de dirigir, si a la senyora Assumpta Revoltós Vaquer, 
regidora delegada de Festes i Joventut, o a la senyora alcaldessa, com a responsable 
de l’Àrea de Seguretat Ciutadana. Aquest cap de setmana anterior, i també per Nadal, 
al recinte de Vilꞏla Flora i la Masoveria es va celebrar un festa on, malauradament, les 
nits de divendres i dissabte es van produir agressions. Pregunta si és cert que Mossos 
els va notificar que no podien cobrir la seguretat d’aquests esdeveniments i que expliquin 
si el que hi havia al lloc dels fets era controladors d’accés i no seguretat. 
 
La senyora alcaldessa comenta que aquests aldarulls van tenir lloc el divendres anterior. 
Vol deixar clar que encara que sigui l’alcaldessa no té notícia de tot, ja que és bastant 
difícil saber-ho tot, però evidentment les coses més importants sí que li arriben. Per això 
sap que va ser divendres quan es van produir aquests aldarulls, sap que hi van intervenir 
la Policia i creu que també els Mossos. Segur que la senyora M. Assumpta Revoltós 
Vaquer, regidora delegada de Festes i Joventut, li sabrà explicar amb més detall, que 
és qui es va preocupar pel tema. 
 
Acaba la seva intervenció comentant que si el dissabte va passar alguna cosa, no ho 
van considerar prou greu com per fer-li saber. 
 
La senyora M. Assumpta Revoltós Vaquer, regidora delegada de Festes i Joventut, 
comenta que no ha acabat d’entendre la pregunta. Demana que li aclareixi si ha 
preguntat sobre l’actuació dels Mossos, de si van poder cobrir aquests aldarulls. 
 
La senyora Gómez comenta que ha preguntat si tenien coneixement si Mossos els 
havien fet arribar conforme ells no podien cobrir aquest acte i si el que hi havia eren 
controladors d’accés, però no de seguretat. 
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La senyora Revoltós explica que els Mossos no cobreixen mai aquests actes i l’empresa 
que tenen contractada és de seguretat que fan un control d’accés. Aquesta empresa 
tenen controladors d’accés i vigilants. Els vigilants poden, fins i tot, portar alguna mena 
d’arma. Els controladors d’accés són els que ajuden a treure la gent perquè no es quedi 
colꞏlapsant les entrades i les sortides, per exemple. 
 
La senyora Revoltós explica que aquesta festa es fa des de fa cinc anys i mai s’havia 
tingut cap problema, però fa qüestió de dos o tres anys i arran de peticions també veïnals 
perquè a la sortida hi havia una mica de batibull, no baralles, però sí que hi havia sorolls, 
des de l’Àrea de Joventut es van plantejar que hi havia d’haver algú que els dispersés i 
també es van plantejar el fet que no es pogués entrar amb ampolles de vidre, per 
exemple, i aquesta és la funció del controlador. 
 
En tot moment, des de sempre, la Policia Local sap que es fa aquesta festa. La Policia 
està assabentada de totes les activitats que es fan per carnaval. Així, doncs, durant el 
ball hi ha els controladors, els vigilants, la Policia Local i els Mossos de Granollers venen 
per fer una inspecció, per la qual els demanen de tot, des de l’aforament fins a qui hi 
haurà. Explica que, fins i tot, hi ha una ambulància punt per si passa alguna cosa. 
 
Durant aquella nit el que va passar va ser precisament el que ningú vol que passi. La 
feina sempre es fa a fi de bé, els joves ho fan tot amb molt bona voluntat, però sempre 
hi ha algú que no sap quin és el seu límit. Sortosament, els problemes es van aturar a 
temps, no va passar res greu i esperen que no torni a passar més. 
 
Insisteix en el fet que no entén la pregunta relacionada amb els Mossos, ja que aquest 
cos no s’ha fet mai càrrec d’aquests esdeveniments, sinó que sempre ha estat la Policia 
Local. De fet, presencialment no cal que hi sigui perquè hi ha la presència de 
controladors. Per Cap d’Any tenen sis controladors, per Barraques n’hi ha set o vuit, 
amb el suport de la Policia Local, això sempre, la qual va donant voltes per cobrir tot el 
que pot. 
 
La senyora Gómez interromp la intervenció de la senyora Revoltós i li pregunta si la Llei 
obliga al fet que hi hagi guàrdies de seguretat per a aquests esdeveniments. 
 
La senyora Revoltós contesta que no. A la Masoveria només hi caben 200 persones 
com a molt i a l’envelat més de 900 i l’únic que han de fer és informar els Mossos de 
quins són els efectius de què disposen i sempre estan per sobre de la ràtio que 
reclamen. 
 
La senyora Revoltós explica que els joves de Canet que organitzen aquests 
esdeveniments i l’Àrea de Joventut volen treballar perquè els joves del poble es puguin 
quedar aquí i fer una festa al màxim de segura possible. Per aquest motiu, ella els dona 
tot el seu suport i tot el coratge perquè ho continuïn fent i que cada vegada es puguin 
fer millor. 
 
22.- Expedients sobre la ITV dels vehicles de la Policia Local i els expedients 
d’informació reservada 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, es dirigeix a la 
senyora alcaldessa. Explica que, pel que fa als expedients sobre la ITV dels vehicles de 
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la Policia, va entrar una instància fa uns dies per tenir coneixement de en quin punt es 
troba aquest expedient i la resposta literal va ser la següent: 
 
Referent a l’expedient d’informació reservada incoat a tres membres del cos de la Policia 
Local li comunico que està pendent de l’escrit de conclusions de l’instructor de 
l’expedient. 
 
Pregunta com es pot fer un escrit de conclusions si no s’ha parlat ni directament ni 
indirecta amb les persones implicades. 
 
23.- Casos d’assetjament laboral de l’any 2016 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que al 
Ple del mes de setembre de 2016, al punt número 4, es va determinar que dos 
funcionaris havien comès assetjament laboral, segons sentència ferma. Es va decidir 
que no tenien cap responsabilitat, és a dir, l’Ajuntament va acceptar pagar més de 
325.000 euros. Pregunta si és cert que aquest mes de febrer de 2019 han rebut un 
dictamen judicial en el qual s’anulꞏla el punt del Ple del mes de setembre de 2016 per 
no ajustar-se a la legalitat i fa repetir l’expedient per condemnar els dos assetjadors i, a 
més a més, fa pagar les costes del judici a l’Ajuntament i aquests dos assetjadors. 
 
La senyora alcaldessa explica que aquest assumpte neix quan el grup municipal del 
PSC estava a govern. Aquest assetjament va néixer aleshores, el grup municipal de la 
senyora alcaldessa el van entomar com va poder, però com que hi ha una experiència 
dolosa per actuar o parlar de manera no prou legal, li demana que li permeti contestar 
després d’assessorar-se jurídicament. 
 
La senyora Gómez voldria fer una puntualització a la senyora alcaldessa. Li agradaria 
llegir un fragment de la sentència: 
 
Es necesario estimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por [...] y anular 
por no ser ajustado a derecho el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Canet de Mar 
adoptado en sesión ordinaria fecha 29 de septiembre de 2016, objecto de este 
procedimiento y retrotaer las actuaciones administrativas contra lo dispuesto en el 
fundamento de derecho. 
 
Segundo.- Imponer las costas solidariamente a la administración demandada y a los 
condenados. 
 
Li ha volgut llegir perquè la senyora alcaldessa ho ha de consultar amb el Departament 
jurídic, com gairebé tot i així ja sabrà què posa la sentència. 
 
La senyora alcaldessa li dona les gràcies i manifesta que continuarà demanant 
assessorament jurídic, com ja ha declarat en la seva intervenció anterior. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
comenta que la senyora alcaldessa ho ha explicat molt bé. Aquest assetjament es va 
produir en l’època en què el senyor Mas era alcalde de Canet. Els actes es van produir 
aleshores i després, com és lògic, l’Ajuntament ha de continuar els seus processos 
judicials. 
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I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 23.06 hores de tot 
el que jo com a secretària certifico. 
 
   
 
 
 


