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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DEL PLE MUNICIPAL DE DATA  
30 D’ABRIL 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: 19.30 
Hora que acaba: 22.22 
Lloc: Per videoconferència 
 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa 

 
ASSISTENTS 

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

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

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

ORDRE DEL DIA 
 
1. Actes pendents d’aprovar 
 
1.1. PLE2020/1 ordinari 27/02/2020 
 
2. Propostes 
 
2.1. Secretaria 
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2.1.1. Donar compte al Ple del Decret de l'Alcaldia número 2020/666, de 16 d'abril, que 
declara tres dies de dol per la mort del senyor Cruanyes 
 
2.1.2. Donar compte al Ple del Decret de l'Alcaldia número 2020/687, de 21 d'abril, de 
declaració de tres dies de dol per la mort del senyor Rovira 
 
2.1.3. Donar compte al Ple del Decret 2020/499, de 12 de març, d'activació del Pla 
d'Emergència Municipal 
 
2.1.4. Donar compte al Ple del Decret de l'Alcaldia 2020/517, de 13 de març de pas del 
Pla d'Emergència Municipal de fase d'alerta a EMERGÈNCIA-1 
 
2.1.5. Donar compte al Ple del Decret 2020/518, de 13 de març, de declaració 
d'emergència SARS-CoV-2 
 
2.1.6. Donar compte al Ple del Decret de l'Alcaldia número 2020/523, de 14 de març, 
de terceres mesures preventives 
 
2.1.7. Donar compte al Ple del Decret número 2020/524, de 14 de març, d'activació de 
la plantilla de la Policia Local 
 
2.1.8. Donar compte al Ple del Decret de l'Alcaldia número 2020/529, de 15 de març, 
de primeres mesures del personal de l'Ajuntament 
 
2.1.9. Donar compte del Decret de l'Alcaldia número 2020/532, de 16 de març, de 
segones mesures del personal de l'Ajuntament 
 
2.1.10. Donar compte al Ple del Decret de l'Alcaldia número 2020/533, de 16 de març, 
de suspensió de pagaments en metàlꞏlic 
 
2.1.11. Donar compte del Decret de l'Alcaldia número 2020/539, de 17 de març, 
d'autorització de les sessions de la Junta de Govern Local per videoconferència 
 
2.1.12. Donar compte del Decret de l'Alcaldia número 2020/551, de 19 de març, de 
quartes mesures preventives 
 
2.1.13. Donar compte del Decret de l'Alcaldia número 2020/599, d'1 d'abril, de serveis 
mínims del personal de l'Ajuntament 
 
2.1.14. Donar compte del Decret de l'Alcaldia número 2020/649, de 13 d'abril, de 
personal de l'Ajuntament 
 
2.1.15. Donar compte dels contractes tramitats per procediment d'emergència 
 
2.1.16. Proposta ratificació Decret Alcaldia número 2020/601, de 2 d’abril, de 
suspensió d’obres per a la rehabilitació del teatre Odèon 
 
2.1.17. Ratificació del Decret de l'Alcaldia número 2020/647, de 3 d'abril, de reinici 
d'obres per a la rehabilitació del teatre Odèon 
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2.1.18. Aprovació actualització conveni tipus encomana de gestió informatitzada del 
padró (AGIPH) a la Diputació de Barcelona 
 
2.2. Tresoreria 
 
2.2.1. Proposta d'acord al Ple donar compte informe PMP 2019 4T 
 
2.2.2. Proposta d'acord al Ple informe morositat 2019 4T 
 
2.3. Intervenció 
 
2.3.1. Proposta d’aprovació del Compte General de l’Ajuntament exercici 2018 
 
2.3.2. Proposta de Ple d'aprovació de crèdit extraordinari 
 
2.4. Alcaldia 
 
2.4.1. Declaració institucional de l'Ajuntament de Canet de Mar davant la crisi del 
COVID-19 
 
2.4.2. Moció del grup municipal Primàries Canet de Mar per extremar els mitjans de 
prevenció, assistència i vigilància a les residències d'avis 
 
2.4.3. Moció del grup municipal d'ERC per demanar la flexibilització de les regles 
fiscals amb la finalitat d'augmentar la capacitat pressupostària del món local 
 
3. Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde de Sostenibilitat, Mobilitat, Noves 
Tecnologies i Administració Electrònica, comunica que tots els regidors i regidores són 
presents a la sala i ja es pot iniciar la sessió del Ple. 
 
La senyora alcaldessa dona les gràcies a la senyora Serra i obre la sessió amb la 
benvinguda als assistents, els regidors, les regidores, el públic que els segueix 
virtualment gràcies a la nova tecnologia i als tècnics que els assessoren. Dona la 
benvinguda a la senyora secretària i al senyor interventor. Per acabar dona les 
gràcies, sobretot, a tots aquells que no es veuen i que fan possible que aquest Ple es 
pugui dur a terme.  
 
A continuació, demana un minut de silenci per fer explícit el seu més sincer condol per 
totes les persones que han perdut la vida durant aquest confinament, a tots els 
familiars i amics que han hagut de fer front a un doble patiment, l’angoixa per la 
dificultat del moment de no poder gaudir de la intimitat del seu ésser estimat i 
acompanyar-lo en l’acabament de la seva vida. 
 
Un cop acabat el minut de silenci, es dirigeix als regidors i les regidores per recordar-
los que han rebut un decret amb les instruccions perquè aquest Ple es pugui 
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desenvolupar amb totes les garanties que obliga la Llei. Recorda també, que el vot 
serà demanat per ordre alfabètic i que les intervencions es faran de la mateixa 
manera, de menys vots a més. 
 
Així, doncs, dona per començada la sessió i demana disculpes per endavant per totes 
les interrupcions a causa dels problemes tècnics que puguin sorgir. 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
 
1.1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL PLE 
MUNICIPAL DE DATA 27 DE FEBRER DE 2020 
 
La senyora alcaldessa demana si hi ha alguna observació a fer a aquesta acta. La 
senyora alcaldessa demana al senyor Miguel Borrego González, regidor del grup 
municipal del PSC perquè doni el seu parer. El senyor Borrego comenta que la 
portaveu del seu grup volia fer una puntualització a aquesta acta. 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, demana que 
s’afegeixi un fragment en aquesta acta que es porta aprovació, concretament a la 
pàgina 114, punt 22, quan la senyora alcaldessa, davant d’una pregunta formulada per 
la senyora Gómez en referència als expedients de les ITV i a l’expedient d’informació 
reservada incoat a tres membres del cos de la Policia Local, va contestar: “li comunico 
que està pendent de l’escrit de conclusions de l’instructor de l’expedient”. Demana que 
s’afegeixi el que comenta la senyora alcaldessa d’acord amb el minut 2.55 de 
l’enregistrament de la sessió: “aquesta setmana ha arribat la conclusió, encara no he 
tingut temps de llegir-me-la. Quan tingui més informació no pateixi que li faré saber”. 
Demana a la secretària que els aclareixi si es pot afegir. 
 
La senyora alcaldessa explica que la secretària s’acaba d’incorporar fa tot just una 
setmana i li agrairia a la senyora Gómez que fes la pregunta per escrit. 
 
La senyora Gómez comenta que així ho farà, però el seu grup municipal votarà en 
contra de l’aprovació d’aquesta acta. 
 
Així, doncs, s’aprova aquesta acta per tretze vots a favor dels regidors Blanca Arbell 
Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra, 
Rosabel Madrid Cámara, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. 
Àngels Isart Falceto, Josep Tenas Soler, Anna M. Casas Donadeu, Josep Antoni 
Massagué Muntada, Jordi Castellà Andrés i Gemma Bosch Alsina, i tres vots en contra 
dels regidors Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata i Miguel Borrego González. 
 
Atès que la regidora Sra. Garcia Beti consta en aquest moment com absent a la sala 
de plens telemàtica, de conformitat amb l'article 46.2.d de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, el seu vot es computa com abstenció. 
 
2. Propostes 
 
A continuació, la senyora alcaldessa explica que en el punt següent, de Secretaria, ja 
han acordat amb antelació que, pel fet que hi ha molts assumptes dels quals el Ple 
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se’n dona per assabentat, no ho preguntarà punt per punt, sinó que els llegiran tots de 
cop i ho preguntarà una sola vegada. 
 
 
 
2.1. Secretaria 
 
2.1.1. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2020/666, DE 16 
D’ABRIL, QUE DECLARA TRES DIES DE DOL PER LA MORT DEL SENYOR 
CRUANYES 
 
Fets: 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia número 2020/666, de 16 d’abril, mitjançant el qual es 
declaren tres dies de dol per la mort de l’exalcalde de Canet de Mar, el senyor Antoni 
Cruanyes i Becana, que es transcriu a continuació: 
 

DECRET D’ALCALDIA 
 
El motiu pel qual elaboro aquest Decret és de molta tristesa. L’exalcalde de 
Canet de Mar, Antoni Cruanyes i Becana va morir el passat 6 d’abril de 2020. 
 
Antoni Cruanyes i Becana va ser una persona molt entregada a la nostra vilꞏla. 
Ho ha demostrat sempre, en totes les seves facetes personals i professionals i 
així com en la seva etapa política. Cruanyes i Becana es va proposar treballar 
per al seu poble des de l’Ajuntament i així ho va fer guiant totes les seves 
actuacions amb el bé colꞏlectiu com a objectiu principal. 
 
Antoni Cruanyes i Becana es va convertir, l’any 1979, en el primer alcalde 
democràtic de Canet de Mar. El seu pas pel consistori, durant dues legislatures 
(1979-1987) ha deixat una gran empremta encara ara visible. La tasca política de 
Cruanyes i Becana va destacar per la seva proximitat amb els canetencs i 
canetenques i per la priorització de l’asfaltament de carrers, la renovació de 
l’enllumenat públic i tota la xarxa de clavegueram del poble. També va realitzar 
obres de gran envergadura que han suposat un gran bé pel poble com la 
urbanització de la ronda Fleming, la Plaça 11 de setembre, l’accés a Canet per 
l’Avinguda Maresme, el pavelló municipal d’esports i el característic mirador de la 
Creu de Pedracastell.  
 
La tasca d’Antoni Cruanyes i Becana pel poble de Canet de Mar no va acabar 
quan va abandonar el consistori, ja que des de sempre va ser un apassionat de 
la història del nostre poble. D’aquesta passió en va sorgir el Centre d’Estudis 
Canetencs d’on Cruanyes n’és un dels fundadors.  
 
L’any 2014, Antoni Cruanyes i Becana va ser reconegut, per l’Ajuntament de 
Canet de Mar, amb la Medalla d’Or de la Vila de Canet de Mar. 
 
En virtut de les atribucions que em confereix l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,  
 



 

 
6 

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 

RESOLC:   
 
PRIMER.- Manifestar el nostre més profund condol per la mort de l’exalcalde de 
Canet de Mar, Antoni Cruanyes i Becana. 
 
SEGON.- Declarar dol oficial des de les 00.00 hores del dia 16 fins a les 23.59 
hores del dia 19 del present mes d’abril, durant els quals les banderes, en tots 
els edificis municipals, onejaran a mig pal. 
 
TERCER.- donar compte d’aquest Decret al Ple municipal en la primera sessió 
que dugui a terme. 

 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, es dona per assabentat 
dels acords següents: 
 
Únic.- Restar assabentat del Decret de l’Alcaldia número 2020/666, de 16 d’abril, 
mitjançant el qual es declaren tres dies de dol oficial per la mort de l’exalcalde de 
Canet de Mar, el senyor Antoni Cruanyes i Becana. 
 
2.1.2. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚMERO 
2020/687, DE 21 D'ABRIL, DE DECLARACIÓ DE TRES DIES DE DOL PER 
LA MORT DEL SENYOR ROVIRA 
 
Fets: 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia número 2020/687, de 21 d’abril, mitjançant el qual es 
declaren tres dies de dol per la mort de l’exalcalde de Canet de Mar, el senyor Josep 
Rovira Fors, que es transcriu a continuació: 
 

DECRET D’ALCALDIA 
 
La tarda del passat 20 d’abril de 2020 va morir, als 97 anys, l’exalcalde de Canet 
de Mar Josep Rovira per causes naturals.  
 
Josep Rovira, que fins al moment ha estat l’alcalde democràtic que més temps 
ha ocupat el càrrec amb un total de 12 anys, va fer el salt a la política quan ja 
portava una amplia trajectòria social i cultural. Rovira va ser l’impulsor de 
diverses iniciatives lligades al turisme i als serveis socials per la seva vinculació 
amb la Creu Roja.  
 
L’any 1987 es presenta com a candidat a l’alcaldia amb la formació independent 
Canet 2000 que va quedar en tercera posició en nombre de vots. Tanmateix, 
aquell mateix any es convertirà en alcalde del nostre municipi gràcies a un pacte 
a tres entre Canet 2000, Unió de Joves Independents i el PSC.  
 
El llegat de Rovira com a alcalde de Canet de Mar ens ha deixat importats obres 
en àmbits tan rellevants com l’urbanístic, el cultural i el patrimonial. 
Urbanísticament, el llegat de Rovira destaca per la creació de la sortida de 
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l’Autopista C32, el desenvolupament de la zona de can Busquets, la urbanització 
del Grau o la consecució del Passeig marítim. 
 
En l’àmbit cultural i patrimonial cal destacar per donar un impuls al patrimoni 
modernista del poble. D’aquesta manera, va portar a terme una important 
rehabilitació de l’Ateneu que va acabar convertint-se en la nova Biblioteca 
inaugurada en els últims anys d’alcaldia de Rovira. També va treballar perquè la 
Casa Museu Domènech i Montaner passés a ser municipal i va adquirir l’edifici 
de Vilꞏla Flora. Rovira també va ser qui va ampliar l’actual edifici de l’Ajuntament 
comprant la casa contigua a l’edifici original. 
 
En l’àmbit educatiu, Rovira va fer una forta aposta per les escoles taller.  
 
Tot i que Canet 2000 es consolida com a partit l’any 1991 guanyant les eleccions 
amb una àmplia majoria absoluta, l’any 1995 desapareix perquè Rovira passa a 
encapçalar la llista de Convergència i Unió. Les diferències entre diversos 
membres de l’equip de govern marquen el tercer i últim mandat de Rovira a 
l’Ajuntament de Canet de Mar. Finalment, a les eleccions de 1999, CiU amb 
Rovira al capdavant només aconsegueix dos regidors i l’exalcalde renúncia a 
l’Acta de regidor abans de la constitució del nou consistori.  
 
Pep Rovira, com li agradava que li diguessin, va tenir una àmplia trajectòria 
social. Va ser president, des de la seva joventut, d’entitats com Acció Catòlica, 
Creu Roja, el Centre d’Iniciatives turístiques o el Club de Vela i 
comunicativament, destaca per haver apostat per apropar al municipi la 
informació local fundant la revista Plaça de la Llenya. 
 

En virtut de les atribucions que em confereix l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local,  

 
RESOLC:   
 
PRIMER.- Manifestar el nostre més profund condol per la mort de l’exalcalde de 
Canet de Mar, Josep Rovira. 
 
SEGON.- Declarar dol oficial des de les 00.00 hores del dia 21 fins a les 23.59 
hores del dia 24 del present mes d’abril, durant els quals les banderes, en tots 
els edificis municipals, onejaran a mig pal. 
 
TERCER.- Donar compte d’aquest Decret al Ple municipal en la primera sessió 
que dugui a terme. 

 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, es dona per assabentat 
dels acords següents: 
 
Únic.- Restar assabentat del Decret de l’Alcaldia número 2020/387, de 21 d’abril, 
mitjançant el qual es declaren tres dies de dol oficial per la mort de l’exalcalde de 
Canet de Mar, el senyor Josep Rovira Fors. 
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El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de 
Mar, s’afegeix a donar el condol a la família i els amics de l’exalcalde. Ell va tenir 
l’ocasió de conèixer-lo. Sap que era una persona molt compromesa amb Canet, que 
s’estimava molt el seu poble i que volia el millor per al poble. El trobaran molt a faltar i 
estan absolutament convençuts que entre tots seran capaços de seguir les seves 
passes i fer el millor Canet possible. 
 
La senyora alcaldessa dona pas a la senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup 
municipal de Som Canet, però aquesta comenta que primer hauria de parlar el senyor 
Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per Canet, el 
qual també havia demanat la paraula, però el micròfon se li ha desactivat en voler 
parlar abans d’hora. 
 
La senyora alcaldessa, però, dona pas al senyor Miguel Borrego González, regidor del 
grup municipal del PSC, que també havia demanat la paraula. 
 
El senyor Miguel Borrego González, regidor del grup municipal del PSC, explica que a 
part de manifestar el seu condol per la figura que va representar el senyor Rovira 
durant molts anys i, per descomptat, al seu parer, el millor alcalde que ha tingut Canet 
en la seva història. 
 
Ara bé, vol fer una precisió, no tant des del punt de vista biogràfic del que s’ha exposat 
al Decret, sinó del que considera que segurament és un error, ja que s’ha dit que la 
candidatura del senyor Rovira era independentista. Suposa que el que volien dir era 
que era una candidatura independent, amb persones independents. 
 
La senyora alcaldessa demana al senyor Borrego que continuï la seva intervenció 
mentre ella comprova la demanda que ha fet. 
 
El senyor Borrego precisa que és un error al començament del text. 
 
La senyora alcaldessa comprova que el senyor Borrego té raó i explica que ja ho 
rectificaran. 
 
El senyor Borrego acaba la seva intervenció manifestant el seu acord amb la resta del 
text i el seu reconeixement total a aquesta figura. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, recorda 
que el senyor Massagué també havia demanat la paraula. Si de cas, fa la seva 
intervenció i després el senyor Massagué ja farà la seva. El fet és que quan el 
micròfon capta la primera paraula, la mà de demanar el torn desapareix i d’aquí ve la 
confusió. 
 
La senyora Serra s’ha reservat la seva intervenció al final de la lectura dels dos 
decrets perquè vol fer una intervenció conjunta per a la malaurada mort de tots dos 
alcaldes. Vol expressar el seu agraïment a aquests alcaldes que van treballar tota la 
seva vida dedicada al poble amb gran estimació i esforç. Des del grup municipal de 
Som Canet volen donar un escalf a les famílies i fer-ho extensiu també a totes 
aquestes famílies que per causa de l’emergència o no, han perdut familiars i no han 
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pogut acomiadar-se com cal i espera que quan aquesta crisi s’acabi se’ls pugui donar 
un bon adeu. 
 
La senyora alcaldessa comenta que no havia entès la senyora Serra i cedeix la 
paraula al senyor Massagué. Li demana que obri el micròfon perquè el pugui sentir 
tothom. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, manifesta que la connexió es perd molt sovint i que tanca el micròfon per 
aquest motiu. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs 
Independents, explica que, com a regidor de Cultura, de la glossa que la senyora 
alcaldessa ha fet i amb la qual tothom està d’acord, de tot el bagatge dels dos 
alcaldes, vol destacar el fort component cultural o el fort pes que van tenir. Tots dos 
van fer política des de la cultura abans de ser alcaldes i van continuar fent política amb 
la cultura un cop ho van ser. Se’ls ha d’agrair el fet que Canet tingui aquesta empremta 
cultural tan forta i amb tant potencial. Van reactivar el patrimoni, l’arquitectura, la 
pròpia història i gràcies a ells Canet té el fort pes cultural que té i és un referent al país, 
a l’Estat i al món. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que el seu 
grup també es vol sumar al dol dels dos exalcaldes i volen donar el seu condol a les 
famílies perquè, siguin més propers ideològicament a la postura d’ERC o no, no deixen 
de ser dos alcaldes democràtics que van ser votats amb vots del poble, per tant, eren 
els veritables representants del poble de Canet en aquell moment i agraeix el treball 
que van fer per aquest poble, com suposa que tots van fer amb més o menys èxit, 
però sempre intentant lluitar perquè Canet sigui millor. 
 
La senyora alcaldessa explica que a causa del confinament no s’ha pogut retre 
l’homenatge que es mereixen aquestes dues figures i, per tant, emplaça a tothom a 
ser-hi en el moment en què es pugui fer. 
 
2.1.3. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2020/499, DE 12 
DE MARÇ, D’ACTIVACIÓ DEL PLA D’EMERGÈNCIA MUNICIPAL 
 
Fets: 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia número 2020/499, de 12 de març, d’activació del Pla 
d’Emergència Municipal el qual es mantindrà actiu fins que des de les autoritats 
competents en matèria de Sanitat es recomani la seva desactivació, que es transcriu a 
continuació: 
 

DECRET D’ALCALDIA 
 
Davant la situació provocada pel SARS-COV-2, conegut popularment amb el 
nom de coronavirus i, vistes les recomanacions donades als municipis en el marc 
del Pla d’Actuació del PROCICAT per emergències associades a malalties 
transmissibles emergents amb potencial d’alt risc. 
 



 

 
10 

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 

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 el qual es mantindrà actiu fins 
que des de les autoritats competents en matèria de Sanitat es recomani la seva 
desactivació. 
 
SEGON.- Aprovar les mesures preventives individuals següents: 

 
 Aquells/es treballadors/es que treballin de cara al públic, en serveis i 

equipaments com poden ser l’OAC, equipaments esportius, equipaments 
cívics, Biblioteca Municipal o la Casa Museu han d’extremar les mesures 
de precaució. 

 El conjunt de treballadors i treballadores municipals han de prendre les 
següents mesures de precaució individuals: 

 
 Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb 

l’avantbraç en el moment de tossir o esternudar i, de seguida, rentar-
se les mans. 

 És de vital importància reforçar les mesures habituals d’higiene, 
rentar-se de forma freqüent les mans amb sabó o bé desinfectar-les 
amb solucions hidroalcohòliques, especialment després de mantenir 
contacte directe amb persones. 

 Es recomana no mantenir contacte estret i mantenir una distància de 
dos metres amb persones que mostrin signes d’afecció respiratòria, 
com ara tos i/o esternuts. 

 Evitar compartir menjar o estris (coberts, gots, tovallons, mocadors, 
etc.) i altres objectes sense netejar-los degudament. 

 Cal netejar regularment superfícies com els escriptoris o taulells per 
fer desaparèixer les gotes de Flügge de tots els virus. 

 Es prohibeix al personal municipal l’assistència cursos, jornades o 
congressos fora de l’àmbit municipal. 

 
TERCER.- Aprovar les mesures preventives en referència als espais i 
equipaments municipals següents: 
 
 Tots els lavabos dels equipaments municipals disposaran de cartells amb 

indicacions de com rentar-se les mans correctament. 
 S’ha fet difusió a tots els treballadors i les treballadores de les mesures de 

precaució individuals via correu electrònic i a través de cartells exposats 
als diferents equipaments municipals. 

 A partir d’avui es reforcen les provisions de sabó i solucions 
hidroalcohòliques per a les mans a tots els equipaments. 
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 Es subministrarà mocadors de paper a totes les dependències municipals. 
Es tindran tovallons de paper i productes netejadors per poder fer una 
neteja acurada de les superfícies de treball on s’atenguin usuaris. 

QUART.- Aprovar les mesures comunicatives següents: 
 
 L’únic departament autoritzat per a informar a la ciutadania en general, per 

mitjà dels canals habituals, en relació a recomanacions, mesures 
preventives acordades per l’Ajuntament i última hora sobre el coronavirus 
és el departament de Comunicació, depenent d’Alcaldia. 

 Totes les mesures dutes a terme, així com tota la informació sobre el 
SARS-COV- 2 al nostre municipi serà difosa a través dels canals oficials de 
l’Ajuntament i a través de Ràdio Canet, emissora de ràdio municipal. 

CINQUÈ.- Aprovar les mesures preventives en relació a les activitats 
programades per entitats, clubs i Ajuntament següents: 
 
 Seguint amb les pautes del Departament d’educació, queden suspeses 

totes les activitats que organitzen els centres educatius que no siguin 
lectives o curriculars i s’atendrà a allò que estableixi el departament 
d’Educació. 

 Atès que des del Departament de Salut s’ha decidit suspendre les fires, 
congressos, etc. Adreçades a professionals sanitaris, se suspèn qualsevol 
activitat al municipi on hi participi aquest colꞏlectiu. 

 Queden suspeses totes aquelles activitats, en espais oberts o tancats, que 
inclouen manipulació d’aliments i oferiment de refrigeris, etc. tant les 
organitzades per l’Ajuntament, tant aquelles organitzades per entitats del 
municipi que tinguin lloc en equipaments municipals, amb especial incís en 
els casals de gent gran. 

 Queden suspesos els programes d’activitats de la gent gran. 
 Queden suspeses les activitats per a infants i adolescents, ja que hi ha la 

indicació de no realitzar activitats on participin alumnes de diferents centres 
educatius. 

 S’ajornen totes les competicions, entrenaments i activitats esportives. 
 Se suspenen totes les activitats municipals que tinguin una gran presència 

de persones. 
 Els Plens municipals es desenvoluparan a porta tancada. Sense presència 

de públic. 

SISÈ.- Romandran tancats els següents espais i equipaments municipals: 

 
 Biblioteca Municipal. 
 El centre cívic de Vilꞏla Flora. 
 Envelat de Vilꞏla Flora. 
 La Masoveria. 
 Escola de Música 
 Escola Bressol – El Palauet. 
 Casa Museu Lluís Domènech i Montaner. 
 Sala Cultural Ramon de Capmany. 
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 Pavelló d’esports. 
 Camp municipal de futbol. 
 Pistes poliesportives. 

 

SETÈ.- Que es faci pública difusió de la present resolució a través dels mitjans 
de comunicació municipals. 
 
VUITÈ.- 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, es dona per assabentat 
dels acords següents: 
 
Únic.- Restar assabentat del Decret de l’Alcaldia número 2020/499, de 12 de març, 
d’activació del Pla d’Emergència Municipal el qual es mantindrà actiu fins que des de 
les autoritats competents en matèria de Sanitat es recomani la seva desactivació. 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, comenta que 
també havia demanat la paraula en el punt anterior, però que no passa res, ja que 
només volia expressar el seu condol per la mort de tots dos alcaldes a les famílies 
respectives. 
 
Pel que fa a aquest punt, el seu grup considera que en el punt quart d’aquest decret no 
hauria estat de més fer esment al nou canal d’informació del Telegram, ja que durant 
aquesta crisi s’ha convertit no només en un canal, sinó en el canal principal. Crida 
l’atenció que sigui el canal oficial, quan hi ha molta gent que el desconeix. Canet té 
una població de gairebé 15.000 habitants i aquest canal només el segueixen 986 
persones. 
 
2.1.4. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2020/517, DE 13 
DE MARÇ, DE PAS DEL PLA D’EMERGÈNCIA MUNICIPAL DE FASE D’ALERTA A 
EMERGÈNCIA-1 
 
Fets: 
 
Vist el Decret d’Alcaldia número 2020/517, de 13 de març, que resol que el Pla 
d’Emergència Municipal activat mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2020/499, de 12 de 
març, en fase d’alerta passi a EMERGÈNCIA-1, que es transcriu a continuació: 
 

DECRET D’ALCALDIA 
 
Mitjançant Decret de l’Alcaldia 2020/499, de 12 de març, es va resoldre activar el 
Pla d’Emergència Municipal i adoptar una sèrie de mesures per a la prevenció i 
el control de la infecció pel SARS-CoV-2. 
 
Vista la Resolució SLT/720/2020, de 13 de març, de la Consellera de Salut i el 
Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, així com la resta de 
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recomanacions dutes a terme tant pel Departament d’Educació com pel 
Departament de Salut. 
 
Vist el comunicat del CECAT segons el qual el pla d'actuació del pla PROCICAT 
per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial 
alt risc, passa de fase d'alerta a EMERGÈNCIA-1. 
 
Atès que es considera necessari adoptar noves mesures preventives que cal 
afegir a les adoptades mitjançant Decret de l’Alcaldia 2020/499, de 12 de març. 
 
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.-  Que el Pla d’Emergència Municipal activat mitjançant Decret 
d’Alcaldia núm. 2020/499, de 12 de març, en fase d’alerta passi a 
EMERGÈNCIA-1. 
 
SEGON.- S’intentarà evitar, en la mesura del possible, les visites presencials a 
les oficines municipals, en conseqüència, tant a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de 
l’Ajuntament, com a les oficines de l’Àrea de Benestar Social i a l’edifici Vilꞏla 
Flora, només s’atendran visites mitjançant cita prèvia en els casos de gestions 
imprescindibles i/o inajornables de caràcter urgent. La resta de gestions s’hauran 
de fer telefònicament o a través de correu electrònic. 
 
TERCER.- S’anulꞏlen totes les visites i reunions presencials amb personal extern 
a l’Ajuntament, que no siguin totalment imprescindibles. 
 
QUART.- En virtut de la recomanació duta a terme per al Resolució 
SLT/720/2020, de 13 de març, romandran tancades totes les instalꞏlacions 
esportives municipals. 
 
Es donarà trasllat de l’anterior recomanació a totes les instalꞏlacions esportives 
privades existents al municipi. 
 
CINQUE.- Aprovar el protocol de teletreball elaborat per l’Àrea de Sistemes 
Informàtics i Desenvolupament Tecnològic, per tal de facilitar la conciliació de la 
vida familiar amb la vida laboral del personal al servei de la Corporació el qual 
s’adjunta com a annex a la present resolució. 
 
SISÈ.- Que es faci pública difusió de la present resolució a través dels mitjans de 
comunicació municipals. 
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SETÈ.- 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, es dona per assabentat 
dels acords següents: 
 
Únic.- Restar assabentat del Decret de l’Alcaldia número 2020/517, de 13 de març, 
que resol que el Pla d’Emergència Municipal activat mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 
2020/499, de 12 de març, en fase d’alerta passi a EMERGÈNCIA-1. 
 
2.1.5. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET 2020/518, DE 13 DE MARÇ, DE 
DECLARACIÓ D’EMERGÈNCIA PEL SARS-COV-2 
 
Fets: 
 
Vist el Decret d’Alcaldia número 2020/518, de 13 de març, de declaració de 
l’emergència per fer front de manera immediata a les actuacions que es considerin 
estrictament indispensables en els àmbits objectiu i temporal per a prevenir o reparar 
els danys ocasionats com a conseqüència de la propagació del SARS – CoV-2 
(coronavirus), de conformitat amb l’informe tècnic emès en data 13 de març de 2020 
per la tècnica de Medi Ambient municipal, que es transcriu a continuació: 
 

DECRET D’ALCALDIA 
 
Fets  
 
Atès que en data 11 de març de 2020 el Comitè Tècnic del Pla de Protecció 
Civil de Catalunya (PROCICAT) va declarar el pas de la fase de prealerta a 
alerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT), per emergències 
associades a malalties transmissibles emergents d’alt risc.  
 
Atès que mitjançant el Decret d’Alcaldia 2020/499 de 12 de març, de 2019, es 
va activar el Pla d’Emergència Municipal de Canet de Mar, i es van aprovar 
diverses mesures preventives per evitar la propagació del SARS – CoV-2 
(coronavirus). 
 
Atès que en data 12 de març de 2020, es va activar la fase d’emergència-1 del 
Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT), per emergències associades 
a malalties transmissibles emergents d’alt risc, amb noves mesures 
preventives, d’obligat compliment, per evitar la propagació del SARS – CoV-2 
(coronavirus) i mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2020/517, de data d’avui, 
s’ha passat el Pla d’Emergència Municipal de fase d’alerta a emergència-1, 
adoptant noves mesures preventives. 
 
Vist l’informe, emès en data 13 de març de 2020, per la tècnica de Medi 
Ambient municipal, en què s’acredita i motiva la concurrència d’una 
circumstància excepcional, i que es transcriu a continuació: 
 
“INFORME TÈCNIC 
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FETS 
 
En data 11 de març de 2020 el Comitè Tècnic del Pla de Protecció Civil de 
Catalunya (PROCICAT) va declarar el pas de la fase de prealerta a alerta del 
Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT), per emergències associades 
a malalties transmissibles emergents d’alt risc. Amb el pas a la fase d’alerta, es 
van establir diverses mesures preventives, d’obligat compliment, per evitar la 
propagació del SARS – CoV-2 (coronavirus).  
 
Davant d’aquesta situació i vistes les recomanacions donades als municipis en 
el marc del Pla d’Actuació del PROCICAT per emergències associades a 
malalties transmissibles emergents amb potencial d’alt risc, i mitjançant el 
Decret d’Alcaldia 2020/499 de 12 de març de 2019, es va activar el Pla 
d’Emergència Municipal de Canet de Mar, i es van aprovar diverses mesures 
preventives per evitar la propagació del SARS – CoV-2 (coronavirus). 
 
En data 12 de març de 2020, es va activar la fase d’emergència-1 del Pla de 
Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT), per emergències associades a 
malalties transmissibles emergents d’alt risc, amb noves mesures preventives, 
d’obligat compliment, per evitar la propagació del SARS – CoV-2 (coronavirus). 
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, es proposa la declaració 
d’emergència davant la situació provocada pel SARS-CoV-2, en el marc del Pla 
de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT), per emergències associades a 
malalties transmissibles emergents d’alt risc. 
 
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica.  
 
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 
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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 es considerin estrictament indispensables en els àmbits objectiu 
i temporal per a prevenir o reparar els danys ocasionats com a conseqüència 
de la propagació del SARS – CoV-2 (coronavirus), de conformitat amb l’informe 
tècnic emès en data 13 de març de 2020 per la tècnica de Medi Ambient 
municipal. 
 
Segon. Ordenar que el termini d’inici de l’execució de les prestacions 
necessàries no podrà ser superior a un mes, comptat des de la data en que es 
declari la finalització de la situació d’emergència. 
 
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, es dona per assabentat 
dels acords següents: 
 
Únic.- Restar assabentat del Decret de l’Alcaldia número 2020/518, de 13 de març, de 
declaració de l’emergència per fer front de manera immediata a les actuacions que es 
considerin estrictament indispensables en els àmbits objectiu i temporal per a prevenir 
o reparar els danys ocasionats com a conseqüència de la propagació del SARS – 
CoV-2 (coronavirus), de conformitat amb l’informe tècnic emès en data 13 de març de 
2020 per la tècnica de Medi Ambient municipal. 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 
els crida l’atenció que es declara l’emergència per fer front de manera immediata a les 
actuacions que es considerin estrictament indispensables per prevenir i reparar els 
danys ocasionats per la COVID-19, però a l’apartat segon es manifesta que el termini 
d’inici de l’execució de les prestacions necessàries no serà superior a un mes, 
comptant des de la data que es declari l’acabament de la situació d’emergència. 
 
La senyora alcaldessa pregunta a la senyora secretària si pot contestar aquest dubte. 
Si no ho pot fer, li contestaran per escrit. 
 
La senyor secretària explica que li respondran per escrit.  
 
2.1.6. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 
2020/523, DE 14 DE MARÇ, DE TERCERES MESURES PREVENTIVES 
 
Fets: 
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Vist el Decret de l’Alcaldia número 2020/523, de 14 de març, de terceres mesures 
preventives, que es transcriu a continuació: 
 

DECRET D’ALCALDIA 
 
A la vista de la situació creada pel SARS-COV-2, conegut popularment amb el 
nom de coronavirus i, vista les Resolucions SLT/720/2020 i SLT/737/2020, de 13 
de març, per les quals s'adopten mesures addicionals i complementàries per a la 
prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. 
 
Vist el Decret d’Alcaldia 2020/499, de 12 de març, pel que s’activava el Pla 
d’Emergència municipal en fase d’alerta, així com el Decret d’Alcaldia 2020/517, 
de 13 de març pel que es passava de la fase d’alerta a la fase d’emergència-1.  
 
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.- Tots els serveis que es prestin en instalꞏlacions municipals de les que 
es va resoldre, mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 2020/517, de 13 de març, 
evitar, en la mesura del possible, les visites presencials quedant reduïdes als 
casos de gestions imprescindibles i/o inajornables de caràcter urgent, hauran de 
seguir les mateixes directrius. 
 
SEGON.- Disposar, pel que fa al mercat setmanal no sedentari i per tal d’evitar 
aglomeracions, una nova distribució de les parades de manera que aquestes es 
situïn en línia i es conservi una distància mínima entre elles d’entre 2 i 3 metres. 
 
TERCER.- Disposar el tancament de totes les zones de jocs infantils per tal 
d’evitar la propagació del SARS-CoV-2. 

 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, es dona per assabentat 
dels acords següents: 
 
Únic.- Restar assabentat del Decret de l’Alcaldia número 2020/523, de 14 de març, 
pel qual es resolen les terceres mesures preventives, a la vista de la situació creada 
pel SARS-COV-2, conegut popularment amb el nom de coronavirus. 
 
2.1.7. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET NÚMERO 2020/524, DE 14 DE 
MARÇ, D’ACTIVACIÓ DE LA PLANTILLA DE LA POLICIA LOCAL 
 
Fets: 
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Vist el Decret de l’Alcaldia número 2020/524, de 14 de març, d’activació de la plantilla 
de la Policia Local, que es transcriu a continuació: 
 

DECRET D’ALCALDIA 
 
A la vista de la situació creada pel SARS-COV-2, conegut popularment amb el 
nom de coronavirus i, vista les Resolucions SLT/720/2020 i SLT/737/2020, de 13 
de març, per les quals s'adopten mesures addicionals i complementàries per a la 
prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. 
 
Vist el Decret d’Alcaldia 2020/499, de 12 de març, pel que s’activava el Ple 
d’Emergència municipal en fase d’alerta, així com el Decret d’Alcaldia 2020/517, 
de 13 de març pel que es passava de la fase d’alerta a la fase d’emergència-1.  
 
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 
 
ÚNIC.- Mobilitzar tota la plantilla del cos de la Policia Local de Canet de Mar, 
atès que és un servei públic essencial en situacions d’emergència.  
 
Atesa l’excepcionalitat el personal en situació de descans podrà ser activat per 
incorporar-se al servei en funció de l’evolució de la situació d’emergència.  
 
Es mantindran els torns actuals sempre que sigui possible. 
 
En funció de la situació d’emergència i/o del nombre de baixes per la malaltia, es 
podran modificar les planificacions dels torns per mantenir un equilibri en el 
nombre d’agents. 
 
Per necessitat del servei es podran efectuar assignacions d’agents en qualsevol 
dels torns recollits al conveni, així com de grups de festes dins d’un mateix torn. 
 
En cas de necessitat del servei serà el cap de la Policia qui reorganitzarà l’horari 
mitjançant una Ordre del Cos.  
 
Degut a la situació d’emergència no s’autoritzaran permisos extraordinaris, no 
obstant, sempre que la necessitat del servei ho permeti es mantindran els 
permisos ja concedits. 

 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, es dona per assabentat 
dels acords següents: 
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Únic.- Restar assabentat del Decret de l’Alcaldia número 2020/524, de 14 de març, 
d’activació de la Plantilla de la Policia Local. 
 
2.1.8. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 
2020/529, DE 15 DE MARÇ, DE PRIMERES MESURES DEL PERSONAL DE 
L’AJUNTAMENT 
 
Fets: 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia número 2020/529, de 15 de març, de primeres mesures del 
personal de l’Ajuntament, que es transcriu a continuació: 
 

DECRET D’ALCALDIA 
 

 
A la vista de la situació creada pel SARS-COV-2, conegut popularment amb el 
nom de coronavirus i, vista les Resolucions SLT/720/2020 i SLT/737/2020, de 13 
de març, per les quals s'adopten mesures addicionals i complementàries per a la 
prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. 
 
Vist el Decret d’Alcaldia 2020/499, de 12 de març, pel que s’activava el Pla 
d’Emergència municipal en fase d’alerta, així com el Decret d’Alcaldia 2020/517, 
de 13 de març pel que es passava de la fase d’alerta a la fase d’emergència-1 i 
el Decret d’Alcaldia 2020/523, de 14 de març. 
 
El Consell de Ministres extraordinari ha aprovat el Rial Decret 463/2020, de 14 
de març pel que es  declara l’estat d’alarma, a tot el territori de l’Estat, per la 
gestió de la situació de crisi sanitària pel COVID-19 a tot el territori estatal. 
 
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.- Disposar que es limiti la prestació dels serveis públics de l’Ajuntament 
de Canet de Mar a aquells que siguin estrictament necessaris per a garantir el 
funcionament dels serveis públics bàsics o estratègics. 
 
SEGON.- Disposar, en conseqüència amb l’apartat anterior, restringir al màxim la 
mobilitat dels membres electes i del personal al servei de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, sense perjudici dels desplaçaments d’aquelles persones que es 
considerin indispensables per al manteniment dels serveis públics bàsics o 
estratègics. 
 
TERCER.- Disposar que als efectes previstos als apartats anteriors, tindran 
caràcter de serveis públics bàsics o estratègics, els següents: 
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1. Oficina d’Atenció al Ciutadà: Hi haurà d’haver en tot moment, 4 
treballadors/es dels quals com a mínim un haurà d’ésser agent OAC, amb 
caràcter rotatori. En aquesta rotació s’hi pot incloure tot el personal 
administratiu de la plantilla l’Ajuntament.  

2. Secretaria: La secretària de la Corporació i un suport administratiu, amb 
caràcter rotatori. 

3. Intervenció: L’Interventor de la Corporació i tres suports administratius. 
4. Tresoreria: El tresorer de la Corporació i un suport administratiu. 
5. Recursos Humans: personal per a la confecció de les nòmines i tràmits 

amb la Seguretat Social. 
6. Serveis Socials: Dos tècnics i un suport administratiu, amb caràcter 

rotatori. 
7. Plaça mercat: un conserge, amb caràcter rotatiu. 
8. Noves tecnologies: personal necessari als efectes de garantir les 

incidències tècniques dels empleats declarats en serveis bàsics o 
estratègics. 

9. Comunicació i Alcaldia: personal necessari per garantir els serveis 
d’informació i comunicació corporativa. 

10. Aparcament: Un vigilant per torn. 
11. Brigada d’Obres i Serveis i Cementiri: S’estableix com a servei mínim el 

50% de la plantilla. 
12. Jardineria:  S’estableix com a servei mínim el 50% de la plantilla. 
13. Conserges instalꞏlacions municipals: S’estableix com a servei mínim el 

50% de la plantilla. 
 
QUART.- La prestació de serveis declarats bàsics o estratègics es realitzarà de 
manera prioritària, mitjançant sistemes no presencials i d’accés remot. 
Únicament en els supòsits que no sigui possible s’autoritzarà la prestació del 
servei de manera presencial, per exemple, l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, Serveis 
Socials, Aparcament, Brigada d’Obres i Serveis i Cementiri, Jardineria i 
conserges d’Instalꞏlacions municipals. 
 
CINQUÈ.- Dispensar del treball presencial a les persones al servei de 
l’Ajuntament de Canet de Mar que no estan incloses en el dispositiu Tercer, tot 
sense perjudici de la necessitat de procedir al treball per via telemàtica o similar, 
des dels seus domicilis, on hauran d’estar, com a mínim, durant l’horari normal 
del seu treball, sempre que això sigui possible, bé per haver-los facilitat els 
mitjans informàtics necessaris o perquè ja en disposin, i d’acord amb la 
naturalesa de la seva responsabilitat. Tot això sense perjudici que, en cas 
d’urgència, pugui ser requerida la seva presència  
 
SISÈ.- Quant al personal adscrit al servei de Brigada d’Obres i Serveis, 
Cementiri, Jardineria i Instalꞏlacions esportives, es dividirà en dos torns, un 
treballarà dilluns, dimarts i divendres  quinzenalment i l’altre dimecres, dijous i 
divendres quinzenalment, això sense perjudici que en cas d’urgència es pugui 
requerir els seus serveis fora del torn assignat. 
 
SETÈ.- Dispensar tot el personal de l’Ajuntament, mentre resti activat l’estat 
d’alarma, del deure de fitxar al començament i finalització de la seva jornada 
laboral. 
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VUITÈ.- S’han de restringir al màxim les reunions presencials que es limitaran a 
aquelles que siguin estrictament necessàries en aquells serveis que restin oberts 
o amb caràcter essencial. 
 
Les reunions presencials no implicaran més de sis persones i no comportaran 
per a les persones assistents desplaçaments entre diferents centres. En tot cas 
cal seguir les mesures preventives adequades i garantir una distància entre les 
persones assistents no inferior a dos metres. 
 
NOVÈ.- Aquestes mesures estaran vigents mentre es mantingui vigent l’estat 
d’alarma. 
 
DESÈ.- Que la present resolució es notifiqui al Comitè d’Empresa, a tots els 
portaveus dels grups municipals i a les diferents àrees de l’Ajuntament 
afectades. 

 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, es dona per assabentat 
dels acords següents: 
 
Únic.- Restar assabentat del Decret de l’Alcaldia número 2020/529, de 15 de març, de 
primeres mesures del personal de l’Ajuntament, a la vista de la situació creada pel 
SARS-COV-2, conegut popularment amb el nom de coronavirus. 
 
  



 

 
22 

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 

2.1.9. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 2020/532, DE 16 
DE MARÇ, DE SEGONES MESURES DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT 
 
Fets: 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia número 2020/532, de 16 de març, de segones mesures del 
personals de l’Ajuntament, que es transcriu a continuació: 
 

DECRET D’ALCALDIA 
 
A la vista de la situació creada pel SARS-COV-2, conegut popularment amb el 
nom de coronavirus i, vista les Resolucions SLT/720/2020 i SLT/737/2020, de 13 
de març, per les quals s'adopten mesures addicionals i complementàries per a la 
prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. 
 
Vist el Decret d’Alcaldia 2020/499, de 12 de març, pel que s’activava el Pla 
d’Emergència municipal en fase d’alerta, així com el Decret d’Alcaldia 2020/517, 
de 13 de març pel que es passava de la fase d’alerta a la fase d’emergència-1 i 
el Decret d’Alcaldia 2020/523, de 14 de març. 
 
El Consell de Ministres extraordinari ha aprovat el Rial Decret 463/2020, de 14 
de març pel que es  declara l’estat d’alarma, a tot el territori de l’Estat, per la 
gestió de la situació de crisi sanitària pel COVID-19 a tot el territori estatal. 
 
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.- Disposar que el personal adscrit al servei de Brigada d’Obres i 
Serveis, Cementiri i Jardineria, sota la direcció del seu cap, es dividirà en 
diferents torns, havent d’estar disponibles per personar-se, en cas d’urgència, 
allà on els indiqui el seu cap. Mentre no se’ls requereixi hauran de restar al seu 
domicili. 
 
SEGON.- Quant a l’aparcament públic ubicat a la riera Gavarra, 4-14, reduirà la 
seva obertura a l’horari de 8 a 20 hores, coincidint amb l’horari del Centre 
d’Atenció Primària.  
 
TERCER.- Entre tots els conserges existents a la plantilla de l’Ajuntament, es 
faran diferents torns per tal que es cobreixi la vigilància de la plaça Mercat, 
l’aparcament públic, l’OAC i les tardes a la Comissaria de la Policia Local. 
 
QUART.- Disposar que el personal administratiu de la Policia Local, sota la 
direcció del seu cap, es dividirà en diferents torns, quant al treball presencial. 
Quan no hagin de personar-se a les oficines de la Comissaria Local hauran de 
procedir al treball per via telemàtica o similar, des dels seus domicilis, on hauran 
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d’estar, com a mínim, durant l’horari normal del seu treball, sempre que això sigui 
possible, bé per haver-los facilitat els mitjans informàtics necessaris o perquè ja 
en disposin, i d’acord amb la naturalesa de la seva responsabilitat. Tot això 
sense perjudici que, en cas d’urgència, pugui ser requerida la seva presència. 

 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, es dona per assabentat 
dels acords següents: 
 
Únic.- Restar assabentat del Decret de l’Alcaldia número 2020/532, de 16 de març, de 
segones mesures del personal de l’Ajuntament a la vista de la situació creada pel 
SARS-COV-2, conegut popularment amb el nom de coronavirus. 
 
2.1.10. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 
2020/533, DE 16 DE MARÇ, DE SUSPENSIÓ DE PAGAMENTS EN METÀLꞏLIC 
 
Fets: 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia número 2020/533, de 16 de març, de suspensió de 
pagaments en metàlꞏlic, que es transcriu a continuació: 

 
DECRET D’ALCALDIA 

 
A la vista de la situació creada pel SARS-COV-2, conegut popularment amb el 
nom de coronavirus i, vista les Resolucions SLT/720/2020 i SLT/737/2020, de 13 
de març, per les quals s'adopten mesures addicionals i complementàries per a la 
prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. 
 
Vist el Decret d’Alcaldia 2020/499, de 12 de març, pel que s’activava el Pla 
d’Emergència municipal en fase d’alerta, així com el Decret d’Alcaldia 2020/517, 
de 13 de març pel que es passava de la fase d’alerta a la fase d’emergència-1 i 
el Decret d’Alcaldia 2020/523, de 14 de març. 
 
El Consell de Ministres extraordinari ha aprovat el Rial Decret 463/2020, de 14 
de març pel que es  declara l’estat d’alarma, a tot el territori de l’Estat, per la 
gestió de la situació de crisi sanitària pel COVID-19 a tot el territori estatal. 
 
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.- Suspendre, mentre duri la situació d’estat d’alarma, les operacions 
amb efectiu a la Caixa general i a totes les caixes restringides de recaptació 
autoritzades de l'Ajuntament (Policia Local, Aparcament i Museu municipal).  
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SEGON.- Que s’elaborin i pengin cartells ben visibles a l'entrada de 
l'aparcament, la Policia Local i l'Oficina d'Atenció al Ciutadà indicant "PER 
RAONS DE SEGURETAT I D'HIGIENE EN EL TREBALL NO S'ADMETEN 
COBRAMENTS EN EFECTIU". 

 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, es dona per assabentat 
dels acords següents: 
 
Únic.- Restar assabentat del Decret de l’Alcaldia número 2020/533, de 16 de març, de 
suspensió de pagaments en metàlꞏlic per raons de seguretat i d’higiene en el treball. 
 
2.1.11. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 2020/539, DE 
17 DE MARÇ, D’AUTORITZACIÓ DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL PER VIDEOCONFERÈNCIA 
 
Fets: 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia número 2020/539, de 17 de març, d’autorització de les 
sessions de la Junta de Govern Local per videoconferència, que es transcriu a 
continuació: 
 

DECRET D’ALCALDIA 
 
A la vista de la situació creada pel SARS-COV-2, conegut popularment amb el 
nom de coronavirus i, vista les Resolucions SLT/720/2020 i SLT/737/2020, de 13 
de març, per les quals s'adopten mesures addicionals i complementàries per a la 
prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. 
 
Vist el Decret d’Alcaldia 2020/499, de 12 de març, pel que s’activava el Pla 
d’Emergència municipal en fase d’alerta, així com el Decret d’Alcaldia 2020/517, 
de 13 de març pel que es passava de la fase d’alerta a la fase d’emergència-1 i 
el Decret d’Alcaldia 2020/523, de 14 de març. 
 
Atès que el Consell de Ministres extraordinari va aprovar el Rial Decret 
463/2020, de 14 de març pel que es  declara l’estat d’alarma, a tot el territori de 
l’Estat, per la gestió de la situació de crisi sanitària pel COVID-19 a tot el territori 
estatal. 
 
Atès que amb l’activació pel Govern del pla d’actuació del PROCICAT, s’intenta 
evitar que es surti dels domicilis particulars i fer, en la mesura del possible, 
teletreball. 
 
Atès que l’art. 17 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, preveu la possibilitat que els òrgans colꞏlegiats es reuneixin a distància, 
utilitzant mitjans electrònics, tot i que la Disposició Addicional 21a del mateix text 
legal exclou l’aplicació d’aquest article als òrgans colꞏlegiats de l’Administració i, 
per tant, a la Junta de Govern Local, i que aquesta possibilitat no es troba 
regulada al ROM. 
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Donada la situació extraordinària que estem vivint i amb la voluntat que, en la 
mesura del possible, l’Administració ordinària segueixi funcionant. 
 
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.- Autoritzar la celebració de les Juntes de Govern Local a distància, per 
mitjà de videoconferència, de manera excepcional, mentre segueixi activat l’estat 
d’alarma, com a mesura de prevenció i control de la infecció pel SARS-CoV-2. 
 
SEGON.- Que es notifiqui la present resolució a tots els membres de la Junta de 
Govern Local. 
 
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, es dona per assabentat 
dels acords següents: 
 
Únic.- Restar assabentat del Decret de l’Alcaldia número 2020/539, de 17 de març 
d’autorització de les sessions de la Junta de Govern Local per videoconferència a la 
vista de la situació creada pel SARS-COV-2, conegut popularment amb el nom de 
coronavirus. 
 
2.1.12. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚMERO 
2020/551, DE 19 DE MARÇ, DE QUARTES MESURES PREVENTIVES 
 
Fets: 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia número 2020/551, de 19 de març, de quartes mesures 
preventives, que es transcriu a continuació: 
 

DECRET D’ALCALDIA 
 
A la vista de la situació creada pel SARS-COV-2, conegut popularment amb el 
nom de coronavirus i, vista les Resolucions SLT/720/2020 i SLT/737/2020, de 13 
de març, per les quals s'adopten mesures addicionals i complementàries per a la 
prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. 
 
Vist el Decret d’Alcaldia 2020/499, de 12 de març, pel que s’activava el Pla 
d’Emergència municipal en fase d’alerta, així com el Decret d’Alcaldia 2020/517, 
de 13 de març pel que es passava de la fase d’alerta a la fase d’emergència-1.  
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Atès que el Consell de Ministres extraordinari va aprovar el Rial Decret 
463/2020, de 14 de març pel que es declara l’estat d’alarma, a tot el territori de 
l’Estat, per la gestió de la situació de crisi sanitària pel COVID-19 a tot el territori 
estatal. 
 
Atès que s’ha pogut comprovar que al passeig marítim s’hi concentra una 
important quantitat de gent tot i la restricció a la circulació de les persones 
imposada pel Reial decret 463/2020, de 14 de març. 
 
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.- Disposar el tancament de tots els accessos al passeig marítim de 
Canet de Mar per tal d’evitar, en la mesura del possible, la concentració de 
persones. 
 
SEGON.- 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, es dona per assabentat 
dels acords següents: 
 
Únic.- Restar assabentat del Decret de l’Alcaldia número 2020/551, de 19 de març, de 
quartes mesures preventives a la vista de la situació creada pel SARS-COV-2, conegut 
popularment amb el nom de coronavirus. 
 
2.1.13. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 
2020/599, D’1 D’ABRIL, DE SERVEIS MÍNIMS DEL PERSONAL DE 
L’AJUNTAMENT 
 
Fets: 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia número 2020/599, d’1 d’abril, de serveis mínims del 
personal de l’Ajuntament, que es transcriu a continuació: 
 

DECRET D’ALCALDIA 
 
A la vista de la situació creada pel SARS-COV-2, conegut popularment amb el 
nom de coronavirus i, vista les Resolucions SLT/720/2020 i SLT/737/2020, de 13 
de març, per les quals s'adopten mesures addicionals i complementàries per a la 
prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. 
 
Vist el Decret d’Alcaldia 2020/499, de 12 de març, pel que s’activava el Pla 
d’Emergència municipal en fase d’alerta, així com el Decret d’Alcaldia 2020/517, 
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de 13 de març pel que es passava de la fase d’alerta a la fase d’emergència-1 i 
el Decret d’Alcaldia 2020/523, de 14 de març. 
 
Vist el Reial Decret 463/2020, de 14 de març pel que es declara l’estat d’alarma, 
a tot el territori de l’Estat, per la gestió de la situació de crisi sanitària pel COVID-
19 a tot el territori estatal. 
 
Vist el Reial Decret 476/2020, de 27 de març pel que es prorroga l’estat d’alarma 
fins a les 00.00 h del 14 d’abril de 2020. 
 
Vist el Reial Decret Legislatiu 10/2020, de 29 de març, pel que es regula un 
permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d’altri, 
que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la 
població en el context de la lluita contra el COVID-19, el qual, en la seva 
disposició addicional primera, faculta l’alcaldessa per a dictar les instruccions i 
resolucions que siguin necessàries per a regular la prestació de serveis dels 
empleats públics inclosos en l'àmbit d'aplicació de 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, amb l'objecte de mantenir el funcionament dels serveis públics 
que es considerin essencials, pel present 
 
RESOLC 
 
PRIMER.- Disposar que es segueixi amb la limitació de la prestació dels serveis 
públics de l’Ajuntament de Canet de Mar a aquells que siguin estrictament 
necessaris per a garantir el funcionament dels serveis públics bàsics o 
estratègics. 
 
SEGON.- Disposar, en conseqüència amb l’apartat anterior, restringir al màxim la 
mobilitat dels membres electes i del personal al servei de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, sense perjudici dels desplaçaments d’aquelles persones que es 
considerin indispensables per al manteniment dels serveis públics bàsics o 
estratègics. 
 
TERCER.- Disposar que als efectes previstos als apartats anteriors, tindran 
caràcter de serveis públics bàsics o estratègics, els següents: 
 
1. Oficina d’Atenció al Ciutadà: Hi haurà d’haver en tot moment 2 

treballadors/es dels quals com a mínim un haurà d’ésser agent OAC, amb 
caràcter rotatori. En aquesta rotació s’hi pot incloure tot el personal 
administratiu de la plantilla l’Ajuntament.  

2. Secretaria: La secretària de la Corporació i un suport administratiu, amb 
caràcter rotatori. 

3. Intervenció: L’Interventor de la Corporació i tres suports administratius. 
4. Tresoreria: El tresorer de la Corporació i un suport administratiu. 
5. Recursos Humans: personal per a la confecció de les nòmines i tràmits amb 

la Seguretat Social. 
6. Serveis Socials: Dos tècnics i un suport administratiu, amb caràcter rotatori. 
7. Sanitat i Medi Ambient: un suport administratiu. 
8. Plaça mercat: un conserge. 
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9. Noves tecnologies: personal necessari als efectes de garantir les incidències 
tècniques dels empleats declarats en serveis bàsics o estratègics. 

10. Comunicació i Alcaldia: personal necessari per garantir els serveis 
d’informació i comunicació corporativa. 

11. Ràdio Canet: un locutor i un tècnic de so. 
12. Aparcament: Un vigilant per torn. 
13. Brigada d’Obres i Serveis i Cementiri: S’estableix com a servei mínim el 50% 

de la plantilla. 
14. Jardineria:  S’estableix com a servei mínim el 50% de la plantilla. 

 
QUART.- La prestació de serveis declarats bàsics o estratègics es realitzarà de 
manera prioritària, mitjançant sistemes no presencials i d’accés remot. 
Únicament en els supòsits que no sigui possible s’autoritzarà la prestació del 
servei de manera presencial, per exemple, l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, Serveis 
Socials, Aparcament, Brigada d’Obres i Serveis i Cementiri, Jardineria i vigilant 
de la plaça mercat. 
 
CINQUÈ.- Dispensar del treball presencial a les persones al servei de 
l’Ajuntament de Canet de Mar que no estan incloses en el dispositiu Tercer, tot 
sense perjudici de la necessitat de procedir al treball per via telemàtica o similar, 
des dels seus domicilis, on hauran d’estar, com a mínim, durant l’horari normal 
del seu treball, sempre que això sigui possible, bé per haver-los facilitat els 
mitjans informàtics necessaris o perquè ja en disposin, i d’acord amb la 
naturalesa de la seva responsabilitat. Tot això sense perjudici que, en cas 
d’urgència, pugui ser requerida la seva presència. 
 
SISÈ.- Disposar que el personal adscrit al servei de Brigada d’Obres i Serveis, 
Cementiri i Jardineria, sota la direcció del seu cap, es dividirà en diferents torns, 
havent d’estar disponibles per personar-se, en cas d’urgència, allà on els indiqui 
el seu cap. Mentre no se’ls requereixi hauran de restar al seu domicili.  
 
SETÈ.- Quant a l’aparcament públic ubicat a la riera Gavarra, 4-14, mantindrà la 
reducció de l’horari d’obertura al públic de 8 a 20 hores, coincidint amb l’horari 
del Centre d’Atenció Primària.  
 
VUITÈ.- Entre tots els conserges existents a la plantilla de l’Ajuntament, es faran 
diferents torns per tal que es cobreixi la vigilància de la plaça Mercat i de 
l’aparcament públic. 
 
NOVÈ.- Disposar que el personal administratiu de la Policia Local, sota la 
direcció del seu cap, es dividirà en diferents torns, quant al treball presencial. 
Quan no hagin de personar-se a les oficines de la Comissaria Local hauran de 
procedir al treball per via telemàtica o similar, des dels seus domicilis, on hauran 
d’estar, com a mínim, durant l’horari normal del seu treball, sempre que això sigui 
possible, bé per haver-los facilitat els mitjans informàtics necessaris o perquè ja 
en disposin, i d’acord amb la naturalesa de la seva responsabilitat. Tot això 
sense perjudici que, en cas d’urgència, pugui ser requerida la seva presència. 
 
DESÈ.- Disposar que els dies que el personal, tant funcionari com laboral, de 
l’Ajuntament de Canet de Mar no treballi ni presencialment ni per mitjà de 
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teletreball, gaudiran, en virtut d’allò que disposa el Reial decret llei 10/2020, de 
29 de març, d’un permís retribuït recuperable, de caràcter obligatori, entre els 
dies 30 de març i 9 d’abril de 2020, ambdós inclosos. La recuperació de les 
hores de treball no prestades es podrà fer efectiva des de l’endemà de la 
finalització de l’estat d’alarma fins al 31 de desembre de 2020. 
 
ONZÈ.- Disposar que en el termini de 5 dies hàbils des de la finalització de l’estat 
d’alarma s’iniciïn la negociació amb la representació legal dels treballadors per 
tal d’arribar a un acord en la forma de recuperació de les hores, tot això de 
conformitat amb el que es disposa a l’art. 3.2 del RDL 10/2020, de 29 de març. 
 
DOTZÈ.- Que la present resolució es notifiqui al Comitè d’Empresa i a les 
diferents àrees de l’Ajuntament afectades. 

 
En virtut de les atribucions que l’article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, es dona per assabentat 
dels acords següents: 
 
Únic.- Restar assabentat del Decret de l’Alcaldia número 2020/599, d’1 d’abril, de 
serveis mínims del personal de l’Ajuntament a la vista de la situació creada pel SARS-
COV-2, conegut popularment amb el nom de coronavirus. 
 
2.1.14. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 2020/649, DE 
13 D’ABRIL, DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT 
 
Fets: 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia número 2020/649, de 13 d’abril, de serveis mínims del 
personal de l’Ajuntament, que es transcriu a continuació: 
 

DECRET D’ALCALDIA 
 
A la vista de la situació creada pel SARS-COV-2, conegut popularment amb el 
nom de coronavirus i, vista les Resolucions SLT/720/2020 i SLT/737/2020, de 13 
de març, per les quals s'adopten mesures addicionals i complementàries per a la 
prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. 
 
Vist el Decret d’Alcaldia 2020/499, de 12 de març, pel que s’activava el Pla 
d’Emergència municipal en fase d’alerta, així com el Decret d’Alcaldia 2020/517, 
de 13 de març pel que es passava de la fase d’alerta a la fase d’emergència-1 i 
el Decret d’Alcaldia 2020/523, de 14 de març. 
 
Vist el Reial Decret 463/2020, de 14 de març pel que es declara l’estat d’alarma, 
a tot el territori de l’Estat, per la gestió de la situació de crisi sanitària pel COVID-
19 a tot el territori estatal. 
 
Vist el Reial Decret 476/2020, de 27 de març pel que es prorroga l’estat d’alarma 
fins a les 00.00 h del 14 d’abril de 2020. 
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Atès que en data 9 d’abril d’enguany va finalitzar la vigència del permís retribuït 
recuperable, de caràcter obligatori, regulat pel Reial decret llei 10/2020, de 29 de 
març. 
 
Vist el Reial Decret 487/2020, de 10 d’abril, pel que es prorroga l’estat d’alarma 
fins a les 00.00 h del 26 d’abril de 2020, en els mateixos termes que es varen 
fixar en el Reial decret 463/2020, modificat pel Reial decret 465/2020 i pel Reial 
decret 476/2020. 
 
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.- Disposar el retorn, als seus llocs de treball, de tot el personal que 
presta els seus serveis a l’Ajuntament de Canet de Mar, si bé aquesta prestació 
es realitzarà de manera prioritària, mitjançant sistemes no presencials i d’accés 
remot. Únicament en els supòsits que això no sigui possible, la prestació del 
servei es farà de manera presencial. 
 
SEGON.- Dispensar del treball presencial a les persones al servei de 
l’Ajuntament de Canet de Mar que, a través de l’àrea de Recursos Humans, 
hagin estat autoritzades a procedir al treball per via telemàtica o similar, les quals 
hauran de complir amb el seu horari normal de treball. Tot això sense perjudici 
que, en cas d’urgència, pugui ser requerida la seva presència. 
 
TERCER.- Disposar que a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà hi haurà d’haver en tot 
moment 2 treballadors/es dels quals com a mínim un haurà d’ésser agent OAC, 
amb caràcter rotatori. Quan no hagin de personar-se a les oficines de 
l’Ajuntament, hauran de procedir al treball per via telemàtica o similar, des dels 
seus domicilis, on hauran d’estar, com a mínim, durant l’horari normal del seu 
treball. Tot això sense perjudici que, en cas d’urgència, pugui ser requerida la 
seva presència. 
 
QUART.- Disposar que el personal administratiu de la Policia Local, sota la 
direcció del seu cap, es dividirà en diferents torns, quant al treball presencial. 
Quan no hagin de personar-se a les oficines de la Comissaria Local hauran de 
procedir al treball per via telemàtica o similar, des dels seus domicilis, on hauran 
d’estar, com a mínim, durant l’horari normal del seu treball. Tot això sense 
perjudici que, en cas d’urgència, pugui ser requerida la seva presència. 
 
CINQUÈ.- Disposar que a l’àrea de Benestar Social hi haurà d’haver en tot 
moment 2 tècnics i un suport administratiu, amb caràcter rotatori. Quan no hagin 
de personar-se a les oficines de l’àrea de Benestar Social hauran de procedir al 
treball per via telemàtica o similar, des dels seus domicilis, on hauran d’estar, 
com a mínim, durant l’horari normal del seu treball. Tot això sense perjudici que, 
en cas d’urgència, pugui ser requerida la seva presència. 
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SISÈ.- L’Ajuntament haurà de facilitar, a tots els treballadors que hagin de 
prestar els seus serveis de manera presencial, equips de protecció individual 
adequats conforme a les recomanacions donades per l’empresa de prevenció de 
riscos laborals de l’Ajuntament de Canet de Mar.  
 
SETÈ.- Que la present resolució es notifiqui al Comitè d’Empresa i a les diferents 
àrees de l’Ajuntament afectades. 
 
VUITÈ.- 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, es dona per assabentat 
dels acords següents: 
 
Únic.- Restar assabentat del Decret de l’Alcaldia número 2020/649, de 13 d’abril, del 
personal de l’Ajuntament a la vista de la situació creada pel SARS-COV-2, conegut 
popularment amb el nom de coronavirus. 
 
2.1.15. DONACIÓ DE COMPTE DELS CONTRACTES TRAMITATS PEL 
PROCEDIMENT D’EMERGÈNCIA PREVIST A L’ART. 102 LCSP COM A 
CONSEQÜÈNCIA DEL TEMPORAL GLÒRIA I LA CRISI DEL COVID-19 
 
Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2020/277, de 12 de febrer, es va resoldre  
declarar l’emergència per fer front de manera immediata a les actuacions que 
s’indicaven i que es consideraven estrictament indispensables en els àmbits objectiu i 
temporal per a prevenir o reparar els danys conseqüència del temporal anomenat 
Glòria. 
 
Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2020/518, de 13 de març, es va resoldre 
declarar l’emergència per fer front de manera immediata a les actuacions que es 
considerin estrictament indispensables en els àmbits objectiu i temporal per a prevenir 
o reparar els danys ocasionats com a conseqüència de la propagació del SARS – 
CoV-2 (coronavirus). 
 
Vist el que disposa l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, segons el qual quan l’Administració hagi d’actuar de manera immediata 
a causa d’esdeveniments catastròfics, l’òrgan de contractació, sense obligació de 
tramitar expedient de contractació, pot ordenar l’execució del que sigui necessari per 
posar remei a l’esdeveniment produït o satisfer la necessitat sobrevinguda, o 
contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part, sense subjectar-se als requisits 
formals que estableix la LCSP, fins i tot el de l’existència de crèdit suficient. En cas que 
no hi hagi crèdit adequat i suficient, una vegada adoptat l’acord, s’ha de procedir a la 
seva dotació de conformitat amb el que estableix la Llei general pressupostària. 
 
Atès que per la seva banda l'art. 117.1 de Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 
d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local, disposa que quan les entitats locals hagin de realitzar obres, serveis, 
adquisicions o subministraments d'emergència, a causa d'esdeveniments catastròfics, 
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situacions que suposin greu perill o necessitats que afectin directament la seguretat 
pública, el president de la corporació local podrà ordenar la directa execució de les 
obres, prestació dels serveis o realització d'adquisicions o subministraments 
indispensables o contractar-los lliurement, en tot o en part, sense subjectar-se als 
requisits formals legalment establerts, havent de donar compte al Ple de la Corporació 
en la primera sessió que es celebri. 
 
Atès que conseqüència d’aquestes declaracions i en virtut d’allò establert a la 
normativa esmentada l’Ajuntament de Canet de Mar ha procedit a contractar pel 
procediment d’emergència diferents prestacions, al Ple de la corporació, es dona per 
assabentat dels acords següents: 
 
Primer.- Restar assabentat de les contractacions efectuades per l’Ajuntament de 
Canet de Mar en virtut de la declaració d’emergència efectuada mitjançant Decret 
d’Alcaldia núm. 2020/277, de 12 de febrer, com a conseqüència del temporal Glòria 
segons el detall següent: 
 

Contractista Objecte contracte 
Import IVA 

inclòs
Francisco Javier Gutiérrez 
Pérez (Aluminis Quatre) 

Reparació porta d’emergència del 
pavelló

1.813,35 €

Kone Elevadores, SA Reparació ascensors N-II 28.033,00 €
Federació ADF Maresme Retirada i poda arbrat en mal estat als 

espais verds de Canet
14.637,96 €

Excavacions Germans 
Casas, SL 

Neteja brossa platges 30.506,52 €

Juan Pedrero e Hijos, SL Neteja dels sorrers de Canet 19.565,70 €
José Antonio Fernández 
Fernández 

Substitució aparell climatització 
Biblioteca

6.295,21 €

Tebancat, SL Reposició de murs paviments i tanques  32.331,52 €
Cobrezinc Arquitectura, 
SL 

Subministrament part de les cobertes de 
les naus fusters i ferrers

34.912,37 €

Tot Alumini Canet, SL Reparació diversos vidres trencats 4.658,51 €
Innovacions 
Tecnològiques, SA

Reposició passeres platja 4.078,91 €

Pablo González Triguero subministrament porta Masoveria i 
finestra Casa Museu

6.334,35 €

Electricitat Boquet, SL subministrament punts de llum 
malmesos

21.301,55 €

Excavacions i Transports 
Donadeu, SL 

Retirada sorra acumulada passeres 
platja

3.333,79 €

Desatascos McGyber Neteja amb aigua d’alta pressió 968,00 €
Famada i Pla, SL Arranjament camí al Castell 2.024,33 €
 
Segon.- Restar assabentat de les contractacions efectuades per l’Ajuntament de 
Canet de Mar en virtut de la declaració d’emergència efectuada mitjançant Decret 
d’Alcaldia núm. 2020/518, de 13 de març, com a conseqüència de la propagació del 
SARS – CoV-2 (coronavirus) segons el detall següent: 
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Contractista Objecte contracte 
Import IVA 

inclòs 
Tot Alumini Canet, SL Subministrament mampares taules OAC 355,74 €
Materials de Construcció 
Lluís Sánchez, SL 

Subministrament EPI’s 413,82 €

JBM Campllong, SL 500 mascaretes FFP2 2.904,00 €
Sports Evasión, SL Impressora 3D i 450 màscares protecció 575,01 €
Lyreco, SL 8 granotes tèxtils per la brigada 129,42 €
Blinker, SAU Ulleres protectores per la Policia Local 279,89 €
Unidad Química, SL Subministrament EPIs 530,09
Saytel Servicios 
Informáticos, SA 

Servei informàtic de suport 8.421,6

Id Grup, SA Subministrament 8 ordinadors portàtils 5.382,08 €
Inforgest Informàtica, SL Subministrament 10 ordinadors portàtils 3.943,75 €
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 
els ha cridat l’atenció l’import de diferents factures, per exemple, pel que fa al 
subministrament d’EPI’s, s’ha fet una despesa d’uns 1000 euros, però no s’especifica 
la quantitat que se n’han comprat i a qui s’ha donat aquest material. 
 
Manifesta que s’han comprat 500 mascaretes i el preu també els crida l’atenció, ja que 
troben excessiu 3.000 euros per 500 mascaretes, quan el preu de les FFP2 oscilꞏla 
entre 2 i 4 euros. Hi ha una factura de 10.000 euros per comprar 18 ordinadors, 
aproximadament uns 600 euros per ordinador. També els crida l’atenció la reparació 
dels ascensors de la N II, que puja 30.000 euros. Per últim, comenta que hi ha una 
factura de 6.000 euros per un aparell de climatització per a la Biblioteca. Són imports 
que, un cop consultats per alguns experts, consideren que són una mica elevats. 
 
També li agradaria que expliquessin si són conscients i coneixedors del que s’està fent 
a través del Canet Cus, de tot el material que s’està portant a residències, de bates i 
peücs, per exemple i aprofita per felicitar aquesta iniciativa social. Li consta que 
l’Ajuntament està colꞏlaborant-hi amb el teixit i troba estrany que no aparegui enlloc la 
despesa d’aquest teixit. Demana si ho poden explicar. 
 
La senyora alcaldessa explica que deu haver comès algun error perquè no s’ha pagat 
cap mascareta més cara de 4 euros. 
 
La senyora Gómez comenta que no ha comès cap error, ja que és una simple divisió, 
3.000 euros dividits per 500 mascaretes, fan un resultat de 6 euros per mascareta. 
 
La senyora alcaldessa explica que segur que algun regidor li pot explicar per què els 
números són els que són. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde de Sostenibilitat, Mobilitat i Noves 
Tecnologies, explica que a aquest preu de 4 euros per mascareta, se li ha de sumar 
els impostos i el transport. 
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El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura, Acció Social, Règim 
Intern i Promoció, demana que li repeteixin la xifra que ha comentat la senyora Gómez, 
ja que no té els números a la vista. 
 
La senyora Gómez explica que les xifres són 500 mascaretes per 2.904 euros. 
 
El senyor Xirau explica que aquest és un preu de 6 euros i que, tot i que el preu 
estàndard es troba entre 4 i 5, com que les necessitats eren moltes i no hi havia 
material, considera que aquesta diferència tampoc és cap fortuna, donades les 
circumstàncies. 
 
Pel que fa al detall que demana de totes les despeses, ja ha tingut ocasió de 
comentar-li que es va fent sobre la marxa. Declara que quan hagi passat un temps 
prudent, ja podran fer balanç de totes les despeses, però ara es troben a la fase 
d’intentar aconseguir provisions i no pas de veure exactament quin compte de despesa 
es porta. Més que res perquè és més important vigilar si el que demanen arriba i en 
quines condicions arriba. Segurament, s’hauran d’esperar a tancar aquestes 
despeses, potser fins i tot per trimestres. 
 
La senyora Gómez dona les gràcies al senyor Xirau i comenta que aquesta sí que és 
una explicació coherent i no pas la que li han donat que aprengués a dividir. 
 
La senyora alcaldessa explica que com a alcaldessa hauria comprat aquestes 
mascaretes encara que haguessin costat 60 euros, ja que la qüestió era protegir la 
gent i tenir mascaretes quan no se’n trobaven enlloc. Aquestes deuen ser les primeres 
que es van comprar, quan no se’n trobaven enlloc, ja que se n’han comprat moltes 
més i les últimes s’estan pagant a 0,60 euros. Comenta que la senyora Gómez ,que té 
temps, es podria dedicar a estudiar totes les factures d’aquest assumpte i podrà veure 
l’esforç que l’Ajuntament està fent i el control que els tècnics porten del que es compra 
i es paga. 
 
La senyora Rosabel Madrid Cámara, tinenta d’alcalde de Serveis a les Persones, 
Igualtat, Participació i Educació, explica que el material que es compra per a Canet 
Cus, potser encara no es reflecteix en aquests decrets, ja que es va comprant per 
urgència. Ara bé, el que s’ha de fer és agrair la feina que s’està fent, que el preu que 
estan sortint les mascaretes és un molt bon preu, perquè tota la mà d’obra és gratuïta i 
pensa que és en això en què s’ha d’enfocar el seu reconeixement i agraïment. Insisteix 
que tindran totes les despeses fil per randa, quan tot estigui tancat i no calgui comprar 
més material. 
 
La senyora alcaldessa explica que no hi havia cap administració preparada per una 
pandèmia i tothom va començar a demanar el material al mateix moment. No hi havia 
prou material fabricat per la demanda que es va produir. La Diputació va demanar a 
l’Ajuntament quina quantitat de material necessitava i del que van demanar els van 
enviar una mostra, des de testos, uns 25, fins a mascaretes. Per aquest motiu, van 
començar a moure fils per poder protegir amb material segur la població, sobretot les 
residències i els treballadors d’emergència. 
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2.1.16. RATIFICACIÓ DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2020/601, DE 2 D’ABRIL, 
PEL QUE ES VA RESOLDRE LA SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES PER A 
LA REHABILITACIÓ DEL TEATRE ODÈON 
 
Atès que com a conseqüència del Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març, pel que es 
regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte 
d’altri, que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la 
població en el context de la lluita contra el COVID-19, els treballadors de l’obra de 
rehabilitació del Teatre Odèon no podien assistir al seu lloc de treball, per la qual cosa 
la contractista va solꞏlicitar a l’Ajuntament de Canet de Mar la suspensió del contracte 
en base al que es disposa a l’art. 34.3 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de 
mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-
19. 
 
Atès que l’esmentada normativa disposava que l’òrgan de contractació havia de 
resoldre la petició en el termini de 5 dies i en cas contrari s’havia d’entendre 
desestimada. 
 
Atès que el Ple de la Coporació no celebra sessió ordinària fins al 29 d’abril d’enguany, 
per la qual cosa no era possible la resolució per part de l’òrgan de contractació en 
l’esmentat termini. 
 
Atès que en aplicació de la facultat que l’òrgan de contractació va atorgar a 
l’alcaldessa en l’acord d’adjudicació del contracte consistent en signar qualsevol 
document que fos necessari per fer efectiu l’esmentat acord, mitjançant Decret 
d’Alcaldia núm. 2020/601, de 2 d’abril, es va resoldre el següent: 
 

DECRET D’ALCALDIA 
 
Vista la petició formulada pel Sr. x, actuant en nom i representació de Arcadi Pla, SA, 
d’assabentat de la paralització de les obres de de rehabilitació del Teatre Odèon, 
donades les mesures adoptades mitjançant el Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de 
març. 
 
Vist el que disposa l’art. 34.3 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures 
urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, 
segons el qual, per tal de procedir a la suspensió dels contractes públics d’obra, el 
contractista haurà de dirigir la seva solꞏlicitud a l'òrgan de contractació reflectint: les 
raons per les que l'execució del contracte ha esdevingut impossible; el personal, les 
dependències, els vehicles, la maquinària, les instalꞏlacions i els equips adscrits a 
l'execució del contracte en aquell moment; i els motius que impossibiliten l'ocupació 
pel contractista dels mitjans citats en un altre contracte. L’òrgan de contractació 
disposa de 5 dies naturals per acordar la suspensió, entenent-se la solꞏlicitud 
desestimada si no s’aprova en l’esmentat termini. 
 
Atès que l’òrgan de contractació és el Ple de la Corporació, el qual no celebra sessió 
ordinària fins al proper 29 d’abril de 2020, però segons disposa l’art. 34.3 RDL 8/2020, 
l’òrgan de contractació disposa de només 5 dies naturals per acordar la suspensió. 
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Atès que en l’acord d’adjudicació del contracte pres pel Ple de la Corporació en sessió 
de data 4 d’abril de 2019 es facultava l’alcaldia per signar qualsevol document que fos 
necessari per fer efectiu l’esmentat acord, pel present 
 
RESOLC 
 
PRIMER.- Suspendre el contracte formalitzat en data 7 de maig de 2019 amb la 
mercantil Arcadi Pla, SA,  per a l’execució de l’obra de rehabilitació del Teatre Odèon 
amb motiu de les mesures adoptades pel Govern mitjançant Reial decret llei 10/2020, 
de 29 de març, pel que es regula un permís retribuït recuperable per a les persones 
treballadores per compte d’altri, que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de 
reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19. 
 
SEGON.- Requerir la mercantil Arcadi Pla, SA, per tal que aporti una relació del  
personal, les dependències, els vehicles, la maquinària, les instalꞏlacions i els equips 
adscrits a l'execució del contracte en el moment de la suspensió per tal de donar 
compliment a allò previst a l’art. 34.3 RDL 8/2020. 
 
TERCER.- Notificar la present resolució a la contractista i a la direcció facultativa de 
l’obra recordant-los que cal adoptar les mesures necessàries per garantir la seguretat 
de les persones, materials i espai públic mentre duri la suspensió. 
 
QUART.- Donar trasllat de la present resolució al Ple de la Corporació per tal que 
procedeixi a la seva ratificació. 
 
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 tretze vots 
a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet 
Bayer, Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid Cámara, Raquel Serra Lerga, M. 
Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Anna M. Casas Donadeu, Josep 
Tenas Soler, Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata i Miguel Borrego González, i 
tres abstencions dels regidors Josep Antoni Massagué Muntada, Jordi Castellà Andrés 
i Gemma Bosch i Alsina. 
 
Atès que la regidora Sra. Garcia Beti consta en aquest moment com absent a la sala 
de plens telemàtica, de conformitat amb l'article 46.2.d de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, el seu vot es computa com abstenció." 
 
Primer.- Ratificar, en tots els seus termes, el Decret d’Alcaldia núm. 2020/601, de 2 
d’abril, pel qual es va resoldre suspendre el contracte formalitzat en data 7 de maig de 
2019 amb la mercantil Arcadi Pla, SA,  per a l’execució de l’obra de rehabilitació del 
Teatre Odèon amb motiu de les mesures adoptades pel Govern mitjançant Reial 
decret llei 10/2020, de 29 de març, 
 
Segon.- Notificar el present acord a tots els interessats. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
explica que aquest projecte de l’Odèon es va aprovar des de l’inici pel Ple municipal i, 
per tant, cal ratificar tot allò que s’aprovi per un altre òrgan. Tant aquest punt com el 
següent estan lligats al període de confinament total en què es van haver de paralitzar 
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les obres i, posteriorment, quan es va donar permís de reinici de les obres, un cop 
aprovat el pla de seguretat i salut que es va demanar a l’empresa, lligat amb el 
COVID-19. 
 
Actualment ja estan treballant, però amb menys treballadors dels previstos inicialment 
perquè el pla de seguretat i salut ha limitat molt la possibilitat de fer l’obra a ple 
rendiment. 
 
La senyora alcaldessa comenta que si algú vol intervenir que obri els micròfons 
perquè, tal i com ja havia passat en les proves que han fet per dur a terme aquesta 
sessió, no veu la solꞏlicitud de paraula dels diferents regidors. Comenta que en aquest 
moment la senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu 
demana la paraula. 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, explica 
que havia aixecat la mà en el punt anterior i demana de poder fer aquella intervenció. 
Comenta que es parla molt del COVID-19, però també hi ha el funcionament diari de 
l’Ajuntament i volia que els confirmessin que totes les partides aprovades per palꞏliar 
els efectes del Gloria, s’incloïen en la relació de danys que s’havien enviat per 
demanar els fons corresponents. 
 
Pel que fa a l’Odèon, el seu grup s’abstindrà perquè entenen que és un formalisme 
que s’ha de complir, però no veuen la utilitat del seu vot si són fets consumats. 
 
El senyor Llovet explica que tots els procediments administratius s’han de complir i 
com que són unes obres que es van iniciar a partir d’una licitació aprovada pel Ple, tot 
s’ha de posar a consideració del Ple. L’únic que han fet ha estat seguir la normativa. 
 
La senyora Bosch explica que la seva abstenció no és perquè hi estiguin en desacord, 
senzillament és perquè consideren que és un procediment bastant absurd, encara que 
sigui el que s’ha de fer. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura, Acció Social, Règim 
Intern i Promoció, explica, pel que fa a la pregunta sobre el temporal Gloria de la 
senyora Bosch que així és. 
 
2.1.17. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚMERO 2020/647, DE 3 
D'ABRIL, DE REINICI D'OBRES PER A LA REHABILITACIÓ DEL TEATRE ODÈON 
 
Fets: 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2020/601, de 2 d’abril, es va resoldre 
suspendre el contracte formalitzat en data 7 de maig de 2019 amb la mercantil Arcadi 
Pla, SA,  per a l’execució de l’obra de rehabilitació del Teatre Odèon amb motiu de les 
mesures adoptades pel Govern mitjançant Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel 
que es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per 
compte d’altri, que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat 
de la població en el context de la lluita contra el COVID-19. 
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Vista la petició formulada en data 10 d’abril d’enguany ( registre ENTRA-2020-3230) 
pel Sr. x actuant en nom i representació de la mercantil Arcadi Pla, SA, de reinici de 
l’obra el proper 14 d’abril de 2020. 
 
Vist l’informe de data 13 d’abril d’enguany, registrat d’entrada amb el número ENTRA-
2020-3237, emès per la direcció facultativa i executiva de l’obra, així com pel 
coordinador de seguretat i salut, segons el qual el dia 14 d’abril de 2020 es pot anulꞏlar 
la paralització temporal de les obres del Teatre Odèon, donat que el Real Decret 
487/2020 del 10 d’abril prorroga les accions preventives segons Real Decreto 
463/2020 però elimina la prohibició d’activitat no essencial. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 26 de març d’enguany, va 
acordar aprovar la modificació del Pla de Seguretat i Salut per a les obres de 
rehabilitació del Teatre Odèon redactat per l’empresa adjudicatària Arcadi Pla, SA i 
aprovat per la Junta de Govern Local en sessió de data 28 d’agost de 2019, i que va 
incorporar els Annexos I i II aprovats per la Junta de Govern Local en sessió de data 
19 de desembre de 2019, amb la incorporació de l’Annex III, conformat pel coordinador 
de seguretat i salut de l’obra,  el qual conté les mesures preventives per al control i 
prevenció de la propagació del COVID 19. 
 
Atès que el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, el qual va motivar l’aturada de 
l’obra, va perdre la seva vigència a les 00.00 h del 10 d’abril d’enguany. 
 
Atès que en data 11 d’abril d’enguany s’ha publicat al BOE el Reial decret 487/2020, 
de 10 d’abril, pel que es prorroga l’estat d’alarma fins a les 00.00 h del 26 d’abril de 
2020, en les mateixes condicions establertes al Reial decret 463/2020, modificat pel 
Reial decret 465/2020 i pel Reial decret 476/2020. 
 
Vista l’Ordre SND/340/2020, de 12 de abril, per la que es suspenen determinades 
activitats relacionades amb obres d’intervenció en edificis existents en els que 
esxiteixi risc de contagi pel COVID-19 per a persones no relacionades amb 
l’esmentada activitat, la qual no afecta les obres que s’han de dur a terme al tetatre 
Odèon. 
 
Atès que l’òrgan de contractació és el Ple de la Corporació, el qual no celebra sessió 
ordinària fins al proper 30 d’abril de 2020. 
 
Atès que en aplicació de la facultat que l’òrgan de contractació va atorgar a 
l’alcaldessa en l’acord d’adjudicació del contracte cosnistent en signar qualsevol 
document que fos necessari per fer efectiu l’esmentat acord, mitjançant Decret 
d’Alcaldia núm. 2020/647, de 13 d’abril, es va resoldre el següent: 
 

DECRET D’ALCALDIA 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2020/601, de 2 d’abril, es va 
resoldre suspendre el contracte formalitzat en data 7 de maig de 2019 amb la 
mercantil Arcadi Pla, SA,  per a l’execució de l’obra de rehabilitació del Teatre 
Odèon amb motiu de les mesures adoptades pel Govern mitjançant Reial decret 
llei 10/2020, de 29 de març, pel que es regula un permís retribuït recuperable per 
a les persones treballadores per compte d’altri, que no prestin serveis essencials, 
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amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra 
el COVID-19. 
 
Vista la petició formulada en data 10 d’abril d’enguany ( registre ENTRA-2020-
3230) pel Sr. x actuant en nom i representació de la mercantil Arcadi Pla, SA, de 
reinici de l’obra el proper 14 d’abril de 2020. 
 
Vist l’informe de data 13 d’abril d’enguany, registrat d’entrada amb el número 
ENTRA-2020-3237, emès per la direcció facultativa i executiva de l’obra, així 
com pel coordinador de seguretat i salut, segons el qual el dia 14 d’abril de 2020 
es pot anulꞏlar la paralització temporal de les obres del Teatre Odèon, donat que 
el Real Decret 487/2020 del 10 d’abril prorroga les accions preventives segons 
Real Decreto 463/2020 però elimina la prohibició d’activitat no essencial. 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 26 de març d’enguany, va 
acordar aprovar la modificació del Pla de Seguretat i Salut per a les obres de 
rehabilitació del Teatre Odèon redactat per l’empresa adjudicatària Arcadi Pla, 
SA i aprovat per la Junta de Govern Local en sessió de data 28 d’agost de 2019, 
i que va incorporar els Annexos I i II aprovats per la Junta de Govern Local en 
sessió de data 19 de desembre de 2019, amb la incorporació de l’Annex III, 
conformat pel coordinador de seguretat i salut de l’obra,  el qual conté les 
mesures preventives per al control i prevenció de la propagació del COVID 19. 
 
Atès que el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, el qual va motivar l’aturada 
de l’obra, va perdre la seva vigència a les 00.00 h del 10 d’abril d’enguany. 
 
Atès que en data 11 d’abril d’enguany s’ha publicat al BOE el Reial decret 
487/2020, de 10 d’abril, pel que es prorroga l’estat d’alarma fins a les 00.00 h del 
26 d’abril de 2020, en les mateixes condicions establertes al Reial decret 
463/2020, modificat pel Reial decret 465/2020 i pel Reial decret 476/2020. 
 
Atès que en virtut de l’anterior normativa no es troben suspeses l’activitat d’obres 
públiques. 
 
Atès que l’òrgan de contractació és el Ple de la Corporació, el qual no celebra 
sessió ordinària fins al proper 29 d’abril de 2020, però segons disposa l’art. 34.3 
RDL 8/2020, l’òrgan de contractació disposa de només 5 dies naturals per 
acordar la suspensió. 
 
Atès que en l’acord d’adjudicació del contracte pres pel Ple de la Corporació en 
sessió de data 4 d’abril de 2019 es facultava l’alcaldia per signar qualsevol 
document que fos necessari per fer efectiu l’esmentat acord, pel present 
 
RESOLC 
 
PRIMER.- Aixecar la suspensió, des del dia de la data, del contracte formalitzat 
en data 7 de maig de 2019 amb la mercantil Arcadi Pla, SA, per a l’execució de 
l’obra de rehabilitació del Teatre Odèon, aprovada mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 2020/601, de 2 d’abril, de conformitat amb l’informe emès per la direcció 
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facultativa i executiva de l’obra, així com pel coordinador de seguretat i salut, en 
data 13 d’abril d’enguany. 
 
SEGON.- Advertir la contractista que durant l’execució de l’obra i mentre duri la 
situació d’emergència provocada pel COVID-19, haurà de tenir en compte les 
mesures preventives previstes a l’annex III del Pla de Seguretat i Salut de l’obra, 
el qual ha estat aprovat per la Junta de Govern Local en sessió de data 26 de 
març d’enguany. 
 
TERCER.- Notificar la present resolució al contractista, a la direcció facultativa i 
executiva de l’obra i al coordinador de seguretat i salut. 
 
QUART.- Donar trasllat de la present resolució al Ple de la Corporació per tal 
que procedeixi a la seva ratificació. 

 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, s’acorda per catorze 
vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet 
Bayer, Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid Cámara, Raquel Serra Lerga, M. 
Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Josep Tenas Soler, Anna M. 
Casas Donadeu, Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata, Miguel Borrego González 
i Jordi Castellà Andrés i dues abstencions dels regidors Josep Antoni Massagué 
Muntada i Gemma Bosch Alsina. 
 
Atès que la regidora Sra. Garcia Beti consta en aquest moment com absent a la sala 
de plens telemàtica, de conformitat amb l'article 46.2.d de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, el seu vot es computa com abstenció: 
 
Primer.- Ratificar, en tots els seus termes, el Decret d’Alcaldia núm. 2020/647, de 13 
d’abril, pel qual es va resoldre aixecar la suspensió, des del dia de la data, del 
contracte formalitzat en data 7 de maig de 2019 amb la mercantil Arcadi Pla, SA, per a 
l’execució de l’obra de rehabilitació del Teatre Odèon, aprovada mitjançant Decret de 
l’Alcaldia núm. 2020/601, de 2 d’abril, de conformitat amb l’informe emès per la 
direcció facultativa i executiva de l’obra, així com pel coordinador de seguretat i salut, 
en data 13 d’abril d’enguany. 
 
Segon.- Notificar el present acord a tots els interessats. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
explica que ja ha comentat aquest punt en l’anterior, de suspensió d’aquestes obres. 
Ara es tracta del reinici d’obres pel fet que van presentar el pla de seguretat i salut 
adequat a la situació d’emergència sanitària. Estan treballant a un ritme més baix per 
poder complir amb la normativa que fa referència al COVID-19. 
 
2.1.18. APROVACIÓ ACTUALITZACIÓ CONVENI TIPUS ENCOMANA DE GESTIÓ 
INFORMATITZADA DEL PADRÓ (AGIPH) A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
Fets: 
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La Comissió de Govern de la Diputació de Barcelona (actualment, denominada Junta 
de Govern), en sessió de data 26 de juny de 1997, va aprovar un Conveni-tipus que 
articulava jurídicament l’encomana de gestió de l’AGIPH (Gestió Informatitzada del 
Padró d’Habitants dels ens locals), publicat al BOPB núm. 169 de 16.7.1997. 
Aquesta assumpció de gestió es va basar en els fonaments jurídics següents: 
 
L’esmentada assumpció de la gestió informatitzada del Padró d’habitants formulada 
per la LRBRL comportava que la Diputació de Barcelona hagués de posar a disposició 
dels ens locals els mitjans adients per dur a terme totes actuacions necessàries per 
fer-la efectiva, per això, es va considerar que l’institut jurídic més adient per subsumir 
aquesta funció de l’AGIPH era l’encomanda de gestió, prevista a l’anterior Llei estatal 
30/1992, de 26.11 (de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú); actualment, derogada per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic. 
 
Així, l’encomanda de gestió suposa, en aquest cas, la realització d’activitats de 
caràcter material o tècnic de la competència d’una entitat local (el municipi, en relació 
amb el padró d’habitants) que s’encomana a una altra Administració (la Diputació de 
Barcelona), per raons d’eficàcia o quan no es disposin els mitjans idonis per al seu 
exercici. 
 
En data 14.12.1999 fou publicada la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal, la qual derogava l’anterior Llei 5/1992, de 29.10, de Regulació del 
tractament automatitzat de les dades de caràcter personal (LORTAD). 
 
Per acord de Comissió de Govern, de data 29.03.2001, es modifica el conveni-tipus 
(AGIPH), concretament en la substitució de les citacions a la Llei Orgànica 5/1992 per 
les referències a la Llei Orgànica 15/1999. 
 
Posteriorment, l’entrada en vigor del Reial Decret 1720/2007, de 17.12, que aprovava 
el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13.12, de Protecció 
de Dades (LOPD), va fer necessària una actualització del Conveni-tipus aprovat en 
data 29.03.2001, per tal d’adaptar-lo als requeriments de la nova normativa, i en 
concret, per introduir alguns canvis en els tràmits del procediment d’aprovació de 
creació o modificació del fitxer per part de l’Ajuntament, i la publicació d’aquest acord. 
 
En conseqüència, per acord de la Junta de Govern de data 11.3.2010, l’esmentat 
conveni-tipus es va adequar als nous requeriments jurídics imposats per dita normativa 
relacionada amb la protecció de dades de caràcter personal. Aquesta actualització fou 
publicada al BOPB núm. 76, Annex I, de data 30.3.2010. 
 
En data 27 d’abril de 2016, va ser aprovat el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que 
respecta al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació d’aquestes 
dades (RGPD) (DOUE de 4.5.2016). 
 
Aquesta nova regulació, que per primera vegada es fa a través d'un reglament 
europeu, resulta d’obligat compliment pels Estats membres des del 25 de maig de 
2018 i deroga la Directiva 95/46/CE que va donar lloc, mitjançant la seva transposició 
a l’ordenament espanyol, a l’esmentada LOPD. 
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Davant de la necessitat d’adaptar el dret espanyol al model establert pel RGPD, el 
proppassat 7 de desembre de 2018 va entrar en vigor la nova Llei Orgànica 3/2018, de 
5 de desembre, de Protecció de dades personals i garanties dels drets digitals. 
 
Aquesta Llei complementa, clarifica i desenvolupa alguns aspectes de gran rellevància 
en la protecció de dades de caràcter personal, tant des del punt de vista dels drets de 
les persones com de les obligacions de les persones i entitats que tracten dades de 
caràcter personal i deroga l’anterior Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de dades de caràcter personal. 
 
Així, aquesta modificació normativa afecta substancialment a les obligacions dels 
responsables i dels encarregats dels tractaments de dades i això és el que fa 
necessari una actualització del Conveni-tipus de l’AGIPH, aprovat a l’any 2010. 
 
Així mateix, existeixen també altres raons de caràcter tècnic que justifiquen la 
necessitat de dita actualització, com és el canvi en el programari i en els sistemes 
d’interoperabilitat entre les diferents administracions públiques que hi participen en la 
gestió del Padró. 
 
Finalment, s’haurà d’adequar l’existència de totes les encomanes de gestió a les 
normes de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aprovades per la 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, i que tindrà la seva implementació a través del 
Registre de convenis de colꞏlaboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya, com 
a mesura de publicitat activa que podran dur a terme els propis ajuntaments. 
 
Vista la memòria justificativa de la tècnica municipal de Comunicació i de Gestió de la 
Informació, que consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe de la Secretaria i la Intervenció municipals, que consta a l’expedient. 
 
Vist el text del conveni que consta com a annex a aquesta proposta. 
 
En virtut de les atribucions que l’article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, 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, Miguel Borrego González, Josep 
Antoni Massagué Muntada, Jordi Castellà Andrés i Gemma Bosch Alsina.  
 
tès que la regidora Sra. Garcia Beti consta en aquest moment com absent a la sala de 
plens telemàtica, de conformitat amb l'article 46.2.d de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, el seu vot es computa com abstenció: 
 
Primer.- Aprovar l’encomana de gestió informatitzada del padró (AGIPH) a la 
Diputació de Barcelona per part de l’Ajuntament de Canet de Mar, administració titular 
del padró d’habitants municipal. 
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Segon.- Aprovar el conveni tipus adaptat a la normativa actual que consta com a 
annex a aquesta proposta per a la gestió informatitzada del padró d’habitants. 
 
Tercer.- Facultar la senyora alcaldessa perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
Quart.- Notificar el present acord als interessats.  
 
Cinquè.- Comunicar el present acord a l’Àrea de Comunicació i Gestió de la 
Informació, així com a la Tresoreria i la Intervenció municipals.  
 
ANNEX: 
 
CONVENI-TIPUS SOBRE L’ASSUMPCIÓ DE LA GESTIÓ INFORMATITZADA DEL 
PADRÓ D’HABITANTS DELS ENS LOCALS (AGIPH) PER LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA. 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Excm. <nom i cognoms>, 
President/a de la Diputació de Barcelona assistit per <nom i cognoms >, Secretari/ària 
delegat/da. 
 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, representat per l’Alcalde/ssa Ilꞏlma. Sra. <nom i 
cognoms>, assistit/da per <nom i cognoms>, Secretari/ària de l’Ajuntament. 
 
A C T U E N 
 
El representant de la Diputació de Barcelona, per virtut de l’aplicació de l'article 34.1 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (per acrònim 
LBRL) ì pel fet de no haver estat delegada en cap altre òrgan. 
 
El representant de l’Ajuntament de Canet de Mar, per virtut de les funcions atribuïdes 
per la legislació. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la qualitat amb què cadascuna intervé, així com 
capacitat legal suficient per a l’atorgament d’aquest Conveni, i a l’efecte 
 
E X P O S E N 
 
I. ANTECEDENTS: 
 
a) La formulació de l’AGIPH: 
 
La Comissió de Govern de la Diputació de Barcelona (actualment, denominada Junta 
de Govern), en sessió de data 26 de juny de 1997, va aprovar un Conveni-tipus que 
articulava jurídicament l’encomanda de gestió de l’AGIPH (Assumpció de la Gestió 
Informatitzada del Padró d’Habitants dels ens locals), publicat al BOPB número 169 de 
16 de juliol de 1997. 
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Aquesta assumpció de gestió es va basar en els fonaments jurídics següents: 
 
iii. En l’exercici de les competències de cooperació local establert en els articles 31 i 36 
de la LBRL, en base als quals, la Diputació presta suport jurídic, tècnic i econòmic als 
municipis de la província en àmbits molt diversos. 
 
iv. En la concreció d’aquestes funcions genèriques d’assistència i cooperació local 
mitjançant el que disposa el darrer paràgraf de l’article 17.1 de la LBRL que va ser 
introduït per la L 4/1996, de 10 de gener, i que estableix el següent: 
 
“La gestión del Padrón municipal se llevará por los Ayuntamientos con medios 
informáticos. Las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos insulares asumirán 
la gestión informatizada de los padrones de los municipios que, por su insuficiente 
capacidad económica y de gestión, no puedan mantener los datos de forma 
automatizada.” 
 
L’esmentada assumpció de la gestió informatitzada del Padró d’habitants formulada 
per la LBRL comportava que la Diputació de Barcelona hagués de posar a disposició 
dels ens locals els mitjans adients per dur a terme totes actuacions necessàries per 
fer-la efectiva, per això, es va considerar que l’institut jurídic més adient per subsumir 
aquesta funció de l’AGIPH era l’encomanda de gestió, prevista a l’anterior Llei estatal 
30/1992, de 26 de novembre (de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú); actualment, derogada per la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Així, l’encomanda de gestió suposa, en aquest cas, la realització d’activitats de 
caràcter material o tècnic de la competència d’una entitat local (el municipi, en relació 
amb el padró d’habitants) que s’encomana a una altra Administració (la Diputació de 
Barcelona), per raons d’eficàcia o quan no es disposin els mitjans idonis per al seu 
exercici. 
 
Atesa la incidència en matèria de protecció de dades de caràcter personal, durant els 
treballs preparatoris de l’AGIPH es van demanar els informes següents: 
 
- A l’Agència de Protecció de Dades: va emetre informe en data 27 d’abril de 1997 
concloent que el Conveni es troba legalment emparat per les normes aplicables i no 
vulnera l’establert per la LO 5/1992 i en la Directiva 95/46/CE. 
 
- Al “Consejo de Empadronamiento”; formulada solꞏlicitud d’informe a l’Institut Nacional 
d’Estadística, aquest es va trametre al Consejo de Empadronamiento. 
 
La Comissió permanent d’aquest Consell, en data 19 de juny de 1997, es va 
manifestar de manera favorable al Conveni-tipus. 
 
Dit Conveni-tipus aprovat va servir de base per formalitzar els convenis específics amb 
tots els ajuntaments que han encomanat la gestió del padró a la Diputació de 
Barcelona. 
 
b) Modificacions posteriors del Conveni-tipus: 
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En data 14 de desembre de 1999 fou publicada la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció 
de Dades de Caràcter Personal, la qual derogava l’anterior Llei 5/1992, de 29 
d’octubre, de Regulació del tractament automatitzat de les dades de caràcter personal 
(LORTAD). 
 
Per acord de Comissió de Govern, de data 29 de març de 2001, es modifica el 
conveni-tipus (AGIPH), concretament en la substitució de les citacions a la Llei 
Orgànica 5/1992 per les referències a la Llei Orgànica 15/1999. 
 
Posteriorment, l’entrada en vigor del Reial Decret 1720/2007, de 17 de desembre, que 
aprovava el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades (LOPD), va fer necessària una actualització del 
Conveni-tipus aprovat en data 29 de març de 2001, per tal d’adaptar-lo als 
requeriments de la nova normativa, i en concret, per introduir alguns canvis en els 
tràmits del procediment d’aprovació de creació o modificació del fitxer per part de 
l’Ajuntament, i la publicació d’aquest acord. 
 
En conseqüència, per acord de la Junta de Govern de data 11 de març de 2010, 
l’esmentat conveni-tipus es va adequar als nous requeriments jurídics imposats per 
dita normativa relacionada amb la protecció de dades de caràcter personal. Aquesta 
actualització fou publicada al BOPB número 76, Annex I, de data 30 de mar de 2010. 
 
 
II. JUSTIFICACIÓ D’ACTUALITZACIÓ DEL CONVENI TIPUS: 
 
En data 27 d’abril de 2016, va ser aprovat el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que 
respecta al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació d’aquestes 
dades (RGPD) (DOUE de 4 de maig de 2016). 
 
Aquesta nova regulació, que per primera vegada es fa a través d'un reglament 
europeu, resulta d’obligat compliment per als Estats membres des del 25 de maig de 
2018 i deroga la Directiva 95/46/CE que va donar lloc, mitjançant la seva transposició 
a l’ordenament espanyol, a l’esmentada LOPD. 
 
Davant de la necessitat d’adaptar el dret espanyol al model establert pel RGPD, el 
proppassat 7 de desembre de 2018 va entrar en vigor la nova Llei Orgànica 3/2018, de 
5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
 
Aquesta Llei complementa, clarifica i desenvolupa alguns aspectes de gran rellevància 
en la protecció de dades de caràcter personal, tant des del punt de vista dels drets de 
les persones com de les obligacions de les persones i entitats que tracten dades de 
caràcter personal i deroga l’anterior Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de dades de caràcter personal. 
 
En principi, d’acord amb el que es preveu a la clàusula desena del conveni anterior, 
aquestes modificacions derivades de l’aplicació de la normativa vigent, la Diputació les 
ha dut a terme automàticament. No obstant això, s’ha considerat que aquesta 
modificació normativa afecta substancialment a les obligacions dels responsables i 
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dels encarregats dels tractaments de dades i això és el que fa necessari una 
actualització del Conveni-tipus de l’AGIPH, aprovat a l’any 2010. 
 
Així mateix, existeixen també altres raons de caràcter tècnic que justifiquen la 
necessitat de dita actualització, com és el canvi en el programari i en els sistemes 
d’interoperabilitat entre les diferents administracions públiques que hi participen en la 
gestió del Padró. 
 
III. NORMATIVA APLICABLE 
 
En relació al padró d’habitants: 
 
- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia 
dels drets digitals (LOPDGDD) (BOE número 294, de 6 de desembre de 2018). 
 
- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a 
la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de les seves 
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) (DOUE de 4 de maig 
de 2016). 
 
- Reglament estatal de Població i Demarcació Territorial de les Entitats locals, aprovat 
pel RD 1690/1986, d’11 de juliol, segons la redacció del seu Títol II disposada pel RD 
2612/1996, de 20 de desembre (BOE número. 14, del 16 de gener de 1997). 
 
- Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la que es publica la 
Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l’Institut Nacional 
d’Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les 
Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als 
Ajuntaments sobre gestió del padró municipal (BOE número. 71, de 24 de març de 
2015. 
 
- Reial Decret 3/2010, 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat 
en l’àmbit de l’Administració Electrònica (BOE núm. 25, de 29 de gener de 2010). 
 
- Altra normativa sectorial que pugui resultar d’aplicació. 
 
Quant a l’encomanda de gestió: 
 
- Llei 40/2018, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (article 11). 
 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) (article 17.1, 
31 i 36). 
 
Pel que fa a la publicitat del conveni: 
 
- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i 
bon govern (article 14). 
 
- Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny. (article 309) 
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IV. ACORDS ADOPTATS I TRÀMITS QUE HAURAN DE SEGUIR-SE. 
 
a) Per part de la Diputació: 
 
1) Aprovació de l’actualització de les actuacions d’assistència i cooperació local, que 
es concreten en l’assumpció de la gestió informatitzada del padró d’habitants dels ens 
locals (AGIPH) i en la formalització de l’encomanda de gestió. 
 
2) Aprovació del Conveni-tipus actualitzat i la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 
 
b) Per part de l’Ajuntament: 
 
1) Aprovació de l’encomanda de gestió en favor de la Diputació i del conveni a 
formalitzar d’acord amb el conveni-tipus actualitzat per la Diputació. 
 
2) Comunicació a la Diputació d’aquesta aprovació. 
 
c) Actuacions posteriors: 
 
1) Signatura del Conveni entre la Diputació i l’Ajuntament que encomana. 
 
2) L’Ajuntament haurà de trametre el Conveni formalitzat al registre de convenis de 
colꞏlaboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
3) Solꞏlicitud d’alta a l’eina IDA_Padrón de l’INE per part de Diputació de Barcelona, en 
el seu cas. 
 
4) Designació de l’interlocutor operatiu, que serà format i que tindrà els drets i 
accessos corresponents per dur a terme les obligacions que corresponen a l’ens. 
 
5) Migració de les dades de la base de dades municipals a la de Diputació de 
Barcelona, en el seu cas. 
 
V. ACTUALITZACIÓ DEL CONVENI-TIPUS 
 
La Diputació de Barcelona aprovà per Acord de Junta de Govern, de data 20 de juny 
de 2019, i publicat al BOPB número <número>, de data <data>, l’actualització del 
conveni-tipus per a l’Assumpció de la Gestió Informatitzada del Padró d’Habitants 
(AGIPH). 
 
Atès que per l’Ajuntament de Canet de Mar s’ha donat compliment als tràmits 
necessaris, les Administracions que intervenen formalitzen aquest Conveni d’acord 
amb les següents 
 
C L À U S U L E S 
 
Primera.- OBJECTE 
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1. L’objecte d’aquest Conveni el constitueix l’assumpció per la Diputació de Barcelona 
de la gestió informatitzada del Padró d’habitants del municipi de Canet de Mar. 
 
2. L’assumpció de la gestió informatitzada del Padró d’habitants (per acrònim, AGIPH) 
es durà a terme per virtut de l’encomanda de gestió que, en favor de la Diputació de 
Barcelona, ha aprovat l’Ajuntament del municipi titular del Padró d’habitants. 
 
Segona.- RAONS QUE JUSTIFIQUEN L’ENCOMANDA DE GESTIÓ 
 
Les raons que justifiquen l’encomanda de gestió de l’AGIPH són les següents: 
 
a) Insuficient capacitat econòmica i de gestió del municipi per mantenir les dades del 
padró de forma automatitzada (article 17.1, tercer paràgraf LBRL). 
 
b) Mancança dels mitjans tècnics idonis per a la gestió automatitzada del padró 
d’habitants (article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic). 
 
Tercera.- NATURALESA DE LA GESTIÓ ENCOMANADA 
 
1. Per virtut de l’encomanda, la Diputació durà a terme les activitats de caràcter 
material, tècnic i de serveis que s’indicaran, totes elles integrants de la gestió 
informatitzada del Padró d’habitants del municipi. 
 
2. L’encomanda no suposa cessió de titularitat de la competència municipal ni dels 
elements substantius del seu exercici. 
 
3. Amb el suport tècnic, material i de serveis de la Diputació, correspondrà a 
l’Ajuntament que encomana dictar les resolucions o actes jurídics que donin suport o 
en els quals s’integrin la formalització, actualització, revisió i custòdia del padró 
municipal d’habitants. 
 
Quarta.- DESCRIPCIÓ I ABAST DE LA GESTIÓ ENCOMANADA 
 
Per virtut de l’encomanda de gestió, la Diputació tindrà al seu càrrec i durà a terme les 
activitats següents: 
 
a) Manteniment de la infraestructura informàtica i de comunicacions necessària. 
 
b) Centralització d’una base de dades. 
 
c) Recepció i processament de dades provinents d’altres Administracions o 
Organismes, d’acord amb la normativa vigent sobre padró d’habitants i cens electoral. 
 
d) Emissió de les dades per a l’actualització del cens electoral. 
 
e) Conservació de les dades històriques des que la Diputació de Barcelona tingui 
assumida la gestió del Padró. 
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f) Descentralització de determinades operacions (com ara, l’obtenció de documents 
impresos, la mecanització del registre de població o altres), mitjançant l’accés 
telemàtic dels Ajuntaments, subordinada en tot cas al nivell d’implementació i a la 
concurrència de raons tècniques que ho facin aconsellable. 
 
g) Totes aquelles altres activitats de materialització dels intercanvis d’informació digital  
amb altres Administracions que derivin de la gestió del padró d’habitants. 
 
h) En general, totes aquelles actuacions formals que resultin necessàries i vinculades 
amb la gestió del padró d’habitants. 
 
Per tal de dur a terme l’encomanda de gestió, l’Ajuntament que encomana es 
compromet a: 
 
a) Adoptar tots els actes administratius i dur a terme les actuacions que siguin 
necessaris perquè la Diputació pugui realitzar el seguit d’activitats en què consisteix 
l’encomanda de gestió. 
 
b) Seguir els protocols d’actuació que s’estableixin per la Diputació en aplicació de la 
normativa i de les instruccions aprovades, o com a conseqüència dels sistemes 
informàtics utilitzats. 
 
c) Lliurar a la Diputació les dades necessàries per a la correcta realització de 
l’encomanda. 
 
Cinquena.- MESURES DE SEGURETAT ADOPTADES PER LA DIPUTACIÓ 
 
1. La Diputació prendrà les mesures necessàries per garantir la seguretat de la 
informació emmagatzemada en la base de dades. També es prendran les mesures 
necessàries per garantir la seguretat en les comunicacions, tant en les operacions 
d’intercanvi amb altres administracions públiques o entitats privades com en les 
consultes o transaccions que pugui efectuar el propi Ens Local per via telemàtica, tot 
això d’acord amb les previsions incloses a l’Esquema Nacional de Seguretat. 
 
La Diputació adoptarà totes aquelles mesures i mecanismes per a: 
 
a) Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels 
sistemes i serveis de tractament. 
 
b) Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas 
d'incident físic o tècnic. 
 
c) Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i 
organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament. 
 
2. El nivell de valoració de la categoria del sistema relatiu a l’Assistència en la gestió 
del padró municipal d'habitants es considera de nivell mig, mentre que el del seu 
servei d’atenció a l’usuari ho és de nivell bàsic. 
 
3. Els serveis de salvaguarda que es proporcionaran seran els següents: 
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Gestió d’un sistema de control d’accessos als mitjans i suports d’informació. 
Previsió contra la divulgació no autoritzada d’informació. 
Protecció de la integritat de la informació emmagatzemada en el sistema. 
Garantia de la disponibilitat de la informació, mitjançant l’adopció de mesures de 
seguretat física de les instalꞏlacions i els equips i, en el seu cas, l’establiment d’un 
servei d’atenció als usuaris autoritzats per l’Ajuntament. 
Adopció de les mesures de conscienciació del personal que utilitzi els sistemes 
informàtics del padró. 
Adopció de la resta de mesures necessàries per a minimitzar els possibles riscos 
detectats. 
 
4. L’Ajuntament encomanant podrà solꞏlicitar a la Diputació de Barcelona en tot 
moment, el lliurament del Pla d’adequació a l’ENS. 
 
Sisena.- UTILITZACIÓ DE LES DADES PSEUDONIMITZADES DEL PADRÓ 
D’HABITANTS AMB FINALITATS ESTADÍSTIQUES 
 
En compliment de l’article 89 del RGPD, la Diputació de Barcelona podrà fer 
explotacions amb finalitats estadístiques de les dades pseudonimitzades del padró 
d’habitants del municipi i facilitar dades agregades a les diferents àrees de la 
Corporació que hagin d’elaborar informes per als ajuntaments que així li ho 
encarreguin. 
 
 
 
 
 
 
 
Setena.- OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES 
 
7.1. OBLIGACIONS GENERALS: 
 
a) Les parts s’obliguen a complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, 
general de protecció de dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
Protecció de Dades Personals i de garanties digitals (LOPDGDD). 
 
b) Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones Delegades de 
Protecció de Dades de les parts en seran les interlocutores. 
 
c) Atesa la titularitat municipal del Padró d’habitants, correspondrà a l’Ajuntament, en 
tant que Responsable del tractament, que encomana, l’exercici de les competències i 
el compliment de les obligacions assenyalades al RGPD i a la LOPDGDD. 
 
d) La Diputació actuarà com a Encarregada del tractament i seguirà les obligacions 
establertes en aquest conveni, d’acord amb l’article 28 del RGPD i 33 de la 
LOPDGDD, i l’Esquema Nacional de Seguretat. L’exercici d’aquestes competències i 
el compliment de les obligacions s’entenen sense perjudici de l’adhesió a les mesures 
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de coordinació voluntària que, proposades per la Diputació, fossin acceptades per 
l’Ajuntament que encomana. 
 
e) Atesa la naturalesa i l’objecte de l’encomanda de gestió, les transferències de dades 
personals del Padró que la Diputació efectuï per a la correcta realització de les tasques 
encomanades, com per exemple a l’INE o a l’AOC, es consideraran actuacions 
materials, tècniques o de serveis que es realitzen per compte de l’Ajuntament que 
encomana. 
 
Per a realitzar aquestes comunicacions la Diputació ha d’identificar, prèviament i per 
escrit, l'entitat a la qual s'han de comunicar les dades, la finalitat, si existeix obligació 
legal, les dades a comunicar i les mesures de seguretat que cal aplicar per procedir a 
la comunicació. 
 
f) Llevat del supòsit previst en el número anterior, la Diputació no transferirà ni cedirà 
dades personals del Padró d’habitants, sinó per compte i a solꞏlicitud de l’Ajuntament 
que encomana, i d’acord amb el que es preveu a l’article 16.3 de la LBRL o per altre 
obligació legal. 
 
Les cessions derivades de les solꞏlicituds formulades a l’empara d’aquesta norma 
requeriran sempre la resolució prèvia que ho autoritzi, adoptada per l’òrgan competent 
de l’Ajuntament que encomana. 
 
g) Els tractaments que realitzarà la Diputació consistiran en: 
 
X Acarament       X Interconnexió 
X Conservació      X Limitació 
X Consulta       X Modificació 
X Comunicació      X Organització 
X Comunicació per transmissió Recollida 
X Destrucció       X Registre 
Difusió       X Supressió 
X Extracció       X Altres: Còpies de seguretat i 

procediment de recuperació de 
dades. 

 
h) Identificació de la informació afectada: 
 
Per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest conveni, 
l’Ajuntament, responsable del tractament, posa a disposició de la Diputació, 
encarregada del tractament, les dades personals que inclou per a cada persona el full 
del Padró d’habitants així com les necessàries per a la seva correcta gestió: 
 
Nom i cognoms, adreça postal, telèfon, número document identificació (DNI, 
passaport, permís de residència o previstos a la normativa d’estrangeria) , sexe, lloc i 
data de naixement i nivell d’estudis. 
Data d’alta, baixa i/o modificació de les dades i causa de la variació. 
Data de caducitat de la inscripció d’un estranger no comunitari sense autorització de 
residència permanent. 
Data d’adquisició i pèrdua de la residència permanent. 
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7.2. OBLIGACIONS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ENCARREGADA DEL 
TRACTAMENT: 
 
a) La Diputació utilitzarà les dades personals objecte de tractament, només per a la 
finalitat objecte d'aquest encàrrec. En cap cas pot utilitzar les dades personals per a 
finalitats pròpies. 
 
b) Si la Diputació considera que alguna de les instruccions infringeix el RGPD o 
qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels estats 
membres, informarà immediatament el responsable. 
 
c) La Diputació portarà, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de 
tractament efectuades per compte del responsable, que contingui: 
 
i. El nom i les dades de contacte de l'encarregat o dels encarregats i de cada 
responsable per compte del qual actua l'encarregat i, si escau, del representant del 
responsable o de l’encarregat i del delegat de protecció de dades. 
ii. Les categories de tractaments efectuats per compte de cada responsable. 
iii. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat, 
segons el Pla d’adequació de l’ENS, relatives a: 

La pseudonimització i el xifrat de dades personals. 
La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència 
permanents dels sistemes i serveis de tractament. 
La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma 
ràpida, en cas d’incident físic o tècnic. 
El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures 
tècniques i organitzatives que garanteixen l’eficàcia del tractament. 
 
d) Vetllar perquè el formulari de recollida de dades inclogui la informació que cal 
facilitar als ciutadans que s’inscriguin al Padró segons l’article 13 del RGPD i l’article 
11 de l’LOPDGDD (Model resolució INE). 
 
e) Si la Diputació ha de transferir dades personals a un tercer país o a una 
organització internacional, en virtut del dret de la Unió o dels estats membres que li 
sigui aplicable, ha d’informar el responsable d'aquesta exigència legal de manera 
prèvia, tret que aquest dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic. 
 
f) El personal de la Diputació que tingui accés als sistemes d’informació que tractin les 
dades del Padró, mantindrà el deure de confidencialitat respecte de les dades de 
caràcter personal a les quals hagi tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, de manera 
indefinida. 
 
g) Garantirà la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les 
persones autoritzades per tractar dades personals. 
 
h) Assistirà al responsable del tractament en la resposta a l'exercici dels drets 
següents: 
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Accés, rectificació, supressió i oposició 
Limitació del tractament 
 
Quan les persones afectades exerceixin els drets d'accés, rectificació, supressió i 
oposició, i limitació del tractament davant la Diputació, encarregada del tractament, 
aquesta ho comunicarà per correu electrònic a l'adreça de correu electrònic del 
Delegat de Protecció de dades de l’Ajuntament de referència. La comunicació es farà 
de forma immediata i en cap cas més enllà de l’endemà del dia laborable en què s’ha 
rebut la solꞏlicitud, juntament, si escau, amb altres informacions que puguin ser 
rellevants per resoldre la solꞏlicitud. 
 
i) Notificació de violacions de seguretat de les dades 
 
La Diputació informarà al responsable del tractament, sense dilació indeguda i en 
qualsevol cas abans del termini màxim de 48 hores a través del correu electrònic de la 
persona Delegada de protecció de dades de l’ajuntament, de les violacions de la 
seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals tingui coneixement, 
juntament amb tota la informació rellevant per documentar i comunicar la incidència. 
 
La notificació no és realitzarà quan sigui improbable que aquesta violació de la 
seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques. 
 
Si se’n disposa, es facilitarà, com a mínim, la informació següent: 
 
i. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals, 
incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats 
afectats i les categories i el nombre aproximat de registres de dades personals 
afectats. 
ii. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades de la Diputació o d'un 
altre punt de contacte en el qual es pugui obtenir més informació. 
iii. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les 
dades personals. 
iv. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació de 
la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per 
mitigar els possibles efectes negatius. 
 
Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho 
sigui, la informació es facilitarà de manera gradual sense dilació indeguda. 
 
j) La Diputació donarà suport al responsable del tractament a l’hora de fer les 
avaluacions d’impacte relatives a la protecció de dades, quan escaigui. 
 
k) Donarà suport al responsable del tractament a l’hora de fer les consultes prèvies a 
l’autoritat de control, quan escaigui. 
 
l) Posarà a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar que 
compleix les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions 
que efectuïn el responsable o un altre auditor autoritzat per ell. 
 



 

 
54 

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 

m) La Diputació posa a disposició la bústia de la persona Delegada de Protecció de 
dades (DPD) delegatprotecdades@diba.cat per a qualsevol comunicació o necessitat 
derivada del present conveni. Sent el canal preferent per a la comunicació amb els 
DPD dels ajuntaments. 
 
n) La Diputació retornarà al responsable del tractament les dades de caràcter personal 
i, si escau, els suports on constin, una vegada complerta la prestació tal i com s’indica 
a la clàusula onzena sobre extinció del conveni. 
 
La devolució comportarà l'esborrat total de les dades existents en els equips 
informàtics utilitzats per l'encarregada. 
 
No obstant això, la Diputació podrà conservar-ne una còpia, amb les dades 
degudament bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució de la 
prestació. 
 
o) Incompliments i responsabilitats. L’incompliment del que s’estableix en les presents 
clàusules, pot donar lloc a què la Diputació de Barcelona, encarregada del tractament, 
sigui considerada responsable del tractament, als efectes d’aplicar el règim 
sancionador i de responsabilitats previst a la normativa de protecció de dades. 
 
7.3. OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT, RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: 
 
Correspon a l’Ajuntament, responsable del tractament: 
 
a) Facilitar el dret d’informació en el moment de recollir les dades. 
 
b) Realitzar una avaluació de l'impacte en la protecció de dades personals de les 
operacions de tractament que ha d’efectuar l'encarregada, tan sols en el cas que 
pertoqui. 
 
c) Fer les consultes prèvies que correspongui, tan sols en el cas que pertoqui. 
 
d) Vetllar, abans i durant tot el tractament, perquè l’encarregada compleixi el RGPD. 
 
e) Supervisar el tractament, inclosa l’execució d’inspeccions i auditories. 
 
f) Autoritzar a la Diputació: 
 
i. Dur a terme el tractament fora dels locals del responsable del tractament únicament 
pels usuaris o perfils d’usuaris assignats a la prestació de serveis contractada. 
ii. L’entrada i sortida dels suports i documents que continguin dades de caràcter 
personal, inclosos els compresos i/o annexes a un correu electrònic, fora dels locals 
sota el control del responsable del tractament. 
iii. L’execució dels procediments de recuperació de dades que l’encarregat del 
tractament es vegi en l’obligació d’executar. 
 
g) Correspondrà a l’Ajuntament comunicar en el menor temps possible als interessats 
les violacions de la seguretat de les dades, quan sigui probable que la violació suposi 
un alt risc per als drets i les llibertats de les persones físiques. 
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Tal i com s’indica a la clàusula 7.2.i), en cas de violació de seguretat, la Diputació de 
Barcelona facilitarà la informació necessària. 
 
Vuitena.- SUBCONTRACTACIÓ 
 
Mitjançant el present conveni, s’autoritza a la Diputació de Barcelona a subcontractar 
les prestacions que siguin necessàries per l’assoliment de l’objecte del conveni amb 
l’empresa que resulti adjudicatària del corresponent procediment aplicable de 
conformitat amb la normativa de contractació del sector públic. 
 
Un cop adjudicat el servei, la Diputació de Barcelona comunicarà per escrit al 
responsable, identificant de forma clara i inequívoca l’empresa subcontractista, les 
seves dades de contacte i les prestacions concretes contractades. En cas de 
disconformitat, el responsable podrà instar la resolució del conveni. 
 
El subcontractista, que també té la condició d’encarregat del tractament, està obligat 
igualment a complir les obligacions establertes en aquest document per l’encarregat 
del tractament i les instruccions que dicti el responsable. La Diputació inclourà en el 
contracte les clàusules corresponents, de forma que el nou encarregat quedi subjecte 
a les mateixes condicions i amb els mateixos requisits formals que ella, en tot allò 
relatiu a l’adequat tractament de dades personals i a la garantia de les persones 
afectades. 
 
Novena.- FINANÇAMENT 
 
Es finançaran amb càrrec als Pressupostos de la Diputació de Barcelona el conjunt 
d’activitats en què consisteix la gestió informatitzada del Padró del municipi al qual 
correspon l’Ajuntament que encomana. 
 
Desena.- VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 
1. Sense perjudici del que es preveu en l’apartat relatiu a l’extinció, aquest Conveni es 
preveu de vigència indefinida. 
 
2. No s’entendran modificacions del règim previst en aquest Conveni les actuacions 
que, diferents de les previstes, hagin de dur a terme la Diputació o l’Ajuntament que 
encomana en compliment de la normativa aplicable, llevat del cas que les alteracions 
fossin tan substancials que exigissin la formalització d’un nou Conveni. 
 
Onzena.- EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 
1. L’Ajuntament que encomana podrà deixar sense efecte la gestió informatitzada del 
Padró d’habitants encomanada a la Diputació. 
 
La cessació de l’encomanda requerirà l’adopció de la corresponent resolució per 
l’òrgan competent de l’Ajuntament i produirà efectes en el termini que es disposi, el 
qual no serà, però, inferior a un mes, comptat des de la notificació d’aquella resolució. 
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2. En el cas que l’Ajuntament no donés compliment a les obligacions que li 
corresponen i això determinés la impossibilitat que la Diputació pugui dur a terme la 
gestió informatitzada del Padró d’habitants del municipi, el Ple de la Diputació de 
Barcelona podrà denunciar el Conveni formalitzat amb l’Ajuntament que encomana. 
 
La denúncia del Conveni produirà efectes en el termini que s’acordi, el qual no serà, 
però, inferior a tres mesos, comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord. 
 
3. Amb l'extinció del conveni, la Diputació de Barcelona procedirà a retornar a l'ens 
local la totalitat de les dades, els documents i altres suports que en continguin amb la 
major celeritat possible i en un format d’ús corrent. Un cop materialitzada l'acció 
esmentada es procedirà a l'eliminació física segura dels registres existents a la base 
de dades, de la qual cosa s'expedirà la corresponent acreditació. No obstant això, la 
Diputació pot conservar-ne una còpia, amb les dades degudament bloquejades, 
mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució de la prestació. A partir 
d'aquest moment la Diputació de Barcelona quedarà desvinculada del tractament que 
de les dites dades en pugui fer l'ens local o un tercer com a encarregat del tractament.” 
 
La senyora alcaldessa explica que és un assumpte de tràmit, ja que el padró 
d’habitants està gestionat per la Diputació de Barcelona. 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet de Tu, 
pregunta si aquest conveni tindrà algun cost addicional per a l’Ajuntament. 
 
La senyora alcaldessa li comenta que li faran arribar la resposta per escrit. 
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2.2. Tresoreria 
 
2.2.1. PROPOSTA D'ACORD AL PLE DONAR COMPTE INFORME PMP 
2019 4T 
 
Fets: 

Vist que als efectes d’avaluació del compliment dels objectius de la LOEPSF, el sector 
administracions públiques de l’Ajuntament de Canet de Mar està integrat per la 
mateixa entitat local i la Fundació Els Garrofers, 

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

Vist l’informe de Tresoreria núm. 2020/024,  
 
Fonaments de dret 

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

Vist el que estableix el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, per la qual desenvolupa 
la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les 
Administracions Públiques, modificat per  i les condicions i el procediment de retenció 
dels recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilitat Pressupostaria y Sostenibilitat Financera, modificat pel Reial 
Decret 1040/2017, de 22 de desembre, 

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 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, Miguel Borrego 
González, Josep Antoni Massagué Muntada, Jordi Castellà Andrés i Gemma Bosch 
Alsina. 
 
Atès que la regidora Sra. Garcia Beti consta en aquest moment com absent a la sala 
de plens telemàtica, de conformitat amb l'article 46.2.d de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, el seu vot es computa com abstenció: 
 
Primer.- RESTAR ASSABENTAT de l’informe de període mig de pagaments del sector 
administracions públiques de l’Ajuntament de Canet de Mar, integrat pel mateix 
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Ajuntament i la Fundació Els Garrofers, corresponent al període 4t trimestre de 2019, 
que es resumeix a continuació: 
 

TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE 

AÑO 2019 

En días 

Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral 

Canet de Mar 10,83 

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

 
 

TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE 

AÑO 2019 

En días 

Código de Entidad Entidad Ratio de  
Operaciones  

Pagadas 

Ratio de  
Operaciones  

Pendientes de  
Pago 

Periodo Medio de 
Pago Trimestral 

09-08-040-AA-000 Canet de Mar 11,01 8,87 10,02 

09-00-052-HH-000 F. Els Garrofers 24,06 21,90 23,53 

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

 
Segon.- COMUNICAR el present acord a Intervenció i Tresoreria. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura, Acció Social, Règim 
Intern i Promoció, comenta que explicarà els dos assumptes de Tresoreria 
conjuntament, el període mig de pagament i l’informe de morositat, que és el punt 
següent de l’ordre del dia. Com sempre, se centrarà al període mig de pagaments, 
perquè es tracta d’un paràmetre més clar i més definidor. 
 
El valor del període mig de pagament d’aquest últim trimestre de l’any 2019, s’ha situat 
en 10,83 dies, la qual cosa vol dir que l’Ajuntament es troba entre l’interval d’una 
setmana i quinze dies. Quan a finals d’any van donar compte dels tres trimestres 
anteriors, van poder veure que el tercer trimestre, tot i que va ser el millor, se situava 
entre quinze i vint-i-un dies. 
 
És una bona notícia i va en la línia de la voluntat que té el Departament d’Hisenda 
d’intentar acostar al màxim aquest paràmetre a zero, tot i que tenen un marge 
aconsellable de no excedir de trenta dies i ara estan en un període de pràcticament 
deu. 
 
Vol recordar que l’any passat, els períodes mitjos de pagament es van situar des dels 
trenta-cinc dies el primer trimestre, als divuit, després a setze i ara a 10,83 dies, valor 
que consideren molt bo. 
 
Explica que, donada la bona situació de l’Ajuntament, econòmicament parlant, no es 
poden permetre el fet de no pagar ràpid. Seria injustificable i injustificat. Amb les 
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circumstàncies que ara s’acosten intentaran mantenir aquest període mig de pagament 
i en la mesura del possible intentaran reduir-lo al màxim per no perjudicar els 
proveïdors i els industrials. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, explica que el 
seu grup municipal està a favor d’aquest assumpte, sobretot perquè cada cop veuen 
que s’està escurçant més els terminis de pagament i en moments complicats com el 
que ara s’està vivint és molt important pagar els petits autònoms i les petites empreses 
com més aviat millor. 
 
En aquests moments, intervé la senyora Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde de 
Sostenibilitat, Mobilitat i Noves Tecnologies, que explica que ha hagut de silenciar el 
micròfon del senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de 
Junts per Canet, pel fet que produïa molts acoblaments i li comenta que segurament 
algun tècnic es posarà en contacte amb ell per intentar solucionar aquests problemes. 
 
2.2.2. PROPOSTA D’ACORD AL PLE INFORME MOROSITAT 2019 4T 
 
Fets: 

Vista informació continguda en el programari sicalwin relativa als indicadors de 
morositat de l’Ajuntament de Canet de Mar pel 4t trimestre de 2019, així com la 
informació tramesa per la Fundació Garrofers relativa al mateix període. 

Vist que l’Ajuntament de Canet de Mar, a través de la Intervenció, ha solꞏlicitat baixa 
de la Fundació Residència Guillem Mas a l’Inventari d’Ens Públics, on figura com a ens 
adscrit a com “ens dependent per control efectiu”, per entendre que no reuneix els 
requisits del SEC 2010 per ésser considerada ens del sector públic, i vist també que 
no es disposa de dades sobre morositat d’aquest ens. 

Vist l’informe de Tresoreria 2020/025, 
 
Fonaments de dret 
 
Vist allò que estableix l’article 4t de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials. 
 
Vist el que disposa l’article 5è, apartat 1r, del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, 
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació 
de caràcter nacional,  

Atès el que estableix l’Ordre Ministerial HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la 
LOEPSF, en el seu article 16è, quant a la remissió de l’informe trimestral regulat en 
l’article 4t de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, 

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 setze vots 
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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, Josep Antoni Massagué Muntada, Jordi Castellà Andrés i Gemma Bosch 
Alsina. 
 
Atès que la regidora Sra. Garcia Beti consta en aquest moment com absent a la sala 
de plens telemàtica, de conformitat amb l’article 46.2.d de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, el seu vot es computa com abstenció: 
 
Primer.- RESTAR ASSABENTAT de l’informe trimestral de morositat corresponent al 
4t trimestre de 2019, el resum del qual és el següent: 
 
 

Entidad Pagos realizados en el periodo 

Periodo 
Medio 
Pago 
(PMP) 
(días) 

Pagos Dentro Periodo
Legal Pago 

Pagos Fuera Periodo
Legal Pago 

Número de 
Pagos 

Importe Total Número de 
Pagos 

Importe Total 

Canet de Mar 43,24 670 1.062.319,89 55 174.694,60 
F. Els Garrofers 24,06 253 72.417,01 39 50.536,57 
F. Residen.Guillem Mas s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

 
Entidad Intereses de Demora

Pagados en el Periodo 

Número de 
Pagos 

Importe Total 
Intereses 

Canet de Mar 0 0,00 
F. Els Garrofers 0 0,00 
F. Residen. Guillem Mas s.d. s.d. 

 
 

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

Periodo 
Medio 
Pago 
Pendient
e (PMPP) 
(ies) 

Dentro Periodo Legal Pago
al Final del Periodo 

Fuera Periodo Legal Pago
al Final del Periodo 

Número de 
Operacione
s

Importe Total Número de 
Operacione
s

Importe Total 

Canet de Mar 20,79 321 1.154.573,91 20 39.973,98 
F. Els Garrofers 21,90 36 30.017,58 14 10.275,00 
F. Residen. Guillem Mas s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

 
Segon.- COMUNICAR el present acord a Intervenció- Tresoreria 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura, Acció Social, Règim 
Intern i Promoció, explica que ja ha parlat d’aquest punt en l’anterior. 
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2.3. Intervenció 
 
2.3.1. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2018, INTEGRAT 
PELS COMPTES DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
   
Els estats i comptes de les entitats locals han de ser rendides pel seu president abans 
del dia 15 de maig de l’exercici següent a aquell a què facin referencia els esmentats 
comptes. 
 
El compte general, una vegada format per la intervenció, s’ha de sotmetre abans del 
dia 1 de juny a informe de la Comissió Especial de Comptes de l’entitat local, que 
estarà constituïda pels membres dels distints grups polítics de la Corporació. 
 
El compte general, amb l’informe de la Comissió Especial de Comptes, ha de ser 
exposat al públic per un termini de quinze dies, durant els quals i vuit més els 
interessats poden presentar reclamacions, reparaments o observacions, els quals 
seran examinats per la Comissió Especial de Comptes. 
 
El compte general i els informes de la Comissió s’han de sotmetre al Ple per a que, en 
el seu cas pugui ser aprovat abans del dia 1 d’octubre. 
 
Atès que el compte ha estat format per la intervenció amb el contingut i requisits que 
disposa la normativa aplicable, format pels documents següents: 
 

 Balanç de situació 
 Compte del resultat econòmic-patrimonial 
 Estat de la liquidació del pressupost 
 Estat de canvis en el patrimoni net 
 Estat de fluxos d’efectiu 
 Memòria  

 
Vist l’informe la intervenció sobre la formació del compte que es transcriu tot seguit: 
 
“D’acord amb allò previst en l’article 212 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, el sotasignat, Interventor de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, ha format el Compte General de l’exercici 2018 per tal 
que sigui posat en disposició de la Comissió Especial de Comptes. 
 
Atès el que disposa l’article 179.1.a del Tex refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i als 
efectes merament explicatius del procediment que ha de seguir la tramitació de 
l’expedient, i de la documentació que l’ha d’integrar, s’emet el següent informe: 
 
INFORME 
 
PRIMER.- La normativa aplicable a la rendició de comptes ve definida per: 
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- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local (LRBLR), articles 
22.2e) i 116. 

- Text refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, articles 208 a 212. 

- Text refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya (TRLMC), aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2013, de 28 d’abril, articles 101 i 104. 

- Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària (LGP), article 119.3 
- Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL), aprovat per l’Ordre 

HAP/1781/2013, de 20 de setembre, Capítol II del Títol IV (Regles 44 a 51). 
 
SEGON.- D’acord amb l’article 200 TRLHL,  

“1. Les entitats locals i els seus organismes autònoms queden sotmesos al règim 
de comptabilitat pública en els termes previstos en aquesta Llei. 
2. Les societats mercantils en el capital de les quals tinguin participació total o 
majoritària les entitats locals estaran igualment sotmeses al règim de 
comptabilitat pública, sense perjudici de que s’adaptin a les disposicions del Codi 
de Comerç i altra legislació mercantil i al Pla General de Comptabilitat vigent per 
a les empreses espanyoles”.  

 
Segons disposa l’art. 201 TRLHL, “La subjecció al règim de comptabilitat pública 
comporta l’obligació de rendir comptes de les respectives operacions, qualsevol que 
sigui la seva naturalesa, al Tribunal de Comptes. En el seu cas, també s’hauran de 
rendir a l’òrgan de control extern de la seva Comunitat Autònoma”.  
 
D’acord amb l’article 208 TRLHL “Les entitats locals, a la finalització de l’exercici 
pressupostari, formaran el compte general que posarà de manifest la gestió realitzada 
en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari”. 
 
El contingut del compte general i la documentació acompanyatòria es regula en els 
articles 209 i 211 del TRLHL i es desenvolupa en la Instrucció del Model Normal de 
Comptabilitat (ICAL), dictada en compliment d’allò previst en l’article 210 TRLHL. 
 
El procediment a seguir en la rendició de comptes es regula en l’article 212 del TRLHL 
i es desenvolupa en el capítol II del Títol IV de la ICAL. 
 
TERCER.- La responsabilitat de donar compliment a l’obligació de rendir comptes que 
tenen les entitats subjectes al règim de comptabilitat pública en es termes anteriorment 
exposats recau sobre la figura dels compta-donants. 
 
D’acord amb la Regla 50 ICAL, “seran compta-donants els titulars de les entitats i 
òrgans subjectes a l’obligació de rendir comptes i, en tot cas: 
a) El President de l’entitat local;  
b) Els Presidents o Directors dels organismes autònoms i de les entitats públiques 
empresarials. 
c) Els Presidents del Consell d’Administració de les societats mercantils dependents 
de l’entitat local;  
d) Els liquidadors de les societats mercantils dependents de l’entitat local en procés de 
liquidació.”  
 
Els compta-donants són responsables de la informació comptable, és a dir, de 
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subministrar informació veraç i que els comptes anuals reflecteixin la imatge fidel del 
patrimoni, de la situació financera, del resultat econòmic patrimonial i de l’exercici del 
pressupost de l’entitat comptable.  
 
De conformitat amb l’article 212.1 TRLHL  i la regla 50.2 ICAL, als compte-donants els 
correspon rendir, abans del 15 de maig de l’exercici immediat següent al que 
corresponguin, i degudament autoritzats, els comptes que hagin d’enviar-se a l’òrgan o 
òrgans de control extern.  
 
En compliment d’aquesta obligació, els compta-donants hauran de remetre els seus 
comptes anuals, acompanyats de la documentació complementària a que es refereix la 
regla 45.3, a la Intervenció o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de 
comptabilitat, en el termini abans assenyalat (regla 51.1 ICAL). 
 
La responsabilitat de subministrar informació veraç en què es concreta la rendició de 
comptes és independent de la responsabilitat en què incorrin els qui adoptaren les 
resolucions o realitzaren els actes reflectits en els esmentats comptes. 
 
QUART.- La formació del compte general es regula en l’article 212.2 TRLHL i en la 
regla 47 de la ICAL. 
 
El Compte general de cada exercici es formarà per la Intervenció o l’òrgan de l’entitat 
que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.  
 
CINQUÈ.- El Compte General de cada exercici es sotmetrà abans del 1 de juny de 
l’exercici immediat següent a informe de la Comissió Especial de Comptes de l’entitat 
local constituïda per membres dels diferents grups polítics integrants de la corporació 
(art.212.2 TRLHL, art. 116 LBRL, regla 49.1 ICAL). 
 
Segons estableix l’article 101.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya (TRLMC), aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, els comptes 
generals i la documentació complementària han d'ésser a disposició dels membres de 
la comissió, perquè els puguin examinar i consultar, com a mínim quinze dies abans de 
la primera de les reunions. 
 
En el present expedient aquests terminis no s’han pogut complir, degut a la 
sobrecàrrega de feines que recauen sobre el departament d’Intervenció. 
 
El Compte General, amb l’informe de la Comissió Especial, serà exposat al públic per 
termini de quinze dies, durant els quals i vuit més, els interessats podran presentar 
reclamacions, objeccions o observacions. Examinats aquests i practicades les 
comprovacions que estimi necessàries, la Comissió Especial emetrà nou informe 
(art.212.3 TRLHL, regla 49.2 ICAL).  
 
SISÈ.- Acompanyat dels informes de la Comissió Especial i de les reclamacions i 
objeccions formulades, el Compte general es sotmetrà al Ple per tal que, en el seu 
cas, pugui ésser aprovat abans del dia 1 d’octubre (art.212.4 TRLHL i regla 49.3 ICAL). 
 
L’aprovació del Compte general és un acte essencial per la fiscalització d’aquesta pels 
òrgans de control extern, que no requereix la conformitat amb les actuacions 
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reflectides en aquell, ni genera responsabilitat per raó d’aquelles (art.212.5 TRLHL i 
regla 49.4 ICAL). 
 
 
SETÈ.- De conformitat amb la regla 51.2 ICAL, una vegada aprovat el Compte general 
pel Ple de la corporació, es rendirà pel President de l’entitat local a l’òrgan o òrgans de 
control extern competents en els terminis previstos en la normativa vigent. 
 
D’acord amb l’article 223.2 TRLHL, i als efectes de permetre l’exercici de les funcions 
de fiscalització externa que té atribuïdes el Tribunal de Comptes, les  entitats locals 
rendiran al Tribunal abans del dia 15 d’octubre de cada any el compte general 
corresponent a l’exercici econòmic anterior. 
 
De conformitat amb l’article 223.3 TRLHL, una vegada fiscalitzats els comptes pel 
Tribunal, es sotmetrà a la consideració de l’entitat local la proposta de correcció de les 
anomalies observades i l’exercici de les accions procedents, sense perjudici, tot això, 
de les actuacions que puguin correspondre al Tribunal en els casos d’exigència de 
responsabilitat comptable.  
 
Això, sense perjudici de les facultats que, en matèria de fiscalització externa de les 
entitats locals tinguin atribuïdes pels seus Estatuts les Comunitats Autònomes.  
 
VUITÈ.- D’acord amb l’article 209.1 i 210 TRLHL i la regla 44.2 ICAL, el Compte 
general estarà integrat per: 
a) El compte de la pròpia entitat 
b) El compte dels organismes autònoms 
c) Els comptes de les societats mercantils de capital íntegrament propietat de les 
entitats locals. 
d) Els comptes anuals de les entitats públiques empresarials 
 
Cadascun dels subjectes comptables a que es refereix l’apartat anterior haurà 
d’elaborar els seus propis comptes d’acord amb allò previst en les regles 45 i ss ICAL. 
El Compte general de l’Ajuntament de Canet de Mar corresponent l’exercici 2018 està 
format per: 
 
- el compte de l’AJUNTAMENT  
 
NOVÈ.- De conformitat amb article 209.2 TRLHL, els comptes als que fan referència 
els apartats a) i b) anteriors reflectiran la situació econòmic-financera i patrimonial, els 
resultats econòmic-patrimonials, i l’execució i liquidació dels pressupostos. 
 
D’acord amb la Regla 45.1 ICAL, el compte de la pròpia entitat local i el compte de 
cadascun dels seus organismes autònoms estaran integrats per:  
a) El Balanç;  
b) El Compte del resultat econòmic-patrimonial;  
c) L’Estat de canvis en el patrimoni net; 
d) L’estat de fluxos d’efectiu; 
e) L’Estat de Liquidació del Pressupost i  
f) La Memòria.  
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D’acord amb l’apartat 2n de la mateixa regla, aquests comptes s’hauran d’elaborar 
seguint les normes i ajustant-se als models que s’estableixen en la tercera part del Pla 
General de Comptabilitat Pública adaptat a l’Administració local annex a la mateixa 
ICAL. 
 
De conformitat amb regla 45.3 ICAL, als comptes anuals de la pròpia entitat local i de 
cadascun dels seus organismes autònoms s’haurà d’unir la següent documentació: 
a) Actes d’arqueig de les existències en Caixa referides a final d’exercici. 
b) Notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents en les mateixes 
a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, referits a final d’exercici i agrupats 
per nom o raó social de l’entitat bancària. En cas de discrepància entre els saldos 
comptables i els bancaris, s’aportarà l’oportú estat conciliatori, autoritzat per 
l’Interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat. 
 
DESÈ. D’acord amb la Regla 48.1 ICAL, el Compte general s’acompanyarà, amb 
caràcter general, de la següent documentació complementària: 
a) Els documents a que es refereix la Regla 45.3 ICAL.  
b) Els comptes anuals de les societats mercantils en quin capital social tingui 
participació majoritària la entitat local. 
c) Els comptes anuals d’aquelles unitats dependents de l’entitat local incloses en 
l’àmbit d’aplicació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària 
i Sostenibilitat financera no compreses en l’apartat b) anterior ni integrades al compte 
general. 
 
Segons es desprèn de l’article 209.4 TRLHL i la Regla 48.2 ICAL, en el cas que el Ple 
de la corporació així ho hagués establert, al Compte general s’acompanyaran els 
estats integrats i consolidats que hagi determinat.  
 
D’acord amb l’article 211 TRLHL i la Regla 48.3 ICAL, en el cas dels municipis de més 
de 50.000 habitants i les altres entitats locals d’àmbit superior acompanyaran al 
compte general:  
d) Una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics.  
e) Una memòria demostrativa del grau en què s’hagin complert els objectius 
programats amb indicació dels previstos i assolits juntament amb el seu cost. 
 
En el cas de l’Ajuntament de Canet de Mar per l’exercici 2018, i d’acord amb els 
preceptes citats, l’única documentació acompanyatòria que procedeix incloure és: 
- La prevista en la Regla 45.3 ICAL referida a la pròpia entitat local. 
- Els Comptes Anuals de la Fundació Garrofers, que està adscrita a l’entitat local 

als efectes de la LOEPSF. 
 
 
Tot això és el que s’informa als efectes oportuns.” 
 
Havent-se dictaminat el compte general de l’Ajuntament de Canet de Mar corresponent 
a l’exercici 2018, publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 14 de febrer de 
2020 sense que s’hagin presentat alꞏlegacions dins els període d’exposició pública,  
 
Tenint en compte la manifestació oral efectuada per la regidora Sra. Gemma Bosch 
Alsina pel que fa a la Nota 25 de la Memòria “Indicadors financers, patrimonials i 
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pressupostaris, i que un cop incorporada l’esmena a l’expedient relativa al nombre 
d’habitants del municipi, 
 
El Ple municipal acorda 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, Miguel Borrego González, Josep Antoni Massagué Muntada, Jordi Castellà 
Andrés i Gemma Bosch Alsina. 
 
Atès que la regidora Sra. Garcia Beti consta en aquest moment com absent a la sala 
de plens telemàtica, de conformitat amb l'article 46.2.d de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, el seu vot es computa com abstenció: 
 
Primer.- Aprovar el compte general de l’Ajuntament de Canet de Mar, integrat pels 
estats i comptes anuals d’aquest Ajuntament corresponents a l’exercici 2018. 
 
Segon.- Remetre a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i a la Direcció General de 
l’Administració Local els estats i comptes anuals que integren el compte general de 
l’Ajuntament. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura, Acció Social, Règim 
Intern i Promoció, explica que aquest és el primer exercici en el qual ja no es 
presenten els comptes de l’Ajuntament conjuntament amb els de l’organisme autònom 
de Ràdio Canet. 
 
Explica que aquesta liquidació compleix amb els objectius d’estabilitat pressupostària, 
la regla de la despesa i el nivell de deute. 
 
Manifesta que els tres paràmetres principals, que són el resultat pressupostari, el 
romanent de tresoreria i el balanç i el compte de resultats, també tenen xifres 
positives. D’aquesta manera, el resultat pressupostari, els drets menys les obligacions 
més/menys els ajustos, es passa de 1.840.798 euros de l’any passat a 5.267.657, 
d’aquest any. 
 
Pel que fa al romanent de tresoreria, l’any passat donava un xifra de 4.678.139 i 
aquest any és de 7.824.578 euros. 
 
Respecte al balanç, l’estat comptable entre actius i passius, es passa de 45.949.977 a 
49.987.815 euros i de 5.007.022 euros a 3.480.839. Per tant, tots els paràmetres 
ofereixen uns increments importants. 
 
També vol fer esment del fet que amb el tema dels comptes generals d’anys anteriors 
tenien un endarreriment i ja van dir al mes d’octubre que intentarien presentar abans 
d’acabar l’any 2019, o primers del 20, el compte general del 2018, cosa que fan ara. 
Amb això, es posen gairebé en situació de posar-se a nivell i la voluntat és presentar el 
compte general del 2019 al mes de juny per poder ser aprovat a la tardor, màxim al 
mes d’octubre. Així, a partir d’aquí podran presentar els comptes quan s’han de 
presentar. 
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El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de 
Mar, explica que vol agrair l’esforç que està fent Intervenció per ordenar els comptes. 
És un tema molt important perquè si s’han de prendre mesures extraordinàries per fer 
front a aquesta crisi sanitària, és molt important que es compleixin tots els paràmetres. 
 
El senyor Xirau dona les gràcies al senyor Castellà i s’afegeix a la felicitació que ha fet 
a Intervenció i sobretot a l’interventor. No és poca feina ni poc important la que s’està 
aconseguint amb tan poc temps. S’ha de tenir present que en menys d’un any, s’ha 
recuperat la feina de tres. És de justícia felicitar-lo per la feina feta. El govern així ho 
ha fet i l’alegra que el senyor Castellà també ho faci des de l’oposició. 
 
2.3.2. PROPOSTA DE PLE D'APROVACIÓ DE 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. 10/2020, de modificació de crèdits en la modalitat de crèdits 
extraordinaris. 
 
Vista la memòria presentada pel departament d’Esports de data 13 de març de 2020 
relativa a la necessitat de tramitar l’expedient de modificació de crèdits. 
 
Vist l’informe favorable de l’Interventor número 35/2020 de 23 de març 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 quinze 
vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet 
Bayer, Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid Cámara, Raquel Serra Lerga, M. 
Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Josep Tenas Soler, Anna M. 
Casas Donadeu, Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata, Miguel Borrego 
González, Josep Antoni Massagué Muntada i Gemma Bosch Alsina, i una abstenció 
del regidor Jordi Castellà Andrés. 
 
Atès que la regidora Sra. Garcia Beti consta en aquest moment com absent a la sala 
de plens telemàtica, de conformitat amb l'article 46.2.d de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, el seu vot es computa com abstenció: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de crèdit, en la modalitat 
de crèdit extraordinari, número 10/2020, amb el següent detall: 
 
El resum de les modificacions proposades és el següent: 
 
Pressupost de despeses 
Altes  
Aplicació Descripció Import 
52 34200 63300 INVERSIÓ REPOSICIÓ - UTILLATGE - BAR 

PAVELLÓ 
1.068,76 €
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Total  1.068,76 €
 
Pressupost de despeses 
Baixes  
Aplicació Descripció Import 
52 34000 22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES - 

ESPORTS 
1.068,76 €

Total  1.068,76 €
 
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. 
 
El senyor Josep Tenas Soler, regidor delegat d’Esports, Platges i Brigada d’Obres i 
Serveis, explica que en aquest punt s’habilita aquesta transferència de crèdit 
extraordinari per pagar a qui deixa la concessió del bar del pavelló, el capital pendent 
d’amortitzar de l’import total que va pagar com a equipament d’aquesta concessió. El 
concessionari ho va pagar en el seu moment i ara se li ha d’amortitzar aquesta 
despesa. Els Serveis Tècnics municipals han calculat aquest import. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, explica que és 
un assumpte que prové de la legislatura passada i pensa que ha trigat massa a 
solucionar-se. Pregunta al senyor Tenas si aquesta despesa haurà de ser assumida 
per part del nou concessionari de la instalꞏlació. 
 
En aquest moment es produeix un problema en la retransmissió del Ple i passats uns 
minuts es reprèn la sessió. 
 
2.4. Alcaldia 
 
2.4.1. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR  
DAVANT LA CRISI DEL COVID-19 
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Estem vivint una situació excepcional. La pandèmia provocada pel coronavirus 
COVID-19 ha desencadenat una crisi sanitària, social, econòmica i humanitària que ha 
requerit implementar mesures d’emergència en tots els àmbits i institucions, també per 
part del conjunt de ciutadans i ciutadanes del nostre poble. Es tracta d'una veritable 
qüestió de país en què no hi caben iniciatives aïllades. Totes les accions han de ser 
globals, concertades i coordinades entre els diferents agents polítics, econòmics i 
socials del nostre país. 
 
Aquesta situació que estem vivint ha posat en evidència la necessitat de preservar els 
serveis públics i defensar les polítiques que garanteixin l’estat del benestar de les 
persones. 
 
Dia rere dia comprovem les conseqüències de la pandèmia del COVID-19 a les 
nostres vides, i l’abast estructural que aquesta té i tindrà en el present i futur de la 
nostra societat, però especialment ens entristeixen els milers de morts que està 
provocant la pandèmia.  
 
Volem expressar també el nostre desig de recuperació ràpida de totes les altres 
persones que avui pateixen la malaltia i es troben a casa o hospitalitzades. A totes 
elles el nostre suport i ànims per a la prompta recuperació. 
 
Vivim moments d’incerteses. Parlem d’una crisi o de diverses crisis encadenades? 
Parlem de crisi global, de crisi local, o de crisis locals que aterren en la proximitat? 
Parlem de les urgències o de les importàncies? Nosaltres creiem que es tracta d’un 
conjunt de crisis interrelacionades que caldrà resoldre a diferents velocitats, però 
sempre prioritzant els colꞏlectius més vulnerables. 
 
Les diferents mesures adoptades pels ens locals amb escassos recursos, esforç 
inesgotable i intelꞏligència colꞏlectiva han de servir de referent nacional en l'actuació i 
l'abordatge d'una emergència humanitària, des del respecte institucional, el diàleg 
permanent i la coordinació i cooperació i no des de la confrontació institucional. 
 
Els ajuntaments hem de donar el millor de nosaltres, assumint les responsabilitats que 
tenim i la sensibilitat amb la que actuem, tenint en compte la proximitat, el coneixement 
i també la capacitat dels nostres serveis públics. 
 
Ara hem d'abordar un doble repte: actuar per respondre a aquesta emergència i 
treballar de forma proactiva per establir les mesures orientades a activar un pla de xoc 
que ens permeti superar a mig termini la greu crisi que patim. 
 
És el moment d’estar més que mai al servei de la ciutadania. Per una banda, al costat 
de les persones que abans de la crisi del COVID-19 ja eren vulnerables i que rebien 
l’ajut de les administracions en tots els àmbits. Per altra banda, també hem d’estar al 
costat de totes aquelles persones que, com a conseqüència d’aquesta crisi poden 
quedar en risc d'exclusió social. Només des d’una visió sensible amb les persones i els 
colꞏlectius més vulnerables podrem garantir una sortida justa a aquesta crisi. 
 
L’excepcionalitat d’aquesta crisi, la més que probable dimensió en el temps i el seu 
impacte en la quotidianitat, convivència i economia de moltes famílies ens obliga a 
assumir de forma corresponsable tots els esforços i destinació de recursos per garantir 
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la cohesió, la dignitat de totes les persones i totes les energies per no deixar mai més 
ningú enrere.  
 
Avui, el conjunt de persones i grups polítics que integrem la corporació; i convençuts i 
convençudes que expressem els sentiments del conjunt d’organitzacions polítiques, 
sindicals, empresarials, veïnals, socials, culturals, educatives i esportives del nostre 
municipi manifestem de forma unànime el servei a l’interès general. Des que vam 
començar a patir els efectes de la pandèmia, hem demostrat el nostre compromís i 
solidaritat com a poble. Estem convençudes i convençuts que ens en sortirem i, per 
això, mirem l’horitzó i entenem aquesta crisi també com una oportunitat per a fer una 
societat més humana, més justa, pròspera i cohesionada. 
 
Els ens locals som l’administració més propera a la ciutadania, el dic de contenció 
davant la crisi i els qui administrem i executem la majoria de les decisions preses, ens 
agradin o no, per altres administracions. 
 
És per totes aquestes consideracions que el ple de la corporació adopta la següent 
declaració, per tretze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i 
Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid Cámara, 
Raquel Serra Lerga, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Josep 
Tenas Soler, Anna M. Casas Donadeu, Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata, 
Miguel Borrego González i Josep Antoni Massagué Muntada, un vot en contra del 
regidor Jordi Castellà Andrés i una abstenció de la regidora Gemma Bosch Alsina. 
 
Atès que la regidora Sra. Garcia Beti consta en aquest moment com absent a la sala 
de plens telemàtica, de conformitat amb l'article 46.2.d de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, el seu vot es computa com abstenció: 
 
Primer.- Expressar el reconeixement al conjunt dels i les professionals, des del 
personal sanitari, els serveis socials o les policies locals, a les persones que treballen 
en serveis de neteja per la seva dedicació, professionalitat i servei públic. 
Circumstància que volem fer extensiva a totes les persones, tant dels serveis de 
l’ajuntament com dels comerços i serveis, també de totes les persones que des del 
voluntariat participen en les tasques per fer possible que ningú quedi sense resposta a 
les seves necessitats. 
 
Segon.- La crisi, malgrat el seu origen estrictament sanitari acaba essent una crisi 
econòmica i social que requereix una resposta unitària i de consens entre les diverses 
formacions polítiques i entre aquestes i els diferents agents econòmics i socials. 
 
Cal posar, per tant,  tots els recursos d’aquest ajuntament, humans, tècnics i 
econòmics, per poder garantir els béns comuns i elaborar els plans i programes, 
reajustant el pressupost municipal, i reorganitzant serveis, per concretar un pla 
econòmic i social per afrontar les necessitats individuals i colꞏlectives, combatre la 
vulnerabilitat de les persones i famílies i reactivar l’economia local. 
 
Tercer.- Reiterar el nostre compromís de posar-nos a disposició dels governs de la 
Generalitat i de l’Estat, amb tota l’exigència i des del diàleg i la cooperació de les 
actuacions a desenvolupar i els instem a crear els mecanismes de colꞏlaboració 
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permanent amb el món local evitant la confrontació i reforçant els canals de 
concertació i de comunicació transparents. 
 
Quart.- Reclamen una actitud proactiva de la Unió Europea i adoptar totes aquelles 
mesures que permetin flexibilitzar les mesures de restricció i disponibilitat econòmica 
per al conjunt d’administracions públiques i la reactivació econòmica dels sectors 
productius. 
 
Cinquè.- Agraïm a tota la població la conducta exemplar d’aquests dies tot reiterant la 
necessitat de continuar confinades i seguir les recomanacions sanitàries i comunitàries 
pel bé de tothom. Només amb aquest confinament efectiu, amb la colꞏlaboració i 
solidaritat de tothom, podrem frenar la propagació d’aquesta pandèmia. 
 
Com ja s’ha fet viral. Entre totes i tots ho superarem, jo actuo! 
 
La senyora alcaldessa explica que aquesta declaració institucional també la volen 
dedicar a tota la gent que ha fet molta feina durant tots aquests gairebé dos mesos 
durant els quals estan patint aquesta situació i on s’ha vist realment la implicació social 
de molts treballadors. A continuació, llegeix la declaració. 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, explica 
que el seu grup municipal se suma a l’esperit d’aquesta declaració. Volen tenir un 
reconeixement per tots els colꞏlectius que han fet un sobreesforç durant aquesta crisi i, 
a nivell més local, també als tècnics i a tot el personal de l’Ajuntament. És una crisi per 
a la qual no s’estava preparat i subscriuen el que diu la declaració. 
 
Ara bé, també pensen que no s’ha de perdre la perspectiva del fet que actuar tots units 
amb una acció coordinada, no ha d’eximir-los de tenir una certa crítica i autocrítica i 
que no es poden supeditar a organismes que han tingut una ineficiència manifesta en 
algunes ocasions. 
 
Dit això, el seu grup municipal se suma al manifest, però també demanen a 
l’Ajuntament que quan el seu grup ofereixi mà estesa, aquesta s’accepti i quan es 
posin a disposició de l’Ajuntament pel que faci falta per afrontar aquesta crisi, o 
qualsevol altra, es disposi de la seva ajuda, perquè ve d’un oferiment sincer i no de la 
pràctica política. 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de 
Mar, explica que se solidaritza amb totes els víctimes del COVID-19, amb tots els 
aturats i totes les famílies que han vist trasbalsada la seva vida. 
 
Ara bé, no secunden aquesta declaració institucional perquè creuen que és insuficient, 
no hi ha hagut la necessària i deguda autocrítica per a la gestió, molt millorable, de les 
administracions públiques. Creuen que és important fer autocrítica de la gestió feta per 
no repetir els mateixos erros del passat. No en va, el país té el trist rècord de mortaldat 
a tot el món, més de 24.000 persones a tot l’Estat i més de 10.000 a Catalunya i també 
té el trist rècord d’infeccions. 
 
Per aquests motius, manifesta que no es pot treure pit sobre la gestió d’una pandèmia 
que, en la seva opinió s’ha començat a tractar tard i malament. De fet, tots recorden 
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com a començaments del mes de febrer les instituciones estaven més pendents de fer 
el Mobile World Congress que no pas d’afrontar la crisi de la pandèmia del 
coronavirus. Era al mes de febrer, quan ja estaven morint milers de persones a la Xina 
i començaven a morir milers de persones a Itàlia. 
 
Està clar que no s’ha fet tota la feina que calia fer i que aquestes setmanes i aquests 
mesos que s’han perdut han provocat que molt sanitaris haguessin de treballar en 
condicions de molta inseguretat. Vol recordar, especialment, la mort de 24 sanitaris a 
tot l’Estat espanyol, als quals els fa el seu més sentit homenatge. El sector sanitari 
s’ha posat en risc i en alguns casos ha donat la vida . Per al seu grup és un gran 
exemple de com el poble, quan fa falta, arrisca el que calgui. Ara s’està en una situació 
de confinament que es fa molt llarga, es necessita al més aviat possible desconfinar la 
població, donar mitjans de protecció i posar-se tothom a remar perquè l’economia del 
país torni a funcionar. 
 
Per últim, declara que el pitjor que pot passar en aquesta pandèmia és que hi hagi 
gent que es quedi pel camí i demana que es tingui present aquest objectiu, no deixar 
ningú al marge. 
 
La senyora alcaldessa prega als regidores i les regidores la màxima brevetat possible 
en les seves intervencions. 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 
després de les intervencions dels seus companys, poc més hi afegirà, però sí que vol 
remarcar la seva solidaritat i condol a totes les persones afectades que han patit 
aquesta crisi en primera persona, bé per la malaltia, per defuncions o perquè li ha tocat 
treballar en aquestes circumstàncies. Entén que des de tots els organismes, tant 
municipals com comarcals o autonòmics, aquesta situació els ha sobrepassat a tots. 
Diu molt de tot aquell representant polític que reconeix que s’ha equivocat. Des del seu 
partit creu que s’ha entonat el mea culpa en més d’una ocasió. 
 
Pel que fa al món municipal, estenen la seva mà al govern, estan d’acord amb tot el 
que es diu en aquesta declaració, però es vol afegir a la crítica que han fet la senyora 
Bosch i el senyor Castellà, ja que consideren s’hauria de millorar l’actitud quan unes 
persones s’ofereixen a ajudar i, en canvi, se les menysté. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, manifesta 
que se suma a la declaració institucional i vol agrair a tots els regidors i regidores que 
s’hi han sumat i que hi han aportat esmenes. També se suma a l’especial agraïment a 
tota la població de Canet, sobretot als infants i la gent gran, i també als professionals, 
per la seva tasca de protegir la població en general. 
 
També explica que hi ha molts reptes a fer des de les àrees de Serveis Socials, 
Promoció Econòmica i Educació, reptes de treball i d’esforç i que no serien possibles 
sense tots aquests professionals, sense els treballadors i les treballadores que, 
conjuntament amb les regidores, estan treballant de valent, tot i aquest estat 
d’emergència. Cal reconèixer aquest esforç a tots ells.  
 
Per acabar, vol fer un agraïment a tots aquests professionals que els acompanyen i 
que els estan protegint des de molts àmbits, de tots els sectors. 
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També li comenta a la senyora alcaldessa que el senyor Josep Antoni Massagué 
Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per Canet, ha votat pel xat i ha votat 
favorablement. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que la idea de 
la declaració institucional era que en uns moments tan difícils es volia aconseguir una 
unitat dins del poble per treballar en la mateixa línia i amb els mateixos criteris. 
 
En primer lloc, vol agrair el suport i les esmenes que han fet els diferents grups, ja que 
hi ha hagut esmenes de cinc grups polítics. Aquesta declaració va en tres línies 
diferents, donar el condol a tothom que ha tingut alguna pèrdua, expressar el 
reconeixement a tots els professionals que estan treballant i al peu del canó, dia a dia, 
i l’agraïment a la població per la seva conducta exemplar i que han de continuar tenint. 
 
La senyora alcaldessa es dirigeix a la senyora Gómez i li comenta que no han rebut 
cap petició al canal de participació on la gent s’apunta com a voluntària. El govern té 
feina a governar per sortir d’aquesta situació i a intentar que ningú es quedi pel camí, 
per tant, qui vulgui ajudar serà benvingut pels canals que s’han creat per aquest motiu. 
 
La senyora Gómez explica que es va oferir tant a la regidora de Serveis Socials com al 
tinent d’alcalde el senyor Xirau per tot allò que la necessiten, a ella o als seus 
companys. Si aquest canal no li serveix a la senyora alcaldessa, potser és ella qui ha 
de revisar aquests protocols. 
 
La senyora alcaldessa explica que el problema és que no s’ha utilitzat el canal 
adequat, ja que tant la senyora Isart com el senyor Xirau tenen altres problemes que 
fer de missatgers. 
 
2.4.2. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PRIMÀRIES CANET DE MAR PER 
INSTAR AL GOVERN LOCAL I DE CATALUNYA A EXTREMAR ELS MITJANS DE 
PREVENCIÓ, PROTECCIÓ, ASSISTÈNCIA MÈDICA I VIGILÀNCIA DE LES 
RESIDÈNCIES D’AVIS PUBLIQUES I PRIVADES 
 
Fets: 
 
La mortal pandèmia de Covid19 que pateix el món i concretament el nostre país, ens 
ha ensenyat les mancances estructurals del nostre sistema d’assistència geriàtrica i de 
salut respecte els nostres avis més vulnerables. 
 
Una mortaldat de més de 2.000 casos a Catalunya i uns 12.000 a tot l’Estat demostren 
que cal fer un esforç singular i determinat en la defensa dels nostres grans augmentant 
les mesures de prevenció, mitjans de protecció, assistència mèdica, vigilància 
institucional i borses de treball per les residències de la gent gran. 
 
El Ple municipal no aprova 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 Josep Antoni 
Massagué Muntada, cinc abstencions dels regidors Marián Gómez Téllez, Sílvia 
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Tamayo Mata, Miguel Borrego González, Yasmina Garcia Beti i Gemma Bosch Alsina i 
un vot a favor del regidor Jordi Castellà Andrés: 
 
Primer.- El Grup Municipal de Primàries Canet de Mar insta al govern local i de 
Catalunya a extremar els mitjans de prevenció augmentant els controls de tests contra 
el Covid19 a treballadors i gent gran, habilitant zones d’aïllament i infermeria en casos 
d’infecció. 
 
Segon.- Extremar els mitjans de  protecció a les residències d’avis equipant amb 
“Epis” els seus treballadors per evitar les infeccions i transmissions víriques del 
personal als avis residents. 
 
Tercer.- Extremar els mitjans d’assistència mèdica als centres geriàtrics amb les 
esmentades zones d’aïllament, seguiment mèdic i no discriminació de la gent gran 
alhora de ser ingressats als centres hospitalaris per la seva avançada edat. 
 
Quart.- Extremar el control i seguiment institucional de les residències d’avis públiques 
i privades mitjançant l’augment d’inspectors i inspeccions amb monitorització dels 
centres i les defuncions. 
 
Cinquè.- Crear una borsa de treball general per tota Catalunya i augmentar les 
retribucions al personal en cas d’epidèmia vírica per desincentivar les baixes i 
recompensar l’esforç heroic dels treballadors a càrrec de la Generalitat. 
 
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 quan el Grup municipal de Primàries Canet de Mar va presentar aquesta moció a 
la Comissió Informativa General, ja van proposar una sèrie de canvis, ja que des del 
govern local certes actuacions que demana aquesta moció no es poden dur a terme i, 
a més a més, altres mesures dels punts 1, 2 i 3 ja s’estan portant a terme. Sí que 
estan completament d’acord en el fet que hi ha un problema en la gestió a les 
residències i que s’ha d’afrontar, però creuen que la forma d’aquesta moció no és 
l’adequada. A més a més, com que no es van acceptar les seves esmenes, 
s’abstindran. 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que el 
seu grup municipal també s’abstindrà. Estan a favor de tot  el que ha llegit i comentat 
el senyor Castellà, però fa uns dies, a la Comissió Informativa General, el tinent 
d’alcalde de Medi Ambient i Sanitat en exposar tots aquests punts, va manifestar que 
el que depenia de la municipalitat ho estaven duent a terme, per la qual cosa és una 
incongruència votar a favor d’aquesta moció. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, explica 
que el seu grup, tal com ha expressat la senyora Gómez, també creu que una moció 
ha de servir per canviar les coses, ha de fer propostes de canvi, constructives, però en 
aquest cas, sí que és veritat que el tinent d’alcalde de Medi Ambient i Sanitat, que ha 
demanat la paraula i suposa que quan ho expliqui es veurà més clar, ja va comentar 
que aquestes mesures ja s’estan duent a terme i, sobretot, que s’està fent un gran 
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esforç per part de l’Àrea de Sanitat per poder estar al dia de totes les seves 
necessitats. Per aquest motiu no podran donar el seu suport a aquesta moció. 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Sanitat, explica 
que està d’acord amb la intervenció que han fet els diferents grups municipals. En la 
sessió de la Comissió Informativa General ja ho va explicar, les competències que té 
l’Ajuntament en Salut, no pas en Sanitat, que són coses diferents, són molt limitades, 
per no dir gairebé nulꞏles. Aquests aspectes es treballen des de la Generalitat i 
l’Ajuntament poca cosa pot fer. Ara bé, tot el que podien fer ho han dut a terme, 
principalment amb les residències, amb les quals han estat treballant molt estretament.  
 
Explica que està d’acord que l’administració ha anat una mica tard, però s’ha de tenir 
clar que s’està anant molt a remolc de tot el que està passant. És una situació molt 
canviant i ho fa molt de pressa i considera que, tot i la improvisació de les dues 
administracions, s’està fent tot el que es pot o, si més no, vol pensar que s’està fent tot 
el que es pot. Per tant, només pot agrair a les administracions la implicació que tenen 
amb la situació. 
 
Per últim, vol deixar clar que s’ha de tenir present que a l’hora de prendre decisions 
aquesta situació és molt complexa. Per aquests motius votaran en contra d’aquesta 
moció, principalment perquè com a administració local no poden fer-hi gran cosa 
perquè no tenen competències, tot i que malgrat això han intentat donar-los tot el 
material que han pogut. 
 
El senyor Castellà agraeix l’exposició dels motius dels diferents grups municipals, però 
la realitat és tossuda i la realitat és que les residències d’avis han quedat 
desemparades durant la major part de la pandèmia. Durant dos mesos i mig no han 
rebut els equipaments necessaris per atendre els avis. Hi ha gairebé el 50% de les 
defuncions en residències d’avis, que se suposa que estaven tancades, que se suposa 
que estaven assegurades perquè ningú entrés el virus i això ha provocat una greu 
crisi. 
 
Aclareix que, evidentment, aquesta moció no és només una instància al govern local, 
sinó també al govern de la Generalitat i a totes les institucions que se sentin afectades.  
 
El que el seu grup pretén amb aquesta moció és que es facin els canvis que siguin 
necessaris perquè han detectat que hi ha residències d’avis on no s’ha fet la feina que 
s’esperava i consideren que aspectes com la monitorització, la borsa de treball o 
l’augment dels equips de protecció són molt importants. S’ha de tenir present que 
aquests equips de protecció van començar a arribar el 16 d’abril i les residències van 
haver de fer el que van poder per intentar que els seus avis estiguessin sans i estalvis. 
 
La senyora alcaldessa recorda al senyor Castellà que les intervencions tenen una 
durada limitada i li pregaria que no l’obligués a tancar-li el micròfon, ja que van molt 
justos de temps. 
 
El senyor Masvidal demana la paraula per recordar que amb aquests temes sempre 
passa el mateix. En la sessió de la Comissió Informativa General es va repetir que 
s’havia d’intentar arribar a un acord amb aquesta moció. El senyor Castellà mateix 
està dient que l’Administració local no té competències en Salut i precisament això 
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s’hauria pogut parlar abans d’aquesta sessió del Ple i consensuar-ho, però el senyor 
Castellà sempre fa el mateix i ja li ha dit diversos cops. Parlant sempre s’entendran, 
però no pot ser que el senyor Castellà no accepti aquest diàleg que li van demanar tots 
els grups municipals. Li demana que no faci aquestes manifestacions perquè està 
enganyant les persones que estan escoltant aquesta sessió. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, comenta que el seu 
grup municipal també votarà en contra d’aquesta moció. 
 
El senyor Castellà demana la paraula per alꞏlusions, però la senyora alcaldessa li 
respon que ja ha fet una intervenció per alꞏlusions. Comenta que això es podria 
convertir en un diàleg i no hi ha prou temps, tenint en compte que la sessió té un 
temps limitat. 
 
2.4.3. MOCIÓ PER DEMANAR LA FLEXIBILITZACIÓ DE LES REGLES FISCALS 
AMB LA FINALITAT D’AUGMENTAR LA CAPACITAT PRESSUPOSTÀRIA DEL 
MÓN LOCAL 
 
Els ajuntaments, com a institució més pròxima a la ciutadania, són agents clau en la 
gestió i coordinació de les mesures que se’n deriven d’aquesta emergència sanitària 
produïda pel covid19. Des del primer dia, hem estat al peu del canó, per cobrir totes 
les necessitats de la ciutadania i seguir prestant els serveis basics. Sempre, en tot 
moment, al costat del govern de la Generalitat. 
 
També serem, però, els que patirem de nou aquesta crisi econòmica d’una forma més 
directa per la manca d’autonomia local, de capacitat de decidir on hem de destinar 
més recursos, a causa dels canvis normatius derivats de la crisi del 2008. 
 
Arran d’aquella crisi, l’Estat Espanyol va modificar l’article 135 de la Constitució, 
posant com a prioritat absoluta el pagament del deute,per davant de qualsevol altra 
necessitat. I d’aquesta acció se’n deriva la llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), que limita la 
capacitat d’actuació dels ajuntaments. 
 
Si bé les regles fiscals recollides en aquesta llei podien tenir un cert sentit quan els 
ajuntaments presentaven situacions de desequilibri en els seus comptes, ho va deixar 
de tenir en el moment que van ser capaços de generar superàvits i en canvi 
continuaven existint necessitats urgents per atendre. A partir del 2015 és el moment en 
què la gran majoria d'ajuntaments aconsegueixen generar superàvits que s’acaben 
convertint en estructurals, ja que en gran part s'expliquen per majors ingressos 
tributaris vinculats a procediments cadastrals, poc sensibles al cicle econòmic. 
 
D'acord amb l'actual normativa d'estabilitat pressupostària, quan un ajuntament liquida 
el seu pressupost en situació de superàvit es veu obligat a destinar la major part a 
reduir el nivell d'endeutament, segons estableix l'article 32 -Destinació del superàvit 
pressupostari- de la LOEPSF. Tan sols una petita part queda disponible per a executar 
inversions financerament sostenibles, d'acord amb el que disposa la disposició 
addicional sisena -Regles especials per a la distribució del superàvit pressupostari-. 
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L'import restant s'acumula en el romanent de tresoreria, sent a la pràctica impossible la 
seva reinversió ja que això suposaria el incompliment de la regla de la despesa. 
 
Si bé aquesta regla de despesa es va crear amb l’objectiu que les administracions 
generessin estalvi durant les èpoques de creixement, el cert és que ha impossibilitat, 
per exemple, incrementar el pressupost dels serveis socials quan la recuperació 
econòmica encara no havia arribat al conjunt de les famílies. 
 
Per tots aquests motius, cal una modificació de la llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, per permetre que els ajuntaments puguin 
disposar lliurement dels seus estalvis i també que se’ls permeti generar dèficit en 
exercicis pressupostaris en què s'hagin donat situacions extraordinàries, com és el cas 
d’aquesta emergència sanitària, però també per poder donar resposta a altres 
situacions d’urgència com una catàstrofe natural. 
 
És més necessari que mai reorientar la política d'austeritat recollida en l'actual Llei 
d’Estabilitat pressupostària, més encara davant l'anunci de la Comissió Europea 
d'activar la clàusula de salvaguarda, que en la pràctica suposa la congelació de les 
regles fiscals amb l'objectiu d'incrementar la despesa pública. Aquesta decisió ha de 
tenir la corresponent transposició a la normativa estatal, evitant que es converteixi 
simplement en un major marge de dèficit a distribuir per l'Estat i subjecte a les actuals 
directrius pressupostàries. L’actual normativa és excessivament rígida per donar 
resposta a un nou escenari de recessió econòmica, particularment en el cas de la seva 
aplicació a l'administració local. 
 
La mesura recollida al decret 8/2020 que permet destinar a despesa social un 20% del 
superàvit 2019, amb un màxim de 300 milions d’euros per al conjunt de municipis de 
tot l’Estat, resulta clarament insuficient si considerem que només l’any 2019 els 
ajuntaments van obtenir un superàvit total de 4.000 milions d’euros, i que els estalvis 
acumulats en forma de romanents disponibles ascendeixen a uns 17.000 milions 
d’euros, segons dades del propi Ministeri d’Hisenda. 
 
Per tots els motius exposats anteriorment, s’acorda per unanimitat dels disset 
membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal:  
 
Primer.- Demanar al Congrés dels Diputats i al Senat la modificació urgent de la llei 
Orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per permetre que 
els ajuntaments puguin generar dèficit en exercicis pressupostaris en què s'hagin 
donat situacions extraordinàries. 
 
Segon.- Fer efectiva l’eliminació de la regla de limitació de la despesa per als 
ajuntaments que presentin una situació de superàvit o equilibri pressupostari i un nivell 
d’endeutament inferior al 110% sobre els ingressos corrents. 
 
Tercer.- Realitzar les modificacions necessàries de la llei 2/2012 per tal que els 
ajuntaments que presentin una situació de superàvit o equilibri pressupostari puguin 
disposar de tots els seus romanents sense condicions, i no s'hagin de destinar els 
superàvits a reduir deute. 
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Quart.- Que durant els anys 2020 i 2021 se suspengui l’aplicació de tots els plans 
econòmic-financers vigents i s’eximeixi de l’aprovació de noves mesures correctives 
derivades de l’incompliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, regla de la 
despesa i sostenibilitat financera, recollides als articles 21 i 22 de la LOEPSF, així com 
de les mesures coercitives recollides als articles 25 i 26 de la mateixa llei. 
 
Cinquè.- Mentre no es materialitzin els canvis estructurals necessaris al nostre país 
per bastir també la pròpia legislació al món local, que es treballi una reforma 
d’urgència de la Llei d’Hisendes Locals, conjuntament amb les entitats municipalistes, 
per tal que en l’elaboració de les ordenances fiscals 2021 els ajuntaments disposin de 
major autonomia a l’hora de dissenyar l’estructura dels seus impostos i puguin establir 
noves bonificacions vinculades a la capacitat econòmica i als reptes de transició 
ecològica. 
 
Sisè.- Traslladar aquests acords a la mesa del Congrés dels Diputats, i a la mesa del 
Senat, i a les entitats municipalistes. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, llegeix la part 
dispositiva de la moció. Comenta que se sumen a la moció els grups municipals de 
Canetencs Independents, PSC, Som Canet, Junts per Canet, Primàries Canet de Mar i 
Canet i Tu. 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, explica 
que avui mateix li han comunicat al senyor Llovet que se sumaven a la moció perquè 
no té cap sentit tenir aquests excedents de tresoreria, aquests romanents i aquests 
superàvits i no poder-los destinar allà on fan falta i més amb el que ha de venir. Es 
parla de persones en risc d’exclusió social, però amb tot el que vindrà després 
d’aquesta crisi, aquest concepte serà molt més ampli del que ha estat fins ara. És una 
mesura absolutament necessària que ha ser entomada amb responsabilitat des de les 
institucions municipals.  
 
Per acabar la seva intervenció, la senyora Bosch manifesta que volen fer extensiu als 
companys d’ERC que no s’ha d’interioritzar la realitat que s’està vivint ara mateix, sinó 
que s’han de reformar lleis estatals per no haver de demanar permís per gastar els 
diners de l’Ajuntament. 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de 
Mar, explica que el seu grup municipal creu que la millor autonomia és la de Portugal. 
Per tant, no troben bé haver de demanar permís per exercir la sobirania, per poder 
gastar el que sobra, i per això votaran a favor d’aquesta moció, simplement perquè 
creuen que és important i necessari tenir aquests recursos per la gent que pateix, però 
consideren que és una vergonya no ser capaços de gestionar els propis tributs i 
recursos. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, explica 
que vol afegir que tenen una carta que alguns alcaldes i alcaldesses han enviat a la 
ministra Montero demanant la urgència de la modificació d’aquesta Llei d’estabilitat 
pressupostària i financera. Es demana la supressió d’aquestes normes perquè puguin 
abordar polítiques que són absolutament necessàries per protegir aquesta població 
davant les conseqüències de la pandèmia. Creuen que cap persona, autònoma, infant 
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o treballador, entre d’altres, s’ha de quedar enrere a causa d’aquesta emergència. El 
seu vot serà favorable. 
 
El senyor Miguel Borrego González, regidor del grup municipal del PSC, explica que el 
seu grup està totalment d’acord amb aquesta moció, que està en la línia de les dues 
associacions de municipis principals. Ja s’havien fet propostes en aquest sentit en 
altres àmbits d’actuació i és evident que els ajuntaments han de poder mobilitzar la 
totalitat del seu superàvit per poder-lo destinar a polítiques socials i mesures 
econòmiques, s’ha de flexibilitzar la regla de despesa i derogar aquells aspectes de la 
Llei que encara ara limiten l’autonomia local i és per això que, en benefici dels veïns i 
les veïnes, des del món local cal reclamar i avançar per poder fer ús del superàvit de 
l’exercici 2019, sense cap limitació i flexibilitzant la rigidesa de la regla de la despesa i 
d’estabilitat pressupostària. D’aquesta manera es podrà contribuir a cobrir les 
necessitats de les persones més vulnerables i completar la dotació de material efectiu 
dels serveis municipals més necessitats de reforçar. 
 
Per últim, el senyor Borrego afegeix que també cal flexibilitzar les limitacions en la 
contractació pública i en la contractació de personal, per tal de poder contribuir en la 
reconnexió dels serveis públics en l’àmbit social i econòmic i també cal garantir la 
suficiència financera dels ens locals de cara als propers anys. L’aportació 
incondicionada que l’Estat fa als municipis s’hauria de veure reflectida en la línia de la 
reactivació necessària des del món local. El seu vot serà favorable. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs 
Independents, explica que no parla només com a integrant d’aquest govern i com a 
regidor d’Hisenda. Comenta que, si bé en un primer moment aquestes restriccions van 
ser útils i fins i tot necessàries i imprescindibles, ja fa uns anys, des del 2015 més o 
menys, que ja no cal aplicar aquesta política i ara justament es troben en un punt on el 
que caldrà és que aquests diners, que cal recordar que són diners de tots els 
ciutadans, es posin al servei de la població, per reactivar l’economia i per protegir els 
àmbits més desafavorits. Ara toca alliberar-se d’aquest dogal que ha suposat un llast, 
tots aquests anys. 
 
El senyor Llovet comenta que al seu grup municipal també els agradaria dependre 
només de la Generalitat de Catalunya. Consideren que aquesta moció, que ja s’havia 
presentat en altres ocasions, ara ja és un tema de responsabilitat històrica o 
d’irresponsabilitat per part del govern de l’Estat si és que no permet que el superàvit i 
els romanents dels ajuntaments es dediquin a dues grans funcions, una que ningú es 
quedi enrere i dues que el petit teixit industrial i empresarial del país tiri endavant.   
 
3. Precs i preguntes 
 
Abans de donar pas als diferents regidors, la senyora alcaldessa pregunta a la senyora 
Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde de Sostenibilitat, Mobilitat i Noves Tecnologies, 
si tindran prou temps o se’ls tallarà la sessió. 
 
La senyora Serra explica que des de Localret els han deixat el servidor obert. L’únic 
problema és que si tenen algun incidència no tenen cap tècnic d’aquest organisme per 
ajudar-los. Per tant, si es talla el directe, s’haurà d’acabar la sessió. 
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La senyora alcaldessa pregunta a la senyora secretària si legalment podran acabar la 
sessió, encara que es talli la connexió del directe. 
 
La senyora secretària contesta que es pot continuar, però si es talla la connexió 
s’hauria d’acabar la sessió. Es donaria per acabat el Ple en el moment del tall. 
 
Així, doncs, la senyora alcaldessa dona pas al tercer punt de l’ordre del dia. 
 
1.- Testos del COVID-19 a la plantilla de l’Ajuntament 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, pregunta 
si s’han pogut fer testos a tota la plantilla de l’Ajuntament, tant a funcionaris, com a 
laborals, interins, la Policia Local i l’equip de govern. 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Sanitat, explica 
que aprofitarà aquesta pregunta per contestar-ne una altra de similar.  
 
El senyor Masvidal explica que té contacte gairebé diari amb el CAP de Canet i el 
Catsalut de Girona. Aprofita per remarcar que el CAP de Canet s’ha portat molt bé, 
contestant tot allò que preguntaven, sempre que no preguntessin coses que no poden 
ser contestades, ja que moltes vegades les respostes anaven lligades a les dades 
personals, dades molt delicades i que no poden ser revelades així com així. 
 
Fa un incís per tornar a parlar de l’accés a aquestes dades que l’oposició ha demanat 
en alguna ocasió. En un moment donat, conjuntament des d’Alcaldia es va treballar 
per poder disposar de les dades reals dels casos que hi ha hagut a Canet de COVID-
19. Es va demanar al Departament de Salut, i aquest va negar-los l’accés als historials 
mèdics per saber quanta gent hi havia que estava afectada. Ara està content que els 
diguessin que no, perquè són dades privades que no interessen a ningú. 
 
Feta aquesta explicació sobre les dades de la població, el senyor Masvidal continua la 
seva intervenció. Comenta que la senyora Bosch també ha preguntat a quants 
treballadors públics s’han fet les proves i li explica que segons el protocol del 
Departament de Salut, si no hi ha símptomes, no és prioritari fer un test. Amb això vol 
dir que, d’entrada s’ha seguit el protocol. 
 
Manifesta que la Diputació els va procurar 25 testos i els van comunicar que els havia 
de fer un sanitari. Es van posar en contacte amb el CAP i no els van posar cap 
problema per fer-los. De moment, n’han fet servir uns quants amb treballadors 
municipals, seguint el protocol que ha marcat un metge. 
 
A l’únic colꞏlectiu que s’ha fet a tothom, ha estat a la Policia Local, colꞏlectiu que va 
solꞏlicitar la prova. Tots han sortit negatius menys un, que ja sabia que l’havia passat i 
té anticossos. Ara bé, encara que s’hagi fet a tothom, no és garantia que després no 
s’hagi infectat. Per aquest motiu creu que Catsalut actua d’aquesta manera, que si no 
hi ha símptomes, d’entrada no fan testos. Evidentment, si n’hi haguessin per a tothom, 
ell seria el primer de demanar que es fessin a tothom, però tots saben que els testos 
estan limitats i aquest és el problema i hi ha d’haver aquest protocol. Tan de bo 
haguessin pogut fer com a d’altres països que han fet testos a tothom i han confinat 
només les persones que calia. 
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Repeteix que no tenen cap competència en Salut, però s’ho ha agafat amb molta 
passió en veure que hi ha tanta gent que s’ho agafa tan seriosament i 
professionalment. 
 
2.- Un comunicat confús respecte a la situació a les residències d’avis de Canet 
de Mar 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, demana 
que li aclareixin per què en el comunicat del passat 26 d’abril s’explica que s’han fet 
testos a les residències, en plural, i després la residència Guillem Mas ho va desmentir 
en un comunicat, el 28 d’abril. 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Sanitat, explica 
que quan va parlar que s’havien fet testos a totes les residencies de Canet de Mar va 
parlar en plural, com ha dit la senyora Bosch, perquè, en principi, estava programat fer 
testos a totes les residències. Aquests testos es van anar fent i el que no diu el 
comunicat de la Residència Guillem Mas és que estava programat fer-los un 
diumenge, però que el dia anterior es van anulꞏlar. 
 
El que li sap més greu de les xarxes socials és que de seguida critiquen que es diuen 
mentides, quan en cap moment han mentit. Sempre ha volgut ser molt transparent 
amb la informació i per això va voler fer el comunicat. És a dir, el dia abans de fer els 
tests es van desprogramar perquè van considerar que no eren prou fiables perquè 
estaven donant falsos negatius. El que és criticable és que d’altres administracions 
comprin testos que no són prou fiables. 
 
Insisteix que aquestes proves estaven programades a totes les residències i el dia 
abans que es fessin a la Guillem Mas, es van cancelꞏlar pel motiu que ha explicat. A 
partir d’aquell moment es va decidir des d’altres administracions que farien PCR, ja 
que són més fiables. 
 
D’altra banda, hi ha informació que ha arribat avui, que no és del tot oficial, però com 
que ara estan fent un ple aprofitarà per comunicar-ho a tots els grups municipals de 
l’oposició. 
 
Explica que es van fer PCR a la residència Sant Roc, de la qual el Departament de 
Salut ja ha comunicat el resultat i el dia anterior es van fer PCR a la Fundació Els 
Garrofers, que encara no se saben els resultats, segurament se sabran l’endemà, ja 
que triguen entre 12 i 48 hores. Totes aquestes proves es fan a l’Hospital Trueta de 
Girona, hospital que també va tenir problemes. 
 
Insisteix en el fet que tots aquests passos s’han programat i de vegades les coses no 
surten com han d’anar i s’han de cancelꞏlar. 
 
L’endemà està previst fer les proves a la Residència Mar i Cel, diumenge al CDM, 
dilluns a la Miramar i durant la setmana que ve es faran a la Guillem Mas. 
 
Aquest és l’ordre que ha triat el Departament de Salut que és qui les ha de fer perquè 
consideren que és el prioritari. 
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La senyora Bosch explica que la seva pregunta anava encarada a aclarir una 
incoherència en unes informacions. En cap moment s’ha demanat que portin a terme 
més competències que les que té l’Ajuntament ni es qüestiona la seva actuació. 
Simplement, el senyor Masvidal ha d’entendre que tal i com començava el comunicat 
hi va haver un malentès.  
 
Manifesta que el senyor Masvidal acaba de donar molta informació que els hauria 
agradat haver rebut durant totes aquestes setmanes, com per exemple ha fet la 
senyora Isart que els ha explicat el que s’estava fent a Serveis Socials o a la Fundació 
Els Garrofers, mitjançant un correu electrònic. Ara es donen per assabentats de tota 
aquesta informació i dona per fet que la Policia Local tenen els testos fets, que entre el 
personal de l’Ajuntament s’han fet en funció de criteri mèdic i entén que l’equip de 
govern no se n’ha fet cap.  
 
El senyor Masvidal confirma que el govern no s’ha fet cap test. 
 
La senyora Bosch comenta que és sabut que hi ha escassedat de testos i el que seria 
desitjable és que es poguessin fer a tothom, començant sobretot per les residències i 
el personal sanitari. 
 
El senyor Masvidal comenta que amb això estan completament d’acord. 
 
La senyora alcaldessa manifesta que s’està prioritzant les persones que més ho 
necessiten. 
 
El senyor Masvidal explica que, de vegades, quan es vol informar sobre algun tema 
que no es domina, i ell no s’ha amagat mai que aquest tema no el domina, es fa un 
esforç molt gran per poder parlar-ne i quan va fer aquest comunicat, potser és cert que 
no va matisar bé aquest aspecte. Si és així, li demana disculpes, però repeteix que la 
seva idea no era transmetre aquesta informació. 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, comenta 
que en el comunicat de l’Ajuntament on s’informava de la situació de les residències, 
es deia que des d’un primer moment, l’Ajuntament va estar en contacte amb totes elles 
i amb Catsalut. Quan el seu grup es va interessar per la situació, se’ls va contestar que 
no es tenia cap mena d’informació perquè les residències són entitats de gestió 
privada. Demana com s’entenen les dues informacions juntes. 
 
La senyora alcaldessa explica que si no s’ha donat la informació anteriorment és 
perquè no tenien unes informacions oficials i, per tant, no les podien difondre. El 
govern sabia el nombre d’infectats per les pàgines oficials, com tothom, i van obrir un 
canal per als infectats que volguessin posar-se en contacte amb l’Ajuntament per 
poder oferir-los la seva ajuda en tot el que poguessin. Repeteix que la informació que 
tenen els membres de l’oposició és la mateixa que ha tingut el govern. 
 
3.- Prec perquè es treballi de pressa per trobar mesures econòmiques per ajudar 
a les persones del poble que ho necessiten 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, vol fer un 
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prec. Ara que ja tenen l’acord de la liquidació de l’exercici 2019 per part de la 
Diputació, prega la govern que es posi mans a l’obra per poder trobar mesures 
econòmiques que ajudin a totes aquelles persones del poble que han quedat excloses 
d’altres ajuts estatals. Li consta que l’Ajuntament ja hi estan començant a treballar i es 
posen a disposició del govern pel que calgui. També volen demanar que es millorin els 
canals d’informació, ja que considera que un grup de WhatsApp per comunicar-se 
entre el govern i l’oposició no n’hi ha prou. Entre tots cal pensar una altra via. 
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4.- Dades fiables sobre el nombre d'infectats i defuncions per COVID-19 des del 
mes de febrer, inici de la pandèmia, fins avui. 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de 
Mar, explica que han presentat unes quantes preguntes per escrit, tal com se’ls va 
demanar. En primer lloc, volen saber si l'Ajuntament de Canet de Mar disposa de 
dades fiables sobre el nombre d'infectats i defuncions per COVID-19 des del mes de 
febrer, inici de la pandèmia, fins avui. 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Sanitat, explica 
que també li agradaria fer-li una pregunta i és si algú sap les dades actualitzades a tot 
Espanya que siguin reals. Estan en una pandèmia i li sembla que no hi ha ningú que 
sàpiga les dades reals. 
 
Dit això, el senyor Masvidal recorda que l’Ajuntament té competències en Sanitat, però 
no en Salut i tota la informació que arriba o que ell demana, com a regidor, no és de 
caràcter oficial, cosa que vol dir que hi ha una protecció de dades i ell com a regidor, 
per molt que les sàpiga, no les pot difondre. Cal tenir en compte que totes les 
residències de Canet són privades i si algú ha de donar aquestes dades són les 
mateixes residències o, com a molt, ho podria fer el Departament de Salut. 
 
Per acabar, remet el senyor Castellà a la pàgina web d’aquest Departament on es 
publiquen diàriament els casos que hi ha. És la informació oficial que li poden donar. El 
que no faran seran donar-li unes dades que no siguin oficials. 
 
Recorda que quan va arribar el primer comunicat oficial del Departament de Salut, els 
primers a tenir-lo van ser els grups municipals de l’oposició. 
 
5.- Planificació d’ajudes públiques concretes per als botiguers i els comerciants 
de Canet 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de 
Mar, pregunta si l'Ajuntament de Canet de Mar ha planificat alguna ajuda pública 
concreta per als botiguers i els comerciants de Canet, com s’ha fet en altres 
poblacions, com per exemple Calella, que tindran una línia de crèdit de més de 
100.000 euros per ajudar les botigues per poder pagar els lloguers o les hipoteques 
durant aquesta pandèmia, ja que no estan facturant res de res. 
 
Aquesta pregunta està contestada pel senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde 
de Cultura, Acció Social, Règim Intern i Promoció, a la pregunta número 9, formulada 
pel senyor Miguel Borrego González, regidor del grup municipal del PSC. 
 
6.- Informació sobre el nombre, les dates i els colꞏlectius on s'han fet els testos 
del COVID-19. 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de 
Mar, pregunta si l'Ajuntament de Canet de Mar pot informar sobre el nombre, les dates 
i els colꞏlectius on s'han fet els testos del COVID-19. 
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Aquesta pregunta ha estat contestada pel senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent 
d’alcalde de Medi Ambient i Sanitat, a les preguntes 1 i 2, formulades per la senyora 
Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu. 
 
7.- Gaudi de les platges de la població 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de 
Mar, pregunta si l'Ajuntament de Canet de Mar pot informar de quan els canetencs 
podran gaudir de les platges. 
 
8.- Prec sobre les aportacions dels grups municipals a les mocions que es 
presenten 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de 
Mar, vol fer un prec al senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi 
Ambient i Sanitat, en referència a les aportacions dels grups municipals a les mocions 
que es presenten. Li demana que si té alguna aportació per fer, l’ha faci per escrit, 
perquè d’aquesta manera se saben les aportacions d’una manera concreta. Si en 
quinze dies no es fa cap aportació per escrit, el senyor Castellà no pot saber que hi ha 
algú disposat a fer aportacions a una moció. Acaba manifestant que no es menteix, 
simplement és que no es fan aportacions. 
 
9.- Pla de reactivació socioeconòmica per al poble de Canet de Mar 
 
El senyor Miguel Borrego González, regidor del grup municipal del PSC, explica que 
és ben sabut que la crisi sanitària del COVID-19 està provocant una crisi econòmica i 
social que necessitarà la intervenció immediata de l’administració pública per combatre 
i superar els seus efectes amb els diferents instruments que té al seu abast. En aquest 
cas, l’Administració local és la que està més a prop dels ciutadans i és, per tant, una 
peça fonamental per lluitar contra aquesta realitat. 
 
L’Ajuntament de Canet ha d’adaptar les seves prioritats a aquestes circumstàncies 
excepcionals. Ha de prioritzar el manteniment d’una societat cohesionada i inclusiva 
amb les polítiques i les mesures socials i econòmiques que siguin necessàries. 
 
Cal també adoptar mesures estructurals de reactivació de la promoció econòmica que 
perdurin en el temps. És, per tant, necessària la reactivació empresarial dels diferents 
sectors econòmics. El comerç, els serveis, el turisme, la indústria, els treballadors 
autònoms i la petita i mitjana empresa han de perdurar. És necessari, per tant, 
preservar el teixit productiu i evitar-ne la destrucció. També cal donar suport a 
l’associacionisme i la cultura i, concretament, els serveis educatius i culturals i per fer 
totes aquestes actuacions, l’Ajuntament necessita disposar d’un pla de reactivació 
socioeconòmica.  
 
Vistes aquestes necessitats, pregunta si davant de la situació de crisi creada pel 
COVID-19 tenen un pla de reactivació socioeconòmica i en el seu cas, com pensa 
elaborar-lo i executar-lo. Pregunta també si pensa comptar amb la participació i la 
colꞏlaboració dels diferents agents socials de la població i dels grups municipals de 
l’oposició. Per últim demana que expliquin amb quines fórmules i mecanismes de 
participació i calendari pensen dur-lo a terme. 
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El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura, Acció Social, Règim 
Intern i Promoció, explica que contestarà aquesta pregunta, conjuntament amb una de 
les que ha fet el senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de 
Primàries Canet de Mar, per escrit, i la que ha fet el senyor Josep Antoni Massagué 
Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per Canet, també per escrit, sobre 
quines mesures econòmiques està preparant el govern. 
 
Explica que el Ple d’avui és pràcticament monogràfic en aquest punt de precs i 
preguntes. És obvi que tot havia d’anar relacionat amb la pandèmia. Aquest és un gran 
mal i s’atreviria a dir aquella frase que diu “a grans mals grans remeis”. Aquesta 
pandèmia ha agafat preparat l’Ajuntament de Canet de Mar, econòmicament parlant,  
com ja saben tots els regidors i regidores, perquè fa uns quants mesos que els 
expliquen la situació econòmica que té, amb la modèstia del que és una economia 
local d’un poble petit com Canet. El que és bo és que no els agafa ni desprevinguts, ni 
mancats de diners ni en una conjuntura econòmica complicada. 
 
Aquesta situació única demanarà també una actuació única, creu que com no s’ha vist 
mai. Repeteix que aquesta situació no s’havia produït mai amb aquesta gravetat i ho 
repeteix perquè no només hauran d’atendre la reactivació econòmica per a la qual 
s’interessen, sinó també la cobertura social. Aquesta crisi té dues vessants molt clares, 
la social i l’econòmica i a totes dues se les ha d’atendre amb diners i repeteix que 
estan ben preparats. En aquest sentit, ja els avança que l’equip de govern té previst, 
pel que fa a la promoció econòmica mobilitzar 500.000 euros del superàvit. En una 
primera fase, seran 230.000 euros mobilitzats dedicats bàsicament a empreses que 
hagin promogut ERTOS i autònoms. En una segona fase, es mobilitzaran 270.000 
euros que es destinaran a reactivar el consum, pensant amb el poble en general com a 
consumidor i en els comerços del poble. 
 
Per a la branca social es mobilitzaran 120.000 euros i fins i tot, faran alguna 
intervenció puntual, com en algun assumpte d’educació a l’escola Yglesias, per 
exemple, tot i que ja tindran ocasió de explicar-los-hi més detalladament, ja que ho 
tenen treballat però no està tancat. 
 
Manifesta que el fet de no haver pogut aprovar avui la liquidació de l’any 2019, també 
permetrà introduir les propostes que els grups municipals de l’oposició estimin 
oportunes. Repeteix que no és tancat ni conclusiu i que es pot modular entre tots 
plegats, amb el que han treballat des del govern i amb les aportacions que vulguin fer 
els membres de l’oposició. 
 
Repeteix que és una situació única i que la intervenció també ho haurà de ser.  
Aquesta és l’actuació que estan preparant a grans trets: 500.000 euros per a la 
promoció econòmica i 120.000 euros per a cobertura social. 
 
El senyor Borrego explica que només han donat dades quantitatives molt genèriques, 
500.000 euros i 120.000 euros, però la pregunta era més àmplia. 
 
La senyora alcaldessa comenta que n’és conscient, que ha preguntat pel pla que té 
l’Ajuntament per aplicar aquestes ajudes. 
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El senyor Borrego explica que ha preguntat per aquest pla i si es pensa treballar amb 
la participació i la colꞏlaboració dels agents socials. 
 
La senyora alcaldessa explica que la regidora que està treballant aquest assumpte és 
la senyora Anna M. Casas Donadeu, regidora delegada de Turisme i Promoció 
Econòmica, però no té bona connexió per poder explicar-ho en aquesta sessió, per 
tant, ja li faran arribar la resposta per escrit. 
 
El senyor Xirau reitera les paraules de la senyora alcaldessa, dient-los que la regidora 
de Turisme i Promoció Econòmica és qui els podria informar millor d’aquests aspectes.  
 
10.- Prec que es compti amb les aportacions dels grups municipals de l’oposició 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que el 
seu grup ha trobat a faltar en aquest ordre del dia que es fes alguna proposta d’ajut 
per a temes socials, per als autònoms o per a l’hostaleria, entre d’altres. Evidentment, 
després de la trucada que els ha fet avui el senyor Xirau, comunicant-los que 
acabaven de rebre, per part de la Diputació, el superàvit de l’exercici del 2019, han 
entès que no hi hagués cap punt que en fes referència, però suposa que es farà un ple 
extraordinari per tractar aquests aspectes. Manifesta que, com molt bé apuntava la 
senyora Bosch, espera que aquesta vegada comptin amb els regidors de l’oposició per 
fer propostes i aportacions i que no es repeteixi la manera de fer que s’ha dut a terme 
fins ara. 
 
11.- Destinació de les mascaretes i el material de protecció que s’ha comprat 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que li 
agradaria puntualitzar, amb el tema de les 500 mascaretes, que abans ha fet una 
pregunta que no se li ha contestat i era que -independentment del preu, que li sembla 
perfecte que la senyora alcaldessa les hagués pagat a 60 euros amb els seus diners i 
no amb els diners del contribuents- li agradaria saber a qui han estat destinades, 
perquè els consta que a les residències no han arribat. El personal de l’Ajuntament ha 
estat en la seva major part reduït al 50% i els agradaria saber a qui s’han donat 
aquestes 500 mascaretes i els EPI’s. 
 
La senyora alcaldessa demana a la senyora Rosabel Madrid Cámara, tinenta d’alcalde 
de Serveis a les Persones, Igualtat, Participació i Educació, si pot donar la relació de 
tot el material que s’ha repartit i a qui s’ha repartit. Si no ho pot fer, li enviaran per 
escrit a la senyora Gómez. 
 
La senyora Rosabel Madrid Cámara, tinenta d’alcalde de Serveis a les Persones, 
Igualtat, Participació i Educació, explica que ella disposa de la relació del material que 
s’ha fet des de Canet Cus. L’altra relació, malauradament, no la té en aquest moment. 
 
La senyora alcaldessa comenta que ja li faran arribar a la senyora Gómez. 
 
12.- Expedient informatiu a les persones responsables que el parc mòbil de la 
Policia Local no estigués en condicions 
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La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 
durant aquestes setmanes de confinament, la vida continua i hi ha un agent afectat per 
un expedient que la senyora alcaldessa ha obert i que sanciona a aquest agent, 
precisament l’agent que va comunicar el fet de les ITV, amb dues sancions molt greus 
i una de greu. La senyora alcaldessa mateix, en un mitjà de comunicació va manifestar 
que faria el possible perquè les persones responsables que el parc mòbil no estigués 
en condicions tinguessin el seu càstig i que se’ls obriria un expedient informatiu. 
Pregunta si aquest expedient informatiu ja s’ha obert. 
 
La senyora alcaldessa comenta que li faran arribar la resposta per escrit perquè és un 
tema delicat. 
 
Després de formular-se totes les preguntes, el senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent 
d’alcalde de Medi Ambient i Sanitat, recorda que el senyor Josep Antoni Massagué 
Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per Canet, ha presentat una pregunta 
per escrit però, en canvi, ara no ha intervingut i no sap si vol que li contestin o no. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde de Sostenibilitat, Mobilitat i Noves 
Tecnologies, explica que el senyor Massagué ha presentat tres preguntes, una per al 
senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Sanitat, una altra 
per al senyor Pere Xirau i Espàrrehc, tinent d’alcalde de Cultura, Acció Social, Règim 
Intern i Promoció, i una tercera per al senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde 
d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis. També hi ha una altra pregunta presentada per 
escrit de la senyora Yasmina Garcia Beti, portaveu del grup municipal de la CUP. 
Proposa que cada regidor llegeixi la pregunta que va dirigida a ell i ella mateixa llegirà 
la de la senyora Garcia. 
 
El senyor Lluís LLovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
explica que la pregunta que ha fet el senyor Massagué serà contestada per la senyora 
Rosabel Madrid Cámara, tinenta d’alcalde de Serveis a les Persones, Igualtat, 
Participació i Educació. 
 
13.- Tràmits per a la construcció del segon institut 
 
La senyora Raquel Serra Lerga llegeix la pregunta que ha presentat per escrit la 
senyora Yasmina Garcia Beti, portaveu del grup municipal de la CUP, i que és com 
estan els tràmits per al segon institut. 
 
El senyor Lluís LLovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
explica que un cop aprovat el POUM a la tardor, es va contactar amb el Departament 
d’Ensenyament per començar les negociacions per al segon institut en la nova 
ubicació triada. El Departament va assegurar que estava dins de la planificació del 
mapa escolar que estan desenvolupant i per això l’Ajuntament ha reiniciat els tràmits 
per a la reparcelꞏlació de les parcelꞏles que queden afectades per l’institut. Per tant, 
properament hi ha una reunió prevista amb els propietaris d’aquests terrenys per fer-
ne la redistribució i la cessió posterior al Departament. 
 
14.- Facilitació de connectivitat a internet i ordinadors a alumnes de Canet de 
Mar 
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La senyora Rosabel Madrid Cámara, tinenta d’alcalde de Serveis a les Persones, 
Igualtat, Participació i Educació, explica que el senyor Josep Antoni Massagué 
Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per Canet, demanava si podien 
informar de a quants alumnes se’ls havia facilitat la connectivitat a internet. La senyora 
Madrid explica que s’havien demanat 120 ordinadors i que entre els dies 23 i 24 d’abril 
es van repartir un total de 135 ordinadors, propietat dels centres educatius. Pel que fa 
a la connectivitat a Internet, a aquelles famílies del municipi que no en disposaven, el 
Departament d’Educació els ha facilitat connexió, concretament als alumnes de sisè de 
primària a quart d’ESO i des de l’Ajuntament es van adquirir 37 routers amb les 
targetes de dades de 4G. A més a més, s’ha repartit material fungible a les persones 
més vulnerables que ho havien demanat i fins i tot algunes feines que els centres 
havien deixat preparades. Continuen en contacte tant amb els centres i els instituts 
com amb el Departament d’Educació. 
 
15.- Problemes amb la neteja viària 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Sanitat, llegeix 
la pregunta que ha fet per escrit el senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu 
del grup municipal de Junts per Canet. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, va preguntar per escrit si es té constància que l’empresa RESMAR, 
concessionària de la neteja, no ha respectat els protocols de seguretat establerts i 
també que, en ocasions, el seu personal no duu mascaretes i guants, de la qual cosa 
ja han estat advertits per la Policia. Pregunta si pensen fer algun requeriment a 
l’empresa. 
 
El senyor Masvidal lamenta que la connexió amb el senyor Massagué no sigui millor, 
ja que després de llegir aquestes preguntes, se n’hi acuden un munt a ell també. La 
primera és d’on ha tret el senyor Massagué que no han respectat els protocols i d’on 
ha tret que la Policia els ha advertit, perquè a ell com a regidor responsable no li ha 
arribat cap notícia d’aquest tipus i quan hi ha alguna cosa per comunicar-li, la Policia 
de seguida es posa en contacte amb ell. Per això pregunta que si això ho ha tret de la 
Policia, li agradaria saber qui li ha dit. 
 
Comenta que si hi ha alguna novetat d’aquest assumpte per part de la Policia ell serà 
el primer de dir que s’ha de fer un requeriment, però no a RESMAR, sinó al Consell 
Comarcal del Maresme, administració a la qual l’Ajuntament té delegada la neteja 
viària. Per tant, el requeriment a l’empresa l’hauria de fer el Consell Comarcal després 
que l’Ajuntament els notifiqués que no respecten els protocols establerts. 
 
16.- A què responen les dades donades pel tinent d’alcalde de Cultura, Acció 
Social, Règim Intern i Promoció 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, comenta que no 
tenia pensat fer cap pregunta, però arran de les declaracions del senyor Xirau, que 
han començat a treballar sobre unes possibles dades del romanent, sobre 500.000 
euros que anirien cap a la promoció econòmica i uns 120.000 euros per a serveis 
socials, pregunta si aquestes dades responen a alguna cosa concreta. Pregunta, per 
exemple, si des de Serveis Socials tenen alguna idea de quines necessitats hi ha, si ja 
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estan detectant quines necessitats hi haurà per poder dir que aquesta quantitat és la 
que es necessita. Comenta que potser ara no és el moment de fer d’aquesta pregunta 
i al proper Ple ja ho comentaran, però aquesta declaració li ha plantejat aquests 
dubtes, si ja tenen algunes dades, sobretot de serveis socials. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura, Acció Social, Règim 
Intern i Promoció, comenta que les paraules de la senyora Tamayo són molt 
encertades i explica que encara no està perfilat amb molt de detall, tot plegat. La 
senyora Tamayo li agradaria tenir-ho molt definit però el senyor Xirau insisteix que 
tampoc no ho vol fer per respecte, perquè si després hi ha alguna aportació dels 
membres de l’oposició que els sembla interessant, s’haurà de desdir del que ha dit. 
Per aquest motiu i perquè no ho tenen tancat, ja que no ho volen tancar fins que no hi 
hagi altres aportacions, considera que és millor esperar. En aquell moment, potser la 
senyora Casas, com també la senyora Isart, com a regidora delegada de Recursos 
Humans i Acció Social, podran explicar-ho amb més detall. 
 
La senyora alcaldessa dona per acabada aquesta sessió. Agraeix la paciència i 
l’esforç de tots els presents, sobretot tenint en compte les condicions i els contratemps 
que han patit tots plegats. Demana que tothom es cuidi i s’acomiada fins a la propera 
sessió. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 22.22 hores de 
tot el que jo com a secretària certifico.  
 


