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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 14 DE 
FEBRER DE 2011 

 
Caràcter: extraordinari 
Hora que comença: 20.30 hores 
Hora que acaba: 21.05 hores 
Lloc: Sala de plens 

 
 
 
 
 
PRESIDEIX 

 
Joaquim Mas Rius, alcalde 

 
HI ASSISTEIXEN 

 
Primera tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Segona tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Tercer tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Quart tinent d’alcalde: Francesc Martín Casares 
Cinquena tinenta d’alcalde: Coia Galceran Artigas 
Antoni Isarn Flores 
Marisol Pacheco Martos 
Laureà Gregori Fraxedas 
Maria Asunción Sánchez Salbañà 
Jesús Marín Hernández 
Josep Alboquers Petitbó 
Mercè Pallarolas Fabré 
Àngel López Solà 
Rafel Dulsat Ortiz 
Pere Serra Colomer 

 
EXCUSA LA SEVA ASSISTÈNCIA 

 
Òscar Figuerola Bernal 

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

 
Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació. 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1)  Aprovar la creació d’una comissió informativa especial d’investigació de la situació 

creada a la Policia Local 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

El senyor alcalde, Joaquim Mas Rius, obre la sessió extraordinària del Ple municipal 
que s’ha convocat a petició dels membres del grup municipal de CiU, en tant que 
tenen el quòrum exigit per la Llei, i amb un únic punt de l’ordre del dia. Abans, però, 
demana a la senyora secretària que prengui nota que el senyor Òscar Figuerola 
Bernal, portaveu del grup municipal d’ERC, no ha pogut assistir a aquesta sessió per 
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motius laborals. A continuació, demana a la senyora secretària que llegeixi la moció 
presentada pel grup municipal de CiU i tot seguit comencen les intervencions dels 
diferents grups i del regidor no adscrit a cap grup municipal. 

 
1.- APROVACIÓ DE LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL 
D’INVESTIGACIÓ DE LA SITUACIÓ CREADA A LA POLICIA LOCAL 

 
Atès que en data 9 de novembre de 2009 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de 
Barcelona en procediment abreviat núm. 198/07 falla l’estimació del recurs contenciós 
administratiu interposat pels agents de la Policia Local de Canet de Mar, Sr. BB contra 
el Decret de l’Ajuntament de Canet de Mar de data 2 de febrer de 2007, anul·lant-lo per 
no ajustar-se a dret i totes les sancions imposades, i imposant a l’Administració reposar 
els agents en tots els seus drets personals i patrimonials. 

 
Atès que per Decret núm. 1349/2009, l’Ajuntament de Canet de Mar reposa els Sr. BB 
en compliment de la sentència referida en el punt anterior, reconeixent i acceptant la 
sentència del jutjat. 

 
Atès que amb aquesta actuació no es resol la situació de conflicte produïda dins del 
cos de la Policia Local i també cap a la Regidoria de Seguretat ciutadana i l’Alcaldia. 

 
Atès que en data 22 d’octubre de 2009 l’Agència Catalana de Protecció de Dades 
resol procediment sancionador núm. 16/2009 declarant que l’Ajuntament de Canet de 
Mar ha comès infracció greu prevista a l’article 44.3 g) de la LOPD. 

 
Es rebutja aquesta proposta per vuit vots en contra dels regidors Joaquim Mas Rius, 
Cati Forcano Isern, Sílvia Tamayo Mata, Albert Lamana Grau, Antoni Isarn Flores, 
Coia Galceran Artigas, Francesc Martín Casares i Marisol Pacheco Martos, set vots a 
favor dels regidors Laureà Gregori Fraxedas, M. Assumpció Sánchez Salbanyà, Jesús 
Marín Hernàndez, Josep Alboquers Petitbó, Mercè Pallarolas Fabré, Àngel López Solà 
i Rafel Dulsat Ortiz i una abstenció del regidor Pere Serra Colomer: 

 
PRIMER.- Crear en el termini màxim de 10 dies una comissió informativa especial 
d’investigació a l’objecte de tractar els temes següents: 

 
1.  Informació i seguiment de l’expedient disciplinari al cap de la Policia Local 
2.  Seguiment  de  les  reclamacions  patrimonials  que  estiguin  en  tràmit  tant 

administratius com judicials. 
3.  Elaboració d’un estudi d’organització i gestió interna de l’Ajuntament envers la 

Policia Local 
4.  I tots aquells temes que puguin estar relacionats amb aquest àmbit. 

 
SEGON.- Aprovar la composició de la comissió informativa especial següent: 

 
1.  President: l’alcalde o persona en qui delegui 
2.  Vocals: un representant de cada grup municipal que podrà assistir acompanyat 

d’un assessor, que aquest tindrà veu però no vot. 
3.  Secretari: la persona que exerceixi les funcions de secretari de l’Ajuntament 
4.  Quan es consideri necessari es podrà demanar l’assistència de personal tècnic 

o experts en la matèria 
5.  Les decisions es prendran per majoria tenint en compte el vot ponderat de cada 

grup municipal 
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TERCER.- Aprovar fixar la periodicitat de les reunions de les sessions de la comissió 
en caràcter ordinari un cop a la setmana, sens perjudici de convocar la reunió en 
caràcter  extraordinari  amb  la  petició  dels  membres  que  representin  almenys  una 
quarta part del Ple. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal de CiU, 
el qual comenta que abans d’explicar els motius pels quals creuen necessària aquesta 
comissió informativa, demana a la senyora secretària que faci constar especialment en 
l’acta d’aquest ple, el meu rebuig a l’agressivitat en el to de les intervencions del 
senyor alcalde i de la senyora Cati Forcano en la Comissió Assessora de dijous 
passat. Explica que el temps de la Inquisició ja ha passat i que aquest país és un estat 
democràtic i que això comporta tolerància cap a les opinions dels altres, encara que no 
coincideixin amb les pròpies. Demana al senyor alcalde que sigui digne de la 
representació del càrrec que ostenta i que respecti les postures alienes encara que no 
li agradin. No és la primera vegada que li demana dignitat política. Dit això, passa a 
comentar la moció. Respecte a la situació de conflicte que viu la Policia Local, el seu 
grup creu que la situació se n’ha anat de les mans del govern. S’ha arribat a un punt 
en què no creuen que l’equip de govern sigui capaç de trobar la solució a aquest 
assumpte.  Estan  segurs  de  la  manca  de capacitat  i  posen  en  dubte  la  voluntat, 
després que, en el Ple del mes de setembre de 2010, el senyor alcalde contestava a 
una pregunta sobre el motiu de la pèrdua de confiança al cap de la policia que els 
motius ja els havia explicat i que d’aquest tema no en tornaria a parlar. Considera que 
la seva obligació és parlar i debatre tots els assumptes que afectin el municipi i no en 
pot defugir cap. I, precisament, aquest del qual es parla ara, ha d’interessar a tots els 
canetencs, ja que es tracta de la Policia Local, un col·lectiu important per al poble, ja 
que s’encarrega de la seguretat. La situació de provisionalitat en què es troba aquest 
col·lectiu no és bo per al municipi i no té més incidència a l’exterior pel grau de 
professionalitat que tenen els comandaments accidentals d’aquest cos. Entén que 
aquest conflicte s’ha d’afrontar al més aviat possible i no es pot deixar per a més 
endavant, com pretén l’equip de govern municipal, ja que s’han de tenir en compte dos 
aspectes bàsics, l’humà i l’econòmic. Creu que el més important és donar una solució 
a l’estat emocional que estan vivint les persones implicades en l’assumpte, dos agents 
i el mateix cap de la Policia. La insensibilitat d’aquest equip de govern és de tal 
magnitud que pot deixar seqüeles psíquiques a les persones implicades; la prova més 
palpable és la baixa laboral del cap de la Policia. La ineptitud no està considerada com 
a delicte, però en aquest cas el perjudici personal que l’actuació de l’equip de govern 
està causant en aquestes persones podria ser moralment sancionable. L’altre aspecte 
bàsic és l’econòmic. La sentència del Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de 
Barcelona falla l’estimació del recurs interposat pels agents de la Policia Local i imposa 
a   l’Ajuntament   la   reposició   dels   drets   personals   i   patrimonials   dels   agents. 
L’Ajuntament accepta aquesta sentència sense interposar cap mena de recurs. És a 
dir, l’Ajuntament ha admès que ha comès un greu error i aquest error pot causar un 
perjudici econòmic al municipi. S’ha creat un perjudici personal per als agents i el cap 
de la Policia i un probable perjudici econòmic per al municipi. Això és el que s’ha 
aconseguit, de la mala gestió de la regidora de Governació i del senyor alcalde i tot 
l’equip de govern.  Totes les parts en surten perjudicades.  Des del  grup de CiU, 
entenen  que  aquest  assumpte  no  es  pot  deixar  en  mans  de  l’equip  de  govern 
municipal per la seva demostrada incapacitat i proposen la creació d’una comissió 
informativa especial per poder trobar solucions i aclarir responsabilitats. Creu que el 
senyor alcalde no ha de tenir cap mena de recança per concedir la creació d’aquesta 
comissió, si creu que la seva gestió ha estat la correcta i adient i si realment vol 
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solucionar aquest problema i no deixar-lo per al pròxim equip de govern. Oposar-s’hi 
podria donar peu a pensar que no ha fet les coses com s’havien de fer. Aquesta és la 
finalitat de la proposta del seu grup municipal, acabar amb la incòmoda i no desitjable 
situació de les persones perjudicades; intentar minimitzar el perjudici econòmic del 
municipi, i que el cos de la Policia Local desenvolupi la seva important tasca amb la 
tranquil·litat que dóna saber-se recolzat per tot el consistori canetenc. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, 
el qual explica que aquests fets que ara són coneguts per tothom van passar pel 
caràcter autoritari del cap de la Policia Local, autoritat que menystenia la regidora de 
Seguretat, ja que per amistat tenia fil directe amb l’alcalde que li permetia gairebé tot, 
això sí, amb el consentiment explícit dels grups del govern, ja que tots es permetien 
certes  coses,  no  fos  cas  que  perdessin  cadira  i  privilegis.  Per  tant,  amb  el 
consentiment del senyor alcalde en primer lloc i de tot l’equip de govern en segon, el 
cap de la Policia feia i desfeia a la seva voluntat, alguns diuen que dictatorialment, fins 
que l’autoritarisme el va portar a passar-se de la ratlla, dit col·loquialment. Aquest fet 
va ser denunciat al Jutjat i el Jutjat va fallar en contra de l’Ajuntament, ja que el jutge 
entenia que el govern havia obrat temeràriament i de mala fe. Aquests fets són antics i 
explica que ell mateix va ser el primer a denunciar-los al novembre del 2009. Des 
d’aleshores, els fets s’han succeït de forma accelerada amb un seguit de baixes 
laborals per part de l’inspector, denúncies als jutjats contra l’inspector, de l’inspector 
contra el senyor alcalde, fet inusual que un funcionari denunciï el màxim responsable, 
tracte de favor dins la Policia, etc. Fins arribar a la situació actual. Espera que el 
senyor alcalde els aclareixi aquesta situació perquè ara ja es troben a la recta final, 
que no és altra cosa que l’obertura d’un expedient disciplinari a l’inspector en cap. Tots 
els regidors del Ple municipal són coneixedors d’aquest expedient per les explicacions 
que ha donat el senyor alcalde o, com en el seu cas, de venir a l’Ajuntament a 
informar-se  amb  la  secretària  de  l’Ajuntamet  o  la  regidora  responsable.  Dit  això, 
explica  que  té  dues  sensacions  contradictòries  sobre  aquest  assumpte.  Per  una 
banda,  el  seu  ferm  convenciment  de  la  transparència  i,  per  tant,  favorable  a  la 
comissió d’investigació, ja que en definitiva serveix per esbrinar uns fets. Per altra 
banda, pensa que aquesta comissió no està sol·licitada en el temps adequat, ja que si 
bé ell no ho podia sol·licitar per raons òbvies, sí que ho podia fer el mateix grup que ho 
ha fet ara, just quan ell va fer la denúncia o quan numèricament l’oposició era menys 
que l’equip de govern, perquè sol·licitar-ho ara es pot entendre com a oportunisme 
polític,  ja  que  s’està  a  molt  poc  de  la  contesa  electoral.  De  totes  maneres,  és 
conscient, com tota la resta de membres, que el senyor Serra era el que decantava la 
balança cap a un costat o cap a l’altre. I n’estava molt preocupat, però en aquests 
moments a la vista de l’absència d’un regidor de l’oposició, aquesta proposta no pot 
prosperar de cap manera. Com sigui que el que ha passat requereix una explicació 
més extensa, li demana a l’equip de govern una reunió explicativa a porta tancada per 
a tots els regidors que hi vulguin assistir. La demana a porta tancada perquè considera 
que aquest expedient conté dades confidencials. S’està parlant de fets que es poden 
considerar greus. Per acabar, explica que s’abstindrà en aquest assumpte, ja que se li 
impossibilita de votar, perquè ningú l’ha convidat a participar d’aquesta comissió 
d’investigació o, més ben dit, demanen crear una comissió d’investigació de la qual 
l’han exclòs. 

 
Pren la paraula el senyor Rafel Dulsat Ortiz, regidor del grup municipal d’ERC, el qual 
comença la seva intervenció excusant el senyor Òscar Figuerola Bernal, tal com ha fet 
el senyor alcalde a l’inici de la sessió. Explica que el seu grup municipal considera 
positiva aquesta iniciativa. Quan se’ls va plantejar la creació d’aquesta comissió  hi van 
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estar d’acord i, fins i tot, van oferir la seva col·laboració per presentar conjuntament 
aquesta proposta amb CiU, tot i que s’han estimat més presentar-la sols. Segons el 
seu punt de vista, la situació actual de la Policia Local és conseqüència d’haver posat 
com a cap de la Policia un funcionari amic del senyor alcalde, el qual va aprofitar 
aquesta circumstància per excedir-se en les seves funcions. Creuen que cal que surtin 
a la llum tots els excessos i procediments irregulars validats pel senyor alcalde. 
Sobretot, cal que la comissió sigui un redreçament que aconsegueixi que la Policia 
dediqui tots els seus esforços a la seguretat de Canet i no gasti les seves energies en 
baralles internes. Per això, proposen crear una comissió presidida per una persona 
amb experiència, com pot ser el senyor Josep Lluís Ribas, que anteriorment havia 
estat regidor de Governació d’aquest mateix Ajuntament, per aconseguir més 
imparcialitat. 

 
Pren la paraula el senyor Albert Lamana Grau, regidor del grup municipal d’UMdC, el 
qual explica que el seu grup municipal, un cop vistes i llegides aquestes propostes, 
entenen que han de fer diverses reflexions. Explica que quan es proposa fer una 
comissió d’investigació suposa que es vol donar a entendre que no hi ha hagut cap 
mena d’informació, que hi ha hagut informacions contradictòries o que no hi ha hagut 
cap mena de transparència, amb la qual cosa no estan gens d’acord. Des del primer 
moment, i s’està parlant d’un fets que van començar fa un any i mig, tant la regidora de 
Seguretat Ciutadana, com tots els membres del govern han tingut aquests expedients 
oberts i a la disposició de qualsevol membre del ple. A dia d’avui només han tingut una 
petició formal per poder estudiar-los i és la del senyor Pere Serra Colomer i entenen 
que aquesta comissió es deu més a un efecte electoralista que no pas amb el fet de 
voler esbrinar què ha passat amb aquests expedients. L’única cosa amb la qual estan 
d’acord és amb la petició del senyor Pere Serra Colomer de fer una reunió amb els 
regidors que vulguin per explicar com estan els expedients. El seu vot serà en contra 
de la creació de la comissió d’investigació, tot i que alhora volen convidar a tots els 
regidors a fer aquesta reunió que ha proposat el senyor Pere Serra Colomer en la seva 
intervenció. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual explica que el seu grup municipal no creu necessària la creació d’una comissió 
d’investigació o, més ben dit, una comissió d’informació, perquè la informació està a 
l’abast dels regidors de l’oposició i, pel que els consta, no l’han demanada mai ni a la 
secretària de la corporació ni a la responsable política de l’Àrea. Els vol recordar que 
aquest és un dret que tenen com a regidors de l’Ajuntament i els llegeix l’article 164 del 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el qual fa referència a 
l’accés a la informació dels regidors que formen part del consistori. Només que 
haguessin demanat aquesta informació se’ls hagués facilitat. Comenta que li sobta una 
mica la intervenció del senyor Rafel Dulsat Ortiz, quan ha explicat que no han tingut la 
informació d’aquest assumpte, quan han estat governant i han tingut a l’abast aquesta 
informació en tot moment. També pensa que aquesta sol·licitud està feta en aquest 
moment, per raons electoralistes, ja que aquest assumpte fa un any i mig que dura. 
Acaba explicant que està a favor de la transparència i de la informació. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal de CiU, 
el qual explica que aquesta informació ja està a mans del seu grup municipal. Explica 
que el problema no és ni de transparència ni d’informació, sinó d’incapacitat, no els 
veuen capaços de solucionar aquest problema i per això volen crear aquesta comissió, 
per intentar donar-los un cop de mà, ja que porten des de l’any 2006 amb aquest 
problema a sobre de la taula. La seva feina, com a regidors escollits pels ciutadans de 
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Canet, comença l’endemà de la constitució del consistori i s’acaba l’últim dia i en tot 
aquest temps creu que han d’estar fent feina i aquesta és una de les feines que tenen. 
Es dirigeix al senyor Pere Serra Colomer, al qual li diu que no és cert que se l’hagi 
exclòs d’aquesta comissió, ja que es demana que estigui formada per un regidor de 
cada grup i el senyor Serra forma part del grup mixt com a regidor no adscrit. En tot 
cas, ho podrien haver parlat abans. Pel que fa a la intervenció del grup municipal 
d’ERC,  comenta  que  té  entès  que  les  presidències  de  les  comissions  sempre 
corresponen al senyor alcalde. Per això havien previst el fet que en aquesta comissió 
hi  poguessin  participar  persones  externes,  amb  veu  però  sense  vot,  enteses  en 
aquestes qüestions. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, 
el qual explica que hi ha un concepte que és grup municipal i un altre que és regidor 
no adscrit. Actualment, el grup mixt a l’Ajuntament de Canet de Mar no està constituït. 
El regidor no adscrit, quan no ha format part formalment d’una comissió de 
l’Ajuntament, no hi ha pogut assistir, com per exemple, a la Comissió de Cultura, de 
l’Odèon, de Medi Ambient, etc. Per tant, el fet de no constar-hi implica el fet que no hi 
pot assistir. Si algú volia el seu vot, hauria hagut de vigilar una mica. 

 
Pren la paraula el senyor Rafel Dulsat Ortiz, regidor del grup municipal d’ERC, el qual 
explica que formar part del govern no vol dir estar d’acord amb tot el que es decideix. 
En cap moment ha dit en la seva intervenció que no tenien tota la informació o se’ls 
havia amagat. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que tots els expedients estan sobre 
de la taula i que estan a disposició de tots els regidors que els vulguin revisar. No ha 
vingut mai ningú del grup municipal de CiU a veure’ls. Això vol dir que la informació 
que en puguin tenir, només és part d’aquesta que hi ha a l’Ajuntament. Si haguessin 
vingut a estudiar aquesta documentació sabrien tota la informació sense necessitat de 
demanar una comissió d’investigació. Sabrien que s’han presentat nou contenciosos 
contra l’Ajuntament que s’han desestimat tots i han presentat dues demandes penals 
contra aquest alcalde acusant-lo de prevaricació. El jutjat d’Arenys va desestimar-la 
perquè no tenia fonament i aleshores la van recórrer a l’Audiència Provincial on també 
es va desestimar per segona vegada. Posteriorment, hi va haver un problema amb el 
Sistema d’Informació Policial (SIP), un problema que només ha passat a Canet i de la 
qual cosa tindran temps de parlar-ne. Explica que no és cert que no n’hagi parlat mai, 
ja que en el Ple del dia 28 de novembre del 2009, en una intervenció del senyor Serra, 
va reconèixer de forma pública que segurament no ho havien sabut portar prou bé, 
fruit dels expedients i de les sentències. En el Ple del 28 de gener de 2010, va tornar a 
reiterar el mateix que ja havia dit en el ple anterior. Recull el suggeriment que feia el 
senyor Pere Serra, de fer una reunió informativa, ja que no creu necessària una 
comissió d’investigació, en tant que aquest Ajuntament ha posat a disposició de tots 
els regidors tota la informació que hi ha sobre aquest assumpte, a més de posar a 
disposició també els departaments encarregats dels expedients, com són Secretaria i 
Recursos Humans. Així, doncs, es farà aquesta reunió on tothom hi estarà representat 
i on també hi seran presents, com a personal tècnic, la secretària municipal i la 
responsable  de  Recursos  Humans.  De tota manera,  vol  aclarir  un  aspecte  de la 
primera intervenció del senyor Laureà Gregori Fraxedas, en la qual ha explicat que en 
la comissió assessora va notar una certa agressivitat en les intervencions del senyor 
alcalde i la senyora Cati Forcano Isern i ho troba curiós, ja que en moltes reunions qui 
no ha estat precisament amable ha estat el senyor Laureà Gregori. Es dirigeix al 
senyor Dulsat, al qual també li diu que és curiosa la seva intervenció, ja que si quan 
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eren al govern hi havia alguna cosa que no els havia semblat bé, haurien pogut fer 
com en altres ocasions i manifestar-ho. 

 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 21.05 hores de 
tot el que jo com a secretària certifico. 

 
La secretària, L’alcalde, 

 
 
 
 
 
 

Núria Mompel Tusell Joaquim Mas Rius 


