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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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

 
Caràcter: extraordinari 
Hora que comença: 20.30 hores 
Hora que acaba: 22.27 hores 
Lloc: Sala de plens 

PRESIDEIX 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 

Primera tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Antoni Romero Carbonell  
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquena tinenta d’alcalde: Maria Asunción Sánchez Salbañà 
Manel Almellones Conesa 
Àngel López Solà 
Pere Xirau Espàrrech 
Blanca Arbell Brugarola 
Ivan Aranda Mena 
Lluís Llovet Bayer 
Coia Tenas Martínez 
Sílvia Tamayo Mata 
Josep Cortés Maresma 
Jordi Planet Rovira 
 

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Josep M. Masvidal Serra 
 

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

 
Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació. També hi assisteix Daniel Martín 
Enriques, interventor municipal. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària del Ple municipal de 
data 11.06.2011 

2) Assabentat Decret de l’Alcaldia 555/2011 de delegació de competències als 
regidors i nomenament de Tinents d’Alcalde. 

3) Donació de compte de la nova configuració dels diferents grups polítics 
municipals. 

4) Fixació de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple i de la Junta de 
Govern Local 

5) Aprovació de les delegacions de competències plenàries a favor de la Junta de 
Govern Local. 
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6) Creació de la Comissió Assessora i determinació de les sessions ordinàries 
7) Proposta d’acord presentada pel grup municipal d’ERC de creació de 

comissions informatives permanents 
8) Proposta d’acord presentada pel grup municipal d’ERC de creació de la 

Comissió informativa especial de la Policia Local. 
9) Creació de la Comissió Especial de Comptes 
10) Creació de la Comissió de Govern com a òrgan complementari de l’Ajuntament. 
11) Nomenament representants municipals en associacions i la Fundació Els 

Garrofers 
12) Nomenament membres nats de la Fundació del Patronat de l’Hospital 

Residència Guillem Mas i dels tres veïns representants a títol individual 
13) Nomenament representants municipals en consorcis, ADF i òrgans consultius 

supramunicipals 
14) Nomenament representants en diferents Consells Municipals 
15) Nomenament representants municipals en els consells escolars de centres 

públics i privats 
16) Nomenament representants del Consell de Govern de l’Organisme autònom de 

Ràdio Canet 
17) Nomenament representants municipals en convenis de col·laboració subscrits 

per l’Ajuntament 
18) Determinació de les retribucions i les dietes dels regidors 
19) Aprovació dies festes locals any 2012 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
El senyor alcalde, Jesús Marín i Hernàndez, obre la sessió i abans de passar al primer 
punt de l’ordre del dia explica que la decoració floral de la Sala de Plens d’aquesta nit 
és un obsequi d’un vilatà. Continua la seva intervenció explicant que avui s’enceta una 
nova legislatura, la 2011-2015 i demana a tots els regidors que el desenvolupament 
dels plens sigui educat i respectuós, sempre dins de la divergència política. Considera 
que la ciutadania espera un esforç de la classe política per redreçar la difícil situació 
econòmica i és feina de tots els polítics desenvolupar aquesta tasca amb el màxim de 
respecte i professionalitat. Dóna la benvinguda a tots aquells que avui estrenen l’acta 
de regidor o regidora i els convida a participar activament a la feina diària de la 
corporació per dignificar-la com cal. Aprofita per explicar que les intervencions dels 
diferents grups municipals en els assumptes a tractar de l’ordre del dia de les sessions 
del Ple municipal serà per ordre de menys representació a més. Per acabar, fa saber a 
la sala que el senyor Josep Maria Masvidal Serra no pot assistir a aquesta sessió per 
un problema mèdic. 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ E XTRAORDINÀRIA DE 
DATA 11.06.2011 
 
El senyor alcalde pregunta si hi ha alguna observació a fer a aquesta acta. Cap regidor 
en fa i, per tant s’aprova per unanimitat dels setze membres presents dels disset que 
integren el nombre de dret del Ple municipal. 
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2.- DONACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE NOMENAMENT DE T INENTS 
D’ALCALDE. 
 
En data 14 de juny de 2011 l’Alcalde dictà el Decret núm. 555/2011 pel qual es va 
resoldre el següent: 
 

DECRET NÚM. 555/2011, de 14 de juny. 
 
Constituïda la nova corporació després de les eleccions municipals del 22.5.2011, en 
sessió extraordinària que ha tingut lloc l’11.06.2011, i essent preceptiva la constitució de 
la junta de govern local per comptar el municipi amb una població superior als 5.000 
habitants, correspon a aquesta Alcaldia designar els membres que l’integraran, en 
nombre no superior al terç (5) del legal dels que integren la corporació (17). 
 
Vistos els articles 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local (LRBRL); 35, 52 i 53 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre (ROF) i 54, 55 i 56 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya (TRLMC). 
  
Atesa la necessitat de nodrir la junta de govern local d’aquelles atribucions que tenen la 
naturalesa de delegables. 
 
Atesa la naturalesa d'òrgans necessaris que ostenten els tinents d'alcalde, que fa que 
hagin de ser-hi en totes les corporacions locals, essent l'alcalde l'òrgan competent per 
nomenar-los i cessar-los lliurement d'entre els membres de la junta de govern local i 
assenyalar l'ordre de prelació en la substitució de l'Alcaldia. 
 
Atès que s'estima oportú delegar en els tinents d'alcalde i en els regidors delegats 
l'exercici de les competències legalment atribuïdes a aquesta Alcaldia que seguidament 
s'expressen, amb la finalitat que la distribució funcional o per grans àrees de la funció de 
govern s'organitzi sota el criteri de major proximitat a la gestió, per part dels òrgans 
delegats.  
 
Vistos l’article 23 LRBRL, els articles 35, 43, 44, 45, 46, 47 i 52 ROF i els articles 54, 55 i 
56 TRLMC.  
 
RESOLC 
 
PRIMER.- Nomenar membres de la junta de govern local, òrgan col·legiat presidit per 
l’alcalde, els regidors i les regidores següents 
 
1. Senyora Caterina Forcano Isern 
2. Senyor Antoni Romero Carbonell 
3. Senyor Laureà Gregori Fraxedas 
4. Senyor Albert Lamana i Grau 
5. Senyora Mª Assumpció Sánchez Salbanyà 
 
SEGON.- Determinar que la junta de govern local es reunirà per primera vegada, en 
sessió extraordinària, el proper dia 16 de juny de 2011 a les 20,00 hores, sense perjudici 
de l’acord que acabi adoptant respecte de la periodicitat en la celebració de les sessions 
ordinàries. 
 
TERCER.- Ultra les funcions d'assessorament i consulta legalment atribuïdes a la junta 
de govern local, delegar al seu favor l'exercici de les atribucions següents: 
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En matèria de personal:  
 

a) aprovar les bases en tots els processos de selecció i de provisió de llocs de 
treball. 

b) aprovar l'oferta pública d'ocupació. 
c) distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes ni periòdiques.  

 
En matèria de gestió econòmica financera: 
 

a) concertar operacions de crèdit a llarg termini previstes en el pressupost sempre 
que el seu import acumulat, dins de cada exercici econòmic no superi el 10% 
dels recursos de caràcter ordinari previst en l’esmentat pressupost. (art.52.2 
TRLRHL). 

b) concertar operacions de curt termini quan el seu import acumulat de les 
operacions vives, inclosa la nova, no superi el 15% dels recursos corrents 
liquidats en l’exercici anterior. (art. 52.2 TRLRHL). 

 
3. En matèria de contractació: 
 

a) l'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan, d'acord amb la lletra 
següent, l'òrgan de contractació sigui la junta de govern local. 

b) les contractacions i concessions d’obra i de serveis públics sempre que no sigui 
possible la seva adjudicació mitjançant el procediment negociat, d'acord amb la 
legislació de contractes de les administracions públiques en cada moment 
vigent. 

 
En matèria d'urbanisme i activitats: 
 

a) concessió de totes les llicències d’obres, requereixin o no la presentació de 
projecte, així com la resta d’autoritzacions i llicències a les que es refereix 
l’ordenança d’usos urbanístics, fins i tot l’ocupació de la via pública amb 
aquestes finalitats. 

b) concessió de totes les llicències, permisos i autoritzacions municipals ambientals 
i llur revisió periòdica. 

c) aprovació dels projectes d'urbanització. 
d) aprovació dels projectes d'equidistribució. 
e) aprovació de la totalitat dels instruments de gestió, àdhuc dels projectes 

d'expropiació i resta d'acords expropiatoris, sempre que la seva finalitat fos 
urbanística. 

f) aprovacions dels instruments de planejament no atribuïdes al ple. 
  
5. En matèria de patrimoni:  
  

a) la seva adquisició i l'alienació si el seu valor supera el 5 per 100 dels recursos 
ordinaris del pressupost. 

b) les concessions de domini públic i, en general, de les llicències, quan el seu 
atorgament no pogués efectuar-se directament ni per procediment negociat.  

 
6. Altres: 
 

a) Acceptació de subvencions atorgades per altres Administracions. 
b) Atorgament de beques i ajuts socials. 
c) Atorgament de beques de menjador. 

 
QUART.- Les atribucions delegades s'exerciran per la junta de govern local en els 
termes i dins dels límits d'aquesta delegació, no sent susceptibles d'ésser delegades en 
cap altre òrgan. En el text dels acords adoptats per la junta de govern local en virtut 
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d'aquesta delegació, s'haurà de fer constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, 
en la part expositiva, del text següent: 
 

Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 555/2011, de 14 de juny. 

 
Els acords que s'adoptin per delegació s'entendran dictats per aquesta Alcaldia com a 
titular de la competència originària, seran immediatament executius i es presumiran 
vàlids i legítims. 
 
CINQUÈ.- Designar tinents d'alcalde els regidors membres de la junta de govern local 
que a continuació es relacionen, que substituiran aquesta Alcaldia en els supòsits 
legalment previstos, segons l'ordre de nomenament que s'indica: 
 
1ra. tinent d'alcalde: Caterina Forcano i Isern. 
2n. tinent d'alcalde: Antoni Romero Carbonell. 
3a. tinent d'alcalde: Laureà Gregori Fraxedas.  
4t. tinent d’alcalde: Albert Lamana i Grau.  
5è. tinent d’alcalde: Mª Assumpció Sánchez Salbanyà.  
 
SISÈ.- Efectuar en favor dels membres de la junta de govern local i en la resta de 
regidors de l’equip de govern que s’esmenten una delegació general d'atribucions per a 
la gestió dels assumptes de llurs respectives àrees d'actuació, d'acord amb la definició 
funcional de cada àrea que s'efectua en aquest mateix decret: 
 
Àrea 0: Alcaldia . Aquesta àrea comprendrà les funcions polítiques i administratives, de 
gestió i d’impulsió en les matèries següents: urbanisme, obres i serveis, sanitat, 
ensenyament, comunicació, cultura i festes populars. Aquesta Alcaldia efectua les 
delegacions específiques de les atribucions que es diran en favor dels regidors no 
integrants de la junta de govern local per tal que, dins dels seus respectius àmbits 
funcionals, puguin organitzar la direcció interna i la gestió dels serveis corresponents als 
que es concreten aquestes delegacions, sense facultat de resoldre mitjançant actes 
administratius que afectin a tercers: 
 
Regidor delegat d’Urbanisme i Festes populars:  Josep Mª Masvidal Serra. 
Regidor delegat d’Obres i Serveis:   Àngel López Solà. 
Regidor delegat de Sanitat:    Manuel Almellones Conesa. 
Regidor delegat de Cultura:    Pere Xirau Espàrrech.  
 
L'abast de les funcions d'aquestes delegacions es circumscriu a l'estudi, la proposta i 
l’execució referides a la totalitat dels assumptes que guardin relació amb cada àmbit 
d'atribucions concret, no incloent cap facultat resolutòria, en correspondre aquestes a 
l'Alcaldia o a la junta de govern local. 
 
Àrea 1. Tinència d’Alcaldia de Benestar Social, Fam ília i Joventut.  Titular: Caterina 
Forcano i Isern. Aquesta Alcaldia delega en la Tinència d’Alcaldia la direcció i gestió 
genèrica dels serveis corresponents a l'àrea de  benestar social, família i joventut. 
L'abast de les funcions d'aquestes delegacions es circumscriu a l'estudi, la proposta i 
l’execució, referides a la totalitat dels assumptes que guardin relació amb cada àmbit 
genèric d'atribucions, sense facultat de resolució mitjançant actes administratius que 
afectin a tercers. 
 
Àrea 2. Tinència d’Alcaldia Seguretat Ciutadana i E sports. Titular: Antoni Romero 
Carbonell. Aquesta Alcaldia delega en la Tinència d’Alcaldia la direcció i gestió genèrica 
dels serveis corresponents a l'àrea de seguretat ciutadana i esports. L'abast de les 
funcions d'aquestes delegacions es circumscriu a l'estudi, la proposta i l’execució 
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referides a la totalitat dels assumptes que guardin relació amb cada àmbit genèric 
d'atribucions, sense la facultat de dictar resolucions mitjançant actes administratius que 
afectin a tercers. 
 
Àrea 3. Tinència d’Alcaldia d’Hisenda i Règim inter n. Titular: Laureà Gregori 
Fraxedas. Aquesta Alcaldia delega en la Tinència d’Alcaldia la direcció i gestió genèrica 
dels serveis corresponents a l'àrea d’hisenda i règim intern. L'abast de les funcions 
d'aquestes delegacions es circumscriu a l'estudi, la proposta i l’execució referides a la 
totalitat dels assumptes que guardin relació amb cada àmbit genèric d'atribucions, sense 
la facultat de resolució mitjançant actes administratius que afectin a tercers.  
 
Àrea 4. Tinència d’Alcaldia Promoció Econòmica, Com erç i Turisme i Portaveu del 
Govern . Titular: Albert Lamana i Grau. Aquesta Alcaldia delega en la Tinència d’Alcaldia 
la direcció i gestió genèrica dels serveis corresponents a l'àrea de promoció econòmica, 
comerç i turisme, sense facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a 
tercers. L'abast de les funcions d'aquestes delegacions es circumscriu a l'estudi, la 
proposta i l’execució referides a la totalitat dels assumptes que guardin relació amb cada 
àmbit genèric d'atribucions. 
 
Es delega, de forma específica, les funcions de Portaveu del Govern que inclouen la 
coordinació de la política informativa de la Corporació i les relacions amb els mitjans de 
comunicació social. Així mateix, inclou les funcions de coordinació de les campanyes 
institucionals i de sensibilització social promogudes per l’Ajuntament o pels diferents 
organismes depenents. 
  
Àrea 5. Tinència d’Alcaldia de Medi Ambient.  Titular: Mª Assumpció Sánchez 
Salbanyà. Aquesta Alcaldia delega en la Tinència d’Alcaldia la direcció i la gestió 
genèrica dels serveis corresponents a l'àrea de medi ambient, sense facultat de resoldre 
mitjançant actes administratius que afectin a tercers.  L'abast de les funcions d'aquestes 
delegacions es circumscriu a l'estudi, la proposta i l’execució referides a la totalitat dels 
assumptes que guardin relació amb cada àmbit genèric d'atribucions. 
 
SETÈ.- Delegar de forma indistinta en tots els tinents d’alcalde d'aquest Ajuntament, 
senyors Caterina Forcano i Isern, Antoni Romero Carbonell, Laureà Gregori Fraxedas, 
Albert Lamana i Grau i Mª Assumpció Sánchez Salbanyà, les competències que a 
aquesta Alcaldia li atorga l'article 51.1 del Codi Civil, en la redacció que li dóna la Llei 
35/1994, de 23 de desembre, per autoritzar els matrimonis civils que es celebrin en 
aquest terme municipal. Aquesta delegació faculta tots els regidors per autoritzar 
matrimonis civils, si bé en cada cerimònia no podrà intervenir més d'un d'ells, a elecció 
dels contraents. 
 
VUITÈ.- De conformitat amb l'article 44 del ROF, aquestes delegacions tindran efecte 
des del dia següent a la data de notificació d'aquest Decret als regidors afectats, i seran 
de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d'avocació d'aquesta Alcaldia. En cas 
d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors delegats i dels 
tinents d'alcalde, aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàticament, les 
competències delegades, com a titular de la competència originària, i s’entén a aquests 
efectes exercitada la potestat d'avocació en base a la present resolució, sense 
necessitat de cap altra resolució expressa en aquest sentit.  
 
NOVÈ.- Notificar aquesta resolució als regidors afectats, la qual s’entén acceptada la 
competència delegada, de forma tàcita, si dins del termini dels tres dies següents no es 
manifesta res en contra o es fa ús de la delegació. 
 
DESÈ.- Publicar aquesta resolució en el BOP conforme disposa l'article 44.2 del ROF. 
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ONZÈ.- D’aquest decret se n’haurà de donar compte al Ple de l’Ajuntament en la primera 
sessió que celebri, conforme determina l’article 38.d) ROF. 
 
Ho mana i signa el senyor alcalde president, a la vila de Canet de Mar, catorze de juny 
de dos mil onze. 

 
PRIMER: Donar compte a la sessió extraordinària del Ple de la Corporació 
d’organització d'aquesta resolució, en compliment del que preveu  l’article 38 del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
SEGON: Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província i al tauler 
d’edictes municipal, en compliment del que disposa l’article  44.2 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
Pren la paraula el senyor Ivan Aranda Mena, regidor del grup municipal d’ERC, el qual 
explica que el seu grup té una objecció a fer en el punt set d’aquest Decret, que fa 
referència a la delegació del senyor alcalde per a la celebració de matrimonis civils als 
tinents d’alcalde. Ho ha consultat amb la secretària i li ha confirmat que aquesta 
delegació es pot ampliar a tots els regidors, ja siguin tinents d’alcalde, regidors 
delegats o membres de l’oposició. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que es va fer el que s’acostuma a fer, 
una delegació genèrica, però no hi ha cap problema a fer decrets específics de 
delegació. 
 
Pren la paraula el senyor Aranda, el qual explica que ho demanen ara en aquest Ple 
precisament per no haver de demanar-ho cada vegada que un regidor hagi de celebrar 
un matrimoni. 
 
El senyor alcalde cedeix la paraula a la senyora secretària, la qual explica que no hi 
haurà cap inconvenient a fer un decret específic de delegació quan uns contraents 
sol·licitin un regidor concret per a la celebració del seu casament. 
 
Pren la paraula el senyor Aranda, el qual insisteix en el fet que seria més senzill 
incorporar aquesta esmena al decret que ja en fa referència. 
 
El senyor alcalde cedeix la paraula a la senyora secretària, la qual explica que en tot 
cas es tractaria de fer un nou decret que fes referència al punt set d’aquest decret del 
qual se’n dóna compte al Ple, ampliant la delegació a tots els regidors del consistori. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual comenta, doncs, que no hi ha cap problema a 
fer aquesta modificació i li demana a la senyora secretària que en prengui nota. 
 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual explica que en aquest decret hi troben el repartiment normal de competències, 
fruit d’un pacte polític. Comenta que no veuen cap millora ni cap innovació en 
l’organització municipal. Es continua amb les mateixes àrees repartides entre les 
diferents formacions polítiques del govern, àrees que no responen a una modernització 
de l’Administració. Pensen que era un bon moment per fer alguns canvis d’àrees, 
incloent-hi una nova figura que, durant la campanya, el PSC i altres grups que ara 
estan formant el govern municipal, havien dit que inclourien en l’organització, com és 



S/iu 

 
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 

 

8 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

la figura del gerent. Explica que l’alcalde recupera moltes competències, respecte a la 
legislatura anterior, ja que en els últims quatre anys els tinents d’alcalde podien dictar 
resolucions i signar convenis de col·laboració, la qual cosa no critica, sinó que només 
puntualitza que és un model diferent de funcionar. 
  
3.- DONACIÓ DE COMPTE DE LA NOVA CONFIGURACIÓ DELS DIFERENTS 
GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
De conformitat al que disposa l’art. 50 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i un 
cop constituït aquest Ajuntament, derivat de les Eleccions Locals convocades 
mitjançant Reial Decret 424/2011, de data 28 de març,  i celebrades el passat dia 22 
de maig, cal deixar constància de la nova configuració dels diferents grups polítics 
municipals. 
 
Atès que els disset regidors d’aquesta Corporació, que van prendre possessió dels 
seus càrrecs el passat dia 11 de juny de 2011, han presentat una declaració signada 
expressant el Grup Polític al qual desitgen adscriure’s. 
 
Es dóna compte al Ple del següent: 
 
PRIMER: Donar compte al Ple, a efectes purament informatius, de que com a 
conseqüència de les declaracions efectuades pels disset regidors de la Corporació, en 
compliment de l’art. 9 del Reglament Orgànic Municipal, en concordança amb allò 
establert a l’art. 50 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els Grups Polítics Municipals 
que s’han constituït en aquest Ajuntament pel present mandat, són els següents: 
 
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU) 
 
Membres: 
 
Sr. Jesús Marín i Hernàndez 
Sr. Laureà Gregori i Fraxedas 
Sr. Àngel López i Solà 
Sra. Maria Assumpció Sànchez i Salbañà 
 
Portaveu: 
 
Titular: Sr. Laureà Gregori Fraxedas 
Suplent: Sra. M. Assumpció Sánchez Salbanyà 
 
GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC) 
 
Membres: 
 
Sra. Blanca Arbell i Brugarola 
Sr. Ivan Aranda i Mena 
Sr. Lluís Llovet Bayer 
Sra. Coia Tenas Martínez 
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Portaveu: 
 
Titular: Sra. Blanca Arbell i Brugarola 
Suplent: Sr. Lluís Llovet Bayer 
 
GRUP MUNICIPAL D’UNIÓ MUNICIPAL DE CATALUNYA (UMdC) 
 
Membres: 
 
Sra. Caterina Forcano i Isern 
Sr. Albert Lamana i Grau 
Sr. Pere Xirau i Espàrrech 
Sr. Josep Maria Masvidal i Serra 
 
Portaveu: 
 
Titular: Sr. Albert Lamana i Grau 
Suplent: Sra. Cati Forcano Isern 
 
GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) 
 
Membres: 
 
Sra. Sílvia Tamayo i Mata 
Sr. Josep Cortés Maresma 
Sr. Jordi Planet Rovira 
 
Portaveu: 
 
Titular: Sra. Sílvia Tamayo i Mata 
Suplent: Sr. Josep Cortés Maresma 
 
GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (PPC) 
 
Membres: 
 
Sr. Toni Romero Carbonell 
Sr. Manel Almellones Conesa 
 
Portaveu: 
 
Titular: Sr. Toni Romero Carbonell 
Suplent: Sr. Manel Almellones Conesa 
 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual explica que el seu grup va presentar una instància en data 1 de juliol, 
mitjançant la qual sol·licitaven, per exemple, un despatx per al seu grup municipal, 
demanda que està prevista al ROM i la Llei de bases de règim local. A dia d’avui 
encara no han obtingut resposta, tot i que durant les diferents converses que s’han 
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mantingut fins avui se’ls ha comunicat que es tindran en compte les seves demandes i 
que ja es contestarà la decisió presa. 
 
Pren la paraula el senyor Ivan Aranda i Mena, regidor del grup municipal d’ERC, el 
qual explica que el seu grup també ha demanat per escrit la disposició de l’espai i dels 
mitjans necessaris que necessita l’oposició per poder desenvolupar les seves funcions 
i activitats, d’acord amb l’article 9 del ROM. Explica que els membres del seu grup 
renuncien a l’assignació econòmica que els correspondria com a grup municipal, ja 
que la situació de crisi econòmica demana un esforç a tothom i consideren que s’ha de 
predicar amb l’exemple. El que sí que demanen és que se’ls faciliti la feina com a grup 
municipal, ja que el grup municipal d’ERC representa el 20 % dels votants d’aquest 
poble. Així, doncs, demanen un espai a l’Ajuntament i els mitjans necessaris per poder 
dur a terme la seva tasca com a regidors. També demanen tenir un compte de correu 
electrònic de l’Ajuntament, eina que ha de servir per comunicar-se amb el govern i 
adreça que ha de servir per rebre tota la documentació que generi l’Ajuntament 
telemàticament, fet que reduiria temps i cost a les arques municipals. Esperen que 
aquestes demandes siguin tingudes en compte, ja que no tenen cap cost per a 
l’Ajuntament. 
    
4.- RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE I DE LA JUNTA DE GOVE RN LOCAL 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 424/2011, 
de data 28 de març, el passat dia 22 de maig, i constituït el nou Ajuntament, es fa 
necessari procedir, d'acord amb la legislació vigent i amb el Reglament Orgànic 
Municipal, a l'establiment de la periodicitat de les sessions del Ple i de la Junta de 
Govern Local. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposen la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Ple pot celebrar 
sessions ordinàries o extraordinàries, havent de celebrar-se les sessions ordinàries del 
Ple amb una periodicitat mínima de una sessió cada dos mesos, per imperatiu del que 
disposa l'article 46.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, abans esmentada, i l’article 98.a) 
del Text Refós català. 
 
Vist que segons l’art. 99 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, la Junta de Govern 
Local es reunirà en sessions ordinàries amb la periodicitat determinada pel Ple. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en conformitat amb el que disposa l'article 38 del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i en execució de les 
previsions contemplades en les Lleis anteriorment esmentades, de conformitat amb la 
proposta de l’Alcaldia, s’acorda per dotze vots a favor dels regidors Jesús Marín i 
Hernàndez, Cati Forcano Isern, Antoni Romero Carbonell, Laureà Gregori Fraxedas, 
Albert Lamana Grau, M. Assumpció Sánchez Salbanyà, Manel Almellones Conesa, 
Àngel López Solà, Pere Xirau Espàrrech, Sílvia tamayo Mata, Josep Cortés Maresma i 
Jordi Planet Rovira, i quatre abstencions dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Ivan 
Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer i Coia Tenas Martínez: 
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PRIMER.- Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació, es convocaran 
amb caràcter bimensual i tindran lloc el darrer dijous no festiu dels mesos de gener, 
març, maig, juliol, setembre i novembre a les 20.30 hores, en el Saló de Sessions de 
l'Ajuntament, o lloc habilitat a l'efecte. 
 
SEGON.- Establir que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local es 
convocaran amb caràcter setmanal i tindran lloc els dijous que no siguin festius, a les 
18.00h hores, en la sala de Juntes de l’Ajuntament. 
 
TERCER.- Facultar al senyor Alcalde per a posposar o avançar la celebració de les 
sessions ordinàries bimensuals del Ple i setmanals de la Junta de Govern Local, dins 
del mateix mes o setmana de la seva celebració, respectivament, quan el dia fixat sigui 
festiu, o es trobi inclòs en un període vacacional, sempre i quan això no menyscabi la 
gestió dels assumptes municipals. 
 
QUART.- Substituir l'obligació de l'Alcalde prevista en l'article 42 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, de donar compte succinta a la Corporació, en 
cada sessió ordinària, de les resolucions dictades per l'Alcaldia, pel reconeixement del 
dret de tots els Regidors de l'Ajuntament, de poder consultar directament i 
personalment els llibres de resolucions custodiats en la Secretaria General de la 
Corporació. Per tal de facilitar aquesta consulta, des de Secretaria es trametrà a tots 
els regidors, periòdicament, còpia de la totalitat dels decrets de l’Alcaldia i de les actes 
de la Junta de Govern Local. 
 
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord a tots els Regidors i Regidores afectats/des i als 
Caps dels diferents Serveis Municipals, pel seu coneixement i efectes. 
 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual pregunta en quina periodicitat rebran la informació de l’Ajuntament, ja que en la 
instància que ha comentat anteriorment demanaven que fos setmanal en el cas de les 
actes de la Junta de Govern Local i quinzenal en el cas dels decrets. També 
demanaven rebre altra informació periòdica del consistori i a dia d’avui encara no han 
rebut res. 
 
Pren la paraula el senyor Ivan Aranda i Mena, regidor del grup municipal d’ERC, el 
qual explica que des del seu grup sol·liciten que la periodicitat de la tramitació de la 
informació de l’Ajuntament es faci setmanalment per facilitar la feina dels regidors. 
També demanen que aquesta tramesa es faci via telemàtica, amb el consegüent 
estalvi de cost i temps per al personal i per a l’Ajuntament en general. Fa un incís en el 
fet que la periodicitat del Ple municipal podria ser mensual si no es buidés de contingut 
a favor de la Junta de Govern Local, tal i com proposen al següent punt de l’ordre del 
dia. Explica que el Ple és el màxim òrgan de la voluntat popular i, per tant, s’ha de 
dignificar i potenciar per prestigiar la política i fer-la més transparent. Per últim, 
pregunta al senyor alcalde si complirà amb el compromís de convocar els plens 
d’aquest any amb la periodicitat que marca en aquest punt de l’ordre del dia, és a dir si 
convocarà els plens de juliol, setembre i novembre. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que la periodicitat de tramesa de la 
informació, actes i decrets, serà mensual i via telemàtica i, pel que fa a la convocatòria 
dels plens d’aquest any, explica que el ple de juliol no es convocarà. 
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5.- RÈGIM DE DELEGACIONS DEL PLE A FAVOR DE LA JUNTA DE  GOVERN 
LOCAL 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 424/2011, 
de data 28 de març, el passat dia 22 de maig, constituït el nou Ajuntament, el passat 
dia 11 de juny de 2011, i amb l'objecte de dotar d'una major celeritat i eficàcia a 
l'actuació municipal, es considera necessari, en ús de les facultats que confereix a 
l'Ajuntament l'article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, en la nova redacció donada per la Llei 11/99, de 21 d’abril, en 
concordança amb l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, procedir a 
l'establiment d'un règim de delegacions de matèries, la competència de les quals 
ostenta el Ple en virtut de la Llei, en favor de la Junta de Govern Local. 
 
Atès que en conformitat amb la legislació a que abans s'ha fet referència, el Ple de 
l'Ajuntament pot delegar l'exercici de les seves atribucions a favor de la Junta de 
Govern Local o de l’Alcalde, sempre i quan no es trobin dins dels supòsits previstos 
per l'article 23.2.b) de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva 
redacció actual, 52.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i 13 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
procediment administratiu comú, en els quals es regulen les competències plenàries 
que tenen caràcter indelegable. 
 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per nou vots a favor 
dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Cati Forcano Isern, Antoni Romero Carbonell, 
Laureà Gregori Fraxedas, Albert Lamana Grau, M. Assumpció Sánchez Salbanyà,  
Manel Almellones Conesa, Àngel López Solà i Pere Xirau Espàrrech, i set abstencions 
dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Ivan Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer, Coia 
Tenas Martínez, Sílvia Tamayo Mata, Josep Cortés Maresma i Jordi Planet Rovira: 
 
PRIMER.- Delegar en la Junta de Govern Local les competències plenàries que a 
continuació es relacionen: 
 
I. En matèria de gestió econòmica i financera: 
 

a) La concertació d’operacions de crèdit sempre i quan estiguin previstes en el 
pressupost: 

 
b) de les regulades a l’article 177.5 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el Text refós la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL), i  
 

c) d’aquelles l’import de les quals superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del 
pressupost. 

 
d) La concertació de les operacions de tresoreria quan l’import acumulat de les 

operacions vives en cada moment superi el 15 per 100 dels ingressos corrents 
liquidats en l’exercici anterior. 
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e) L’establiment o modificació dels preus públics, en els termes de l’article 47 
TRLHL, tant de l’Ajuntament com dels seus organismes autònoms. 

 
II. En matèria de contractació i concessions demanials: 
 

a) Totes les contractacions i concessions demanials l’import de les quals superi el 
10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost (RROOP) o, els 6.000.000.- 
€, fins i tot les plurianuals de competència plenària. Tanmateix, el ple es 
reserva les concessions de domini públic, d’obra pública i de servei públic per 
més de 5 anys, sempre que la seva quantia excedeixi del 20 per 100 dels 
RROOP. 

 
b) L’aprovació de projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la 

contractació o concessió i quan no estiguin previstos en el pressupost. 
 

c) 6. les competències que, en els termes de l’article 93.1 LCSP, correspondrien 
al ple de l’Ajuntament com a òrgan de contractació, d’acord amb la distribució 
competencial inaugurada per la DA 2ª LCSP, relatives a la incoació dels 
expedients de contractació, sempre i quan la competència contractual plenària 
fos delegable. 

 
III. En matèria d’accions administratives i judicials: 
 

a) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en 
matèries de la seva competència. 

 
b) La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament. 

 
IV. En matèria de patrimoni 
 

a) L’adquisició de béns i drets i les alienacions patrimonials, quan les 
competències siguin plenàries, sempre i quan la seva quantia no excedeixi del 
20 per 100 dels RROOP i les permutes de béns immobles. 

 

SEGON.- Les atribucions delegades s'hauran d'exercitar per la Junta de Govern en els 
termes i dins dels límits d'aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades en 
cap altre òrgan. 
 
En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern en virtut d'aquesta delegació, 
s'haurà de fer constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, en la part 
expositiva, del text següent: 
 

"Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern, en 
virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament, en sessió plenària que 
va tenir lloc el dia 14 de juliol de 2011." 

Els acords que s'adoptin per delegació, s'entendran dictats pel Ple de l'Ajuntament, 
com a titular de la competència originària, al qual s'haurà de mantenir informat de 
l'exercici de la delegació, mitjançant la remissió dels esborranys de les actes de la 
Junta de Govern Local a tots els Regidors de la Corporació, i seran immediatament 
executius i presumptament legítims. 
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TERCER.- Aquestes delegacions, en conformitat amb el que disposa l’article 51.2 del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindran efecte des del dia 
següent a l'adopció d'aquest acord, sense perjudici de la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província, i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat 
d'advocació pel Ple. 
 
QUART.- Comunicar aquest acord als Caps de Serveis i de Departament pel seu 
coneixement i efectes, fent-los constar que, en compliment del que disposa l’article  
123 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, amb caràcter 
previ a l’adopció dels acords per la Junta de Govern Local, hauran de ser dictaminats 
per la Comissió Informativa corresponent, excepte que hagin sigut declarats 
d’urgència, en el qual cas s'haurà de donar compte posteriorment d'aquests a la 
Comissió Informativa competent. 
 
CINQUÈ.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que pel que fa a les delegacions del 
Ple a la Junta de Govern Local són les mateixes que ja hi havia a la legislatura 
passada, amb l’excepció de la concertació d’operacions de crèdit i operacions de 
tresoreria. Així s’agilitza el funcionament de la corporació i també serà més econòmic, 
ja que s’evitaran en la mesura que sigui possible aquells plens extraordinaris que 
s’haguessin de convocar, fruit de l’aprovació d’aquests assumptes. Tots els 
corporatius, a través de la informació que es trametrà periòdicament, estaran 
assabentats de quan es produeixin aquestes operacions. 
 
Pren la paraula el senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, el qual 
explica que en aquest punt es proposa buidar de contingut el Ple municipal, el màxim 
òrgan de representació de la ciutadania de Canet. Consideren que les raons de fer 
això no són només econòmiques. El seu grup municipal creu que el debat obert, les 
interpel·lacions i el diàleg amb l’oposició és part fonamental de la pràctica política del 
país. Consideren que ja hi ha prou gent desenganyada amb la forma de fer política i el 
que cal és ampliar la participació ciutadana amb un debat i una confrontació d’idees 
des de la més alta instància municipal. Per tant, no hi veurien cap problema a fer plens 
mensuals si fos necessari, sempre i quan s’hi debatessin assumptes i es treballés per 
al futur de Canet. Qualsevol altre plantejament els inclina a pensar que s’intenta reduir 
la participació, el debat i la interacció amb els ciutadans. Fins i tot, el senyor alcalde ha 
explicat que aquest mes de juliol no es farà el ple que tocaria, i ja marca quina línia 
política de participació seguirà aquest nou govern. Malgrat que entenen que el govern 
està en el seu dret de traspassar aquestes competències a la Junta de Govern Local, 
el grup municipal d’ERC s’abstindrà en aquest punt. 
 
6.- CREACIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES DE CARÀC TER PERMANENT 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 424/2011, 
de data 28 de març, el passat dia 22 de maig, i constituït el nou Ajuntament, es fa 
necessari procedir, d'acord amb el que disposen l’article 60.3 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya i l’article 7 del Reglament Orgànic Municipal, a la creació i 
composició de les Comissions Informatives de caràcter permanent d'aquest 
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Ajuntament, amb l'objecte de dotar-lo d'òrgans complementaris de participació i control 
de caràcter assessor, per fer efectiu el dret que l'article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva redacció actual, atorga a 
tots els Grups Municipals integrants de la Corporació. 
 
Atès que en conformitat amb el que disposa l’esmentada normativa catalana, 
correspon al Ple de cada Corporació determinar el nombre i la denominació d'aquestes 
Comissions Informatives d'estudi i dictamen, tant quan es constitueixin amb vocació de 
permanència per obeir a l'estructura de l'àmbit competencial de l'Ajuntament, com 
quan neixin amb caràcter temporal a l'objecte de tractar temes específics. 
 
Atès que en conformitat amb la normativa esmentada, aquestes Comissions estaran 
integrades pels membres que designin els diferents Grups Polítics que formen part de 
la Corporació, en proporció a la seva representativitat en aquest Ajuntament, tenint tots 
ells dret a participar-hi. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en conformitat amb el que disposa 60.3 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, l’art. 7 del Reglament Orgànic Municipal, en concordança 
amb els articles 123 i següents del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, en tot allò que no s'oposi, contradigui o sigui 
incompatible amb els anteriors, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda 
per nou vots a favor dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Cati Forcano Isern, Antoni 
Romero Carbonell, Laureà Gregori Fraxedas, Albert Lamana Grau, M. Assumpció 
Sánchez Salbanyà, Manel Almellones Conesa, Àngel López Solà i Pere Xirau 
Espàrrech, i set abstencions dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Ivan Aranda Mena, 
Lluís Llovet Bayer, Coia Tenas Martínez, Sílvia Tamayo Mata, Josep Cortés Maresma i 
Jordi Planet Rovira: 
 
PRIMER.- Crear la Comissió Informativa de caràcter permanent anomenada Comissió 
Assessora del Ple que assumirà en bloc la totalitat de les funcions que la Llei atribueix 
a les comissions informatives.  
 
SEGON.- La Comissió Assessora estarà integrada pels membres següents: 
 
- PRESIDENT: L'alcalde o regidor/a en qui delegui. 
 
- VOCALS : 
· Un representant del Grup Municipal de Convergència i Unió 
· Un representant del Grup Municipal d’Unió Municipal de Catalunya 
· Un representant del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
· Un representant del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya 
· Un representant del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya 
 
- SECRETARI: La secretària general de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui. 
L’alcalde ostentarà el vot de qualitat per a desfer els empats que es produeixin en les 
votacions. 
 
TERCER.- Les funcions d'aquesta Comissió Informativa de caràcter permanent seran 
les previstes a l’art. 60 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya , i s’hauran de sotmetre 
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al seu preceptiu i previ dictamen els assumptes que es sotmetin a la decisió del Ple o 
de la Junta de Govern Local i de l'Alcaldia, en aquests dos últims supòsits quan 
aquests òrgans actuïn per delegació d'aquell, així com, pel que es refereix a la 
Comissió Especial de Comptes, el Compte General de la Corporació. 
 
QUART.- El seu funcionament s’ajustarà al que es preveu al Reglament Orgànic 
Municipal i al Capítol II del Títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, en la 
seva redacció actual, en tots aquells aspectes no declarats inconstitucionals per la 
Sentència del Tribunal Constitucional 50/99, de 6 d’abril i, supletòriament, pel que 
preveuen els articles 134 a 138 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals.  
 
CINQUÈ.- Aquesta comissió es reunirà els dilluns immediatament anteriors a la 
celebració del Ple municipal i a la celebració d’aquelles juntes de govern en l’ordre del 
dia de les quals hi figurin expedients de competències delegades pel Ple a aquest 
òrgan col·legiat, a les 11.00 del matí a les dependències de l’Ajuntament. 
 
SISÈ.- Comunicar aquest acord als diferents Grups Polítics Municipals, fent-los constar 
que hauran de designar els seus representants en cada Comissió, notificant-ho a la 
Secretaria General d'aquesta Corporació dins del termini de deu dies hàbils a comptar 
des de l’endemà a l'adopció d'aquest acord, quedant facultat el senyor Alcalde per, 
mitjançant Decret, procedir al seu nomenament. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que en aquest punt també han 
mantingut el mateix que hi havia en la legislatura anterior. L’equip de govern creu que, 
tenint en compte el volum d’aspectes que es tracten a cada Ple, és suficient la creació 
d’una sola comissió informativa. És obvi que qualsevol informació addicional que un 
regidor o grup demani, li serà facilitada de la manera adient. 
 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual explica que el vot del seu grup municipal serà desfavorable, ja que en la 
instància a la qual ja s’ha referit en dues ocasions anteriors, proposaven la creació de 
quatre comissions informatives per poder debatre amb més profunditat els assumptes 
que es posen a consideració del Ple. Creuen que perquè hi hagi realment un debat, les 
persones que les integren han de ser les que hi entenen més dels temes que es 
presentin, i per això proposaven la creació d’aquestes quatre comissions informatives, 
que també recullen la proposta presentada per ERC que ve a continuació. Les 
comissions proposades eren: territori, acció social, promoció de la vila i economia i 
recursos humans. 
 
Pren la paraula la senyora Blanca Arbell Brugarola, portaveu del grup municipal 
d’ERC, la qual explica que el que demanen va en la direcció d’agilitzar i fer més 
atractiva la comunicació entre el govern i l’oposició per poder aportar constructivament 
les opinions a totes les propostes que faci el govern. També necessiten poder disposar 
de la informació amb temps suficient per poder analitzar-la bé. Per aquest motiu 
demana si es podria convocar la comissió assessora per al dilluns anterior a la 
celebració del Ple, en comptes de fer-ho per al dimarts que és el que estrictament 
marca la llei. D’aquesta manera tindrien un dia més de marge per poder treballar més 
a fons els assumptes que s’incloguin en l’ordre del dia. El seu grup també ha 
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presentat, com el grup de la senyora Sílvia Tamayo Mata, una proposta de creació de 
quatre comissions i comenta que si no pogués ser així, demana que tinguin en compte 
aquesta sol·licitud de fer la comissió un dia abans, ja que tots ells treballen i necessiten 
el màxim de temps possible per poder estudiar els temes. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que no tenen cap inconvenient 
d’avançar la celebració de la comissió assessora als dilluns i, per tant, s’accepta la 
proposta. Demana a la senyora secretària que en prengui nota, per canviar-ho. Així, 
doncs, la comissió assessora es convocarà per al dilluns immediatament anterior al 
Ple municipal a les 11.00 hores. 
 
7.- PROPOSTA D’ACORD QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL  D’ERC AL PLE 
DE LA CORPORACIÓ DE CREACIÓ DE COMISSIONS INFORMATI VES. 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 424/2011, 
de data 28 de març, el passat dia 22 de maig, i constituït el nou Ajuntament, es fa 
necessari procedir, d'acord amb el que disposen l’article 60.3 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya i l’article 7 del Reglament Orgànic Municipal, a la creació i 
composició de les Comissions Informatives de caràcter permanent d'aquest 
Ajuntament, a l'objecte de dotar-lo d'òrgans complementaris de participació i control de 
caràcter assessor, per fer efectiu el dret que l'article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva redacció actual, atorga a 
tots els Grups Municipals integrants de la Corporació. 
 
Atès que en conformitat amb el que disposa l’esmentada normativa catalana, 
correspon al Ple de cada Corporació determinar el nombre i la denominació d'aquestes 
Comissions Informatives d'estudi i dictamen, tant quan es constitueixin amb vocació de 
permanència per obeir a l'estructura de l'àmbit competencial de l'Ajuntament, com 
quan neixin amb caràcter temporal a l'objecte de tractar temes específics. 
 
Atès que de conformitat amb la normativa esmentada, aquestes Comissions estaran 
integrades pels membres que designin els diferents Grups Polítics que formen part de 
la Corporació, en proporció a la seva representativitat en aquest Ajuntament, tenint tots 
ells dret a participar-hi. 
 
Atès que el grup municipal d’ERC considera necessari la creació de diverses 
comissions informatives, de caràcter permanent, en concret: 
 
Comissió Informativa de Territori 
Comissió Informativa d’Acció Social 
Comissió Informativa de Promoció de la Vila 
Comissió Informativa d’Economia i Règim intern 
 
La finalitat de crear dites comissions informatives rau en pensar en l’ajuntament de 
Canet com una institució aïllada de la realitat ciutadana no ens sembla la millor 
manera d’engrescar a la població en la política i en la intervenció de la vida ciutadana. 
Cal canviar aquest concepte i apropar i fer més senzilla la relació dels habitants de 
Canet amb qui els representa. 
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Per això proposem la creació de 4 comissions informatives per poder afrontar els 
treballs d’aquest mandat amb garanties de participació efectiva de tots els grups 
municipals. A més d’informar dels temes de Ple tal i com està reglamentat, aquestes 
comissions informatives també informaran de l’acció de govern plasmada en els actes 
administratius usuals de l’administració, ço és, els decrets i qualsevol expedient 
administratiu que generi l’àrea corresponent. 
  
A més d’informar dels assumptes de Ple i de l’acció de govern, es fa fefaent la 
necessitat des diverses comissions informatives per tal que liderin els afers centrals 
d’aquesta legislatura, i que aquests es facin amb la col·laboració de tots els Grups 
Municipals. Altrament aquests treballs seran només el resultat de l’equip de govern i, 
per tant, susceptibles de ser canviats o obviats pel proper govern municipal. Afers com 
el Pla Estratègic (Comissió Informativa de Promoció Econòmica), com el Pla General 
(Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat) per posar només dos exemples, 
justifiquen per se la creació de Comissions Informatives específiques. 
 
El Ple de l'Ajuntament acorda no aprovar la proposta presentada pel grup municipal 
d’ERC, per nou vots en contra dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Cati Forcano 
Isern, Antoni Romero Carbonell, Laureà Gregori Fraxedas, Albert Lamana Grau, M. 
Assumpció Sánchez Salbanyà,  Manel Almellones Conesa, Àngel López Solà i Pere 
Xirau Espàrrech, i set vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Ivan Aranda 
Mena, Lluís Llovet Bayer, Coia Tenas Martínez, Sílvia Tamayo Mata, Josep Cortés 
Maresma i Jordi Planet Rovira: 
 
PRIMER.- Crear les Comissions Informatives de caràcter permanent següents: 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI 
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ SOCIAL 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ DE LA VILA 
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I RÈGIM INTERN 
 
SEGON.- Les esmentades Comissions Informatives estaran integrades pels membres 
següents: 
 
- PRESIDENT: L'Alcalde o Regidor/a en qui delegui. 
 
- VOCALS : 
· Un representant del Grup Municipal de Convergència i Unió 
· Un representant del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
· Un representant del Grup Municipal d’Unió Municipal de Catalunya 
· Un representant del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya 
· Un representant del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya 
 
- SECRETARI: La Secretaria General de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui. 
 
TERCER.- Les funcions d'aquestes Comissions Informatives de caràcter permanent 
seran les previstes a l’art. 60 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya , i s’hauran 
de sotmetre al seu preceptiu i previ dictamen els assumptes que es sotmetin a la 
decisió del Ple o de la Junta de Govern Local i de l'Alcaldia, en aquests dos últims 
supòsits quan aquests òrgans actuïn per delegació d'aquell.  
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QUART.- El seu funcionament s’ajustarà al que es preveu al Reglament Orgànic 
Municipal i al Capítol II del Títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, en la 
seva redacció actual, en tots aquells aspectes no declarats inconstitucionals per la 
Sentència del Tribunal Constitucional 50/99, de 6 d’abril i, supletòriament, pel que 
preveuen els articles 134 a 138 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals. 
 
SISÈ.- Comunicar aquest acord als diferents Grups Polítics Municipals, fent-los constar 
que hauran de designar els seus representants en cada Comissió, notificant-ho a la 
Secretaria General d'aquesta Corporació dins del termini de deu dies hàbils a comptar 
des de l’endemà a l'adopció d'aquest acord, quedant facultat el senyor Alcalde per, 
mitjançant Decret, procedir al seu nomenament. 
 
Pren la paraula la senyora Blanca Arbell Brugarola, portaveu del grup municipal 
d’ERC, la qual explica que aquesta proposta està en la direcció, com ja ha comentat 
abans, de la participació i la transparència, la política que el seu grup ha defensat fins 
ara. Amb aquesta manera de fer es pot demostrar al poble que aquest Ajuntament pot 
ser diferent; aprofitant que molts dels actuals regidors són nous, s’hauria d’intentar fer 
una altra política, compartir totes les decisions importants que es prenen per Canet. 
Creuen que la millor manera de fer-ho és creant aquestes comissions. No són 
comissions purament informatives, sinó que esperen que siguin de debat i que 
l’oposició també hi pugui treballar a fons. És possible que ara es comencin projectes 
que potser no s’hauran acabat d’aquí a quatre anys i creuen que el millor per al poble 
és que el proper govern, sigui qui sigui, no hagi de tornar a començar i s’hi hagi 
implicat. Seria molt bo que s’arribessin a acords i a punts comuns entre tots els partits, 
la política ha de ser diàleg, negociació. Com més majoritària sigui la resposta, millor és 
per a la població. Consideren que si es pot treballar amb consens i conjuntament, mai 
s’arribarà a plens crispats, producte de la manca de comunicació. 
 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual explica que la posició del seu grup serà favorable, ja que aquesta proposta, tal i 
com ja ha comentat, dóna resposta a la seva demanda de creació de quatre 
comissions informatives especials. Aquesta proposta segueix la línia que ha explicat 
abans, d’oposició constructiva, de participació en el govern arribant a punts d’acord 
quan sigui possible, sempre pensant en el bé del poble. 
 
8.- PROPOSTA D’ACORD QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL  D’ERC AL PLE 
DE LA CORPORACIÓ DE CREACIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMAT IVA ESPECIAL 
DE LA POLICIA LOCAL. 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 424/2011, 
de data 28 de març, el passat dia 22 de maig, i constituït el nou Ajuntament, es fa 
necessari procedir, d'acord amb el que disposen l’article 60.3 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya i l’article 7 del Reglament Orgànic Municipal, a la creació i 
composició de les Comissions Informatives de caràcter permanent d'aquest 
Ajuntament, a l'objecte de dotar-lo d'òrgans complementaris de participació i control de 
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caràcter assessor, per fer efectiu el dret que l'article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva redacció actual, atorga a 
tots els Grups Municipals integrants de la Corporació. 
 
Atès que en conformitat amb el que disposa l’esmentada normativa catalana, 
correspon al Ple de cada Corporació determinar el nombre i la denominació d'aquestes 
Comissions Informatives d'estudi i dictamen, tant quan es constitueixin amb vocació de 
permanència per obeir a l'estructura de l'àmbit competencial de l'Ajuntament, com 
quan neixin amb caràcter temporal a l'objecte de tractar temes específics. 
 
Atès que de conformitat amb la normativa esmentada, aquestes Comissions estaran 
integrades pels membres que designin els diferents Grups Polítics que formen part de 
la Corporació, en proporció a la seva representativitat en aquest Ajuntament, tenint tots 
ells dret a participar-hi. 
 
Atès que el grup municipal d’ERC considera necessari la creació de la Comissió 
Informativa Especial de Policia Local a l’objecte d’estudiar i fer el seguiment dels 
següents temes: 
 

- Conflicte amb el cap de la Policia Local 
- Afers judicials amb agents sancionats 
- Causes judicials obertes contra l’Ajuntament per membres de la Policia Local 

 
La finalitat de crear dita comissió rau en la voluntat de solucionar el conflicte que 
existeix en el sí del cos policial. I treballar conjuntament entre tots els grups municipals 
per assolir aquesta finalitat. 
 
De conformitat amb la proposta del grup municipal d’ERC, s’acorda per unanimitat dels 
setze regidors presents dels disset de nombre de dret que integren el Ple municipal: 
 
PRIMER.- Crear la Comissió Informativa Especial de Policia Local 
 
SEGON.- L’esmentada Comissió Informativa Especial de Policia Local estaran 
integrades pels membres següents: 
 
- PRESIDENT: L'Alcalde o Regidor/a en qui delegui. 
 
- VOCALS : 
· Un representant del Grup Municipal de Convergència i Unió 
· Un representant del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
· Un representant del Grup Municipal d’Unió Municipal de Catalunya 
· Un representant del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya 
· Un representant del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya 
 
- SECRETARI: La Secretaria General de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui. 
 
TERCER.-  Les funcions d'aquestes Comissions Informatives de caràcter especial 
seran les previstes a l’art. 60 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya , i s’hauran 
de sotmetre al seu preceptiu i previ dictamen els assumptes que es sotmetin a la 



S/iu 

 
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 

 

21 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

decisió del Ple o de la Junta de Govern Local i de l'Alcaldia, en aquests dos últims 
supòsits quan aquests òrgans actuïn per delegació d'aquell.  
 
QUART.- El seu funcionament s’ajustarà al que es preveu al Reglament Orgànic 
Municipal i al Capítol II del Títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, en la 
seva redacció actual, en tots aquells aspectes no declarats inconstitucionals per la 
Sentència del Tribunal Constitucional 50/99, de 6 d’abril i, supletòriament, pel que 
preveuen els articles 134 a 138 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals. 
 
CINQUÈ.- Establir que el règim de funcionament s’ajustarà a l’establert per a les 
Comissions Informatives permanents excepte la periodicitat que quedarà determinada 
en reunions semestrals. Aquesta comissió podrà celebrar sessions extraordinàries 
quan hi hagi assumptes rellevants que així ho exigeixin. 
 
SISÈ.- Comunicar aquest acord als diferents Grups Polítics Municipals, fent-los constar 
que hauran de designar els seus representants en la Comissió, notificant-ho a la 
Secretaria General d'aquesta Corporació dins del termini de deu dies hàbils a comptar 
des de l’endemà a l'adopció d'aquest acord, quedant facultat el senyor Alcalde per, 
mitjançant Decret, procedir al seu nomenament. 
 
Pren la paraula la senyora Blanca Arbell Brugarola, portaveu del grup municipal 
d’ERC, la qual explica que és un altre exemple del sistema de treball que proposa el 
seu grup a l’equip de govern. Explica que tots tenen un problema amb la Policia Local, 
a no ser que durant aquests dies s’hagi solucionat. Creuen que si hi treballen 
conjuntament potser la solució al problema arribarà abans, ja que el que no veuen uns 
ho poden veure d’altres. No creuen que hi hagi cap conflicte a l’hora de treballar 
conjuntament, perquè l’objectiu és el mateix per a tothom. Comenta també que s’ha 
d’estudiar la manera com es transmet aquest problema a la població, ja que s’està 
molt descontent d’aquesta Policia. No és una policia de proximitat i hi ha moltes 
queixes referides a aquest col·lectiu. Acaba la seva intervenció demanant a l’equip de 
govern que de cara al ple del mes de setembre recullin aquesta manera de fer política 
que proposen des de l’oposició, perquè creuen que serà positiu per a tots. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que l’equip de govern està d’acord a 
crear aquesta comissió i hi votarà a favor, sempre i quan s’acceptin tres esmenes. 
Demana que no hi hagi el punt que es refereix a l’estudi de les línies prioritàries d’acció 
de la Policia Local, ja que consideren que les línies prioritàries d’actuació de la Policia 
Local són òbvies, com és la de garantir la seguretat dels vilatans. Pel que fa a l’acord 
tercer, consideren que no és necessari incloure dins de la comissió assessors externs 
de cada grup municipal, ja que hi ha assumptes complicats que han dut nombrosos 
problemes al cos de la Policia. Per últim, pel que fa a la periodicitat de reunió 
d’aquesta comissió, consideren que no hi ha prou volum d’informació com per fer una 
reunió cada trimestre i proposen que es faci cada semestre. 
 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual explica que el vot del seu grup municipal és favorable a la creació d’aquesta 
comissió, ja que creuen que aquest problema amb la Policia Local fa massa temps que 
dura. També estan d’acord amb les esmenes proposades per l’equip de govern, ja que 



S/iu 

 
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 

 

22 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

creuen que amb una reunió semestral n’hi haurà prou. Aprofita per fer esment d’una 
sol·licitud que també van fer en la instància esmentada anteriorment, en la qual 
demanaven la creació de la comissió especial de seguiment de l’Odèon. A dia d’avui 
no tenen resposta encara i en veure que tampoc entrava en l’ordre del dia d’aquest 
Ple, no saben si és que no hi ha voluntat de crear-la, si en un futur es crearà o si se li 
donarà una altra forma jurídica, ja que ara és una comissió que forma part del Consell 
Municipal de Cultura. El seu grup volia que es creés una comissió especial aprovada 
pel Ple municipal. 
 
Pren la paraula la senyora Arbell, la qual explica que els sembla bé que aquesta 
comissió es reuneixi semestralment, sempre que se’n pugui convocar una 
d’extraordinària quan hi hagi algun afer que així ho requereixi. Hi votaran a favor. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual es dirigeix a la senyora Tamayo per explicar-
li que la instància que van presentar el dia 1 de juliol hi ha força peticions i per això es 
triga una mica més a contestar-la. 
 
A continuació, el senyor alcalde passa a la votació de les esmenes que s’han fet a 
aquesta proposta i que són les següents: 
 

1. Eliminar el punt que es refereix a les línies prioritàries d’acció de la Policia 
Local 

2. Eliminar la possibilitat de nomenar assessors externs 
3. Canviar la periodicitat trimestral de la comissió per una periodicitat semestral i 

la possibilitat de convocar sessions extraordinàries quan hi hagi algun 
assumpte que així ho requereixi 

 
Aquestes esmenes s’aproven per unanimitat dels setze regidors presents dels disset 
que integren el nombre de dret del Ple municipal i, per tant, s’aprova la proposta. 
 
9.- CREACIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 
 
Constituïda la nova corporació l’11.06.11 cal que el Ple es pronunciï respecte de la 
creació de comissions informatives de caràcter permanent, òrgans complementaris 
que fan efectiu el dret que l’article 20.1.c) de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de 
mesures per a la modernització del govern local, mitjançant la qual es modifiquen 
alguns preceptes de la LRBRL, reconeix a tots els grups polítics municipals. 
 
Correspon al Ple de l’Ajuntament determinar el nombre d’aquestes comissions que, 
d’altra banda, han d’estar integrades pels membres que designin els diferents grups 
polítics municipals en proporció a la seva representativitat en l’Ajuntament, o bé de 
forma paritària, a través del sistema de vot ponderat. 
 
Vist l’article 8 del Reglament orgànic municipal de creació i funcions de la comissió 
especial de comptes, aquesta Alcaldia, a la vista del que estableixen els articles 60 
TRLMC i 134 i següents del ROF, de conformitat amb la proposta de l’Alcalida, 
s’acorda per unanimitat dels setze regidors presents dels disset de nombre de dret que 
integren el Ple municipal: 
 
PRIMER.- Crear una comissió especial de comptes que assumirà les funcions 
d’examen, estudi i informe del compte general del pressupost i dels comptes o dels 
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ens o dels organismes municipals de gestió (organismes autònoms i societats 
mercantils de capital íntegrament municipal). 
 
SEGON.- La seva composició serà la següent: 
 
President:  l’alcalde o el regidor en qui delegui 
Vocals:  pel grup municipal de CiU, el senyor Laureà Gregori Fraxedas, 

com a titular, i el senyor Àngel López Solà, com a suplent  
pel grup municipal d’ERC, el senyor Ivan Aranda Mena, com a 
titular, i el senyor Lluís Llovet Bayer, com a suplent pel grup pel 
grup municipal d’UMdC, Cati Forcano Isern, com a titular, i Albert 
Lamana Grau, com a suplent 
municipal del PSC, el senyor Josep Cortés Maresma, com a 
titular, i La senyora Sílvia Tamayo Mata, com a suplent 
pel grup municipal del PP, el senyor Toni Romero Carbonell, 
com a titular, i el senyor Manel Almellones Conesa, com a 
suplent 
 

Secretari:  el de l’Ajuntament o el funcionari en qui delegui 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord als regidors designats que no es trobessin 
presents a l’hemicicle en el moment d’adoptar-se aquest acord. 
 
10.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ 
DELIBERANT COM A ÒRGAN COMPLEMENTARI DE L’AJUNTAMEN T.  
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 424/2011, 
de data 28 de març, el passat dia 22 de maig, i constituït el nou Ajuntament, es fa 
necessari procedir, d’acord amb la legislació vigent, a l’establiment dels diferents òrgan 
de govern municipal. 
 
En exercici de la potestat d’autoorganització que l’art. 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, reconeix a aquesta Entitat. 
 
De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per nou vots a favor dels 
regidors Jesús Marín i Hernàndez, Cati Forcano Isern, Antoni Romero Carbonell, 
Laureà Gregori Fraxedas, Albert Lamana Grau, M. Assumpció Sánchez Salbanyà, 
Manel Almellones Conesa, Àngel López Solà i Pere Xirau Espàrrech, i set vots en 
contra dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Ivan Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer, 
Coia Tenas Martínez, Sílvia Tamayo Mata, Josep Cortés Maresma i Jordi Planet 
Rovira: 
 
PRIMER: Aprovar la creació de la Comissió de Govern, com a òrgan complementari 
municipal en els termes següents: 
 
- Composició: La integren tots els regidors amb delegacions de l’alcalde. Aquest la 
presideix. En serà secretari el regidor que l’alcalde designi. 
 
- Funcions:  La comissió de govern tindrà les funcions següents: 
 

a) Coordinació de l’acció de govern municipal. 
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b) Elaboració de polítiques, plans i programes. 
c) Preparació d’assumptes que hagin de sotmetre’s als òrgans resolutius, sens 

perjudici de la competència de les comissions informatives.  
d) Assistència a l’alcalde en la presa de decisions. 

 
- Periodicitat de les sessions:  La comissió de govern es reunirà amb la mateixa 
periodicitat que la Junta de Govern Local en les hores que determinarà l’alcalde. 
 
- Normes de funcionament:  
 

a) A les sessions podran assistir facultatius que prestin serveis a favor de 
l’Ajuntament, autoritats i personal al servei d’altres administracions i ciutadans 
la consulta o negociacions amb els quals siguin adients per al compliment de 
les competències municipals.  

b) Les sessions no seran públiques. 
 
SEGON: Comunicar aquest acord als portaveus dels diferents grups municipals i 
publicar-lo al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’edictes municipal. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que l’equip de govern ha cregut 
necessària la creació d’aquesta comissió de govern en la línia que han comentat els 
partits que integren l’oposició, de modernitzar i agilitzar l’Administració. 
 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual explica que aquest govern s’ha inventat aquesta nova comissió; i diu inventar 
perquè ja hi ha un òrgan que té aquestes funcions, que és la Junta de Govern Local. 
La Llei de règim local regula, a l’article 54, la creació d’aquest òrgan col·legiat que és 
obligatori en els municipis de més de 5.000 habitants. Ara hi ha dos òrgans creats dels 
quals costa veure quines són les competències diferents de cadascun. Ara bé, quan 
s’arribi al punt número 18 de l’ordre del dia es veurà clarament que la creació 
d’aquesta Comissió de Govern té un clar motiu econòmic. Pregunta quin serà el 
procediment de convocatòria i si s’aixecaran actes de les sessions, ja que d’acord amb 
l’article 110 de la Llei de règim local, és obligatori aixecar actes de totes les sessions 
de tots els òrgans col·legiats. Demanen, també, que trametin aquestes actes juntament 
amb tota la informació que anirà rebent l’oposició mensualment. 
 
Pren la paraula el senyor Ivan Aranda i Mena, regidor del grup municipal d’ERC, el 
qual explica que troben innecessària la creació d’aquesta comissió, quan ja s’ha creat 
la Junta de Govern Local, a la qual poden ser convidats els regidors delegats. 
Considera que només es crea per justificar, tal i com es veurà al punt 18 de l’ordre del 
dia, el sou d’aquests regidors delegats sense dedicació. La seva conclusió és que el 
nou tripartit no vol crear comissions informatives específiques que no suposarien cap 
cost, obertes a totes els grups municipals, però, en canvi, sí que aprovarà la creació 
d’aquesta comissió que suposarà un alt cost econòmic per a l’Ajuntament i que 
treballarà de portes endins i de manera poc transparent, ja que no es contempla que 
les actes d’aquesta comissió arribin als diferents grups municipals, a no ser que 
l’Alcaldia en aquests moments digui el contrari. Demanen, doncs, que si hi ha actes 
d’aquesta comissió les facin arribar a l’oposició amb la mateixa periodicitat que la resta 
d’informació. El vot del seu grup municipal serà desfavorable. 
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El senyor alcalde cedeix la paraula a la senyora secretària, la qual vol fer uns 
aclariments. Explica que l’article 54 de la Llei municipal i règim local de Catalunya ha 
estat modificat posteriorment, per la Llei 57/2003, de modificació de la Llei de bases de 
règim local, i l’òrgan de creació obligatòria ha passat de dir-se Comissió de Govern a 
Junta de Govern Local. Partint d’aquest base, es crea aquest òrgan complementari 
amb el nom de Comissió de Govern, per portar a terme totes les funcions que es 
descriuen a la proposta. Pel que fa a l’obligatorietat d’aixecar actes, regulat a l’article 
110 de la Llei municipal i règim local de Catalunya, el contingut mínim que hi ha de 
constar és data i hora en què comença i acaba la sessió, una ordre del dia dels 
diferents assumptes que s’hi ha de debatre, els assistents, les persones que hi hagin 
intervingut que no siguin les pròpies que integren aquesta Comissió, les incidències 
que hi hagi hagut i els vots emesos i acords que s’hi prenguin, cosa que no hi constarà 
ja que aquesta comissió només és un òrgan deliberant i consultiu, no és resolutiu i, per 
tant, no hi haurà cap votació. Aquest mateix article també estableix que a l’acta hi ha 
de constar les opinions que s’hi ha emès, sempre i quan les sessions siguin públiques, 
però com aquesta comissió té el mateix règim que la Junta de Govern Local, és a dir, 
no fa sessions públiques, no es reflectiran els debats i les intervencions. Pel que fa a 
l’accés a les actes, es pot fer un prec demanant-ho i l’Alcaldia recollir-ho i dictar la 
corresponent resolució. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que no hi haurà cap problema a fer 
arribar aquestes actes als grups municipals de l’oposició juntament amb la resta de la 
informació que se’ls enviarà mensualment. 
 
Pren la paraula el senyor Aranda, el qual insisteix en el fet que consideren que no és 
necessària la creació d’aquesta Comissió de Govern, havent-hi la Junta de Govern 
Local, on també hi poden assistir els regidors delegats sense dedicació i on 
l’assistència també pot ser remunerada. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual comenta que aquí ja es passaria a les 
opinions subjectives de què és necessari i què no ho és i és tan respectable l’opinió 
del grup municipal d’ERC com la del govern. Per això, dóna per tancat el debat. 
 
11.- DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN ASSO CIACIONS I LA 
FUNDACIÓ ELS GARROFERS 
 
Constituïda la nova corporació l’11.06.11, cal nomenar els representants municipals en 
les associacions i les fundacions en què aquest Ajuntament es troba representat; en 
concret, la fundació Els Garrofers, el patronat del Santuari de la Mare de Déu de la 
Misericòrdia i el comitè local de la Creu Roja al Maresme Centre. 

 
Atès, d’altra banda, que l’article 8 dels estatuts de la Fundació Els Garrofers estableix 
que l’alcalde de l’Ajuntament de Canet de Mar serà el president del patronat, en el qual 
s’hi integraran un mínim de tres i un màxim de 7 patrons. 

 
Atès que mitjançant acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 
26.07.07, s’acordà la darrera designació d’ambdós representants municipals en el 
patronat del Santuari de la Mare de Déu de la Misericòrdia. 
 
Atesa la necessitat de la designació dels representants municipals, titular i suplent, per 
formar part del comitè local de la Creu Roja al Maresme Centre. 
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Per tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia s’acorda per unanimitat dels 
setze regidors presents dels disset de nombre de dret que integren el Ple municipal: 
 

PRIMER.- Designar com a representants d’aquest municipi en el patronat del Santuari 
de la Mare de Déu de la Misericòrdia el senyor alcalde, senyor Jesús Marín Hernández 
i la senyora Cati Forcano Isern. 
 
SEGON.- Designar el senyor Jesús Marín Hernández, alcalde de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, president del patronat de la Fundació Els Garrofers, tal com disposa 
l’article 8 dels estatuts d’aquesta fundació. 
 
TERCER.- Designar els regidors següents com a membres del patronat de la fundació 
Els Garrofers, en qualitat de patrons municipals: 
 

- Senyor Laureà Gregori Fraxedas, com a titular, i senyor Àngel López Solà, com 
a suplent, del grup municipal de CiU 

- Senyora Blanca Arbell Brugarola, com a titular, i senyor Ivan Aranda Mena, 
com a suplent, del grup municipal d’ERC 

- Senyora Cati Forcano Isern, com a titular i senyor Pere Xirau Espàrrech, com a 
suplent, del grup municipal d’UMdC 

- Senyor Jordi Planet Rovira, com a titular, i senyora Sílvia Tamayo Mata, com a 
suplent, del grup municipal del PSC 

- Senyor Manel Almellones Conesa, com a titular, i senyor Antoni Romero 
Carbonell, com a suplent, del grup municipal del PP 

 
QUART.- Designar com a representants d’aquest municipi en el Comitè Local de la 
Creu Roja al Maresme Centre, el regidor, senyor Manel Almellones Conesa, com a 
titular, i el regidor, senyor Àngel López Solà, com a suplent. 
 
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord als regidors afectats, com també als citats 
organismes, per al seu coneixement i efecte. 
 
12.- NOMENAMENT DELS MEMBRES NATS DEL PATRONAT DE L A FUNDACIÓ 
PRIVADA DE L’HOSPITAL RESIDÈNCIA GUILLEM MAS 
 
Atès que en virtut de la Resolució del conseller de Justícia de 25 d’abril de 1985 es va 
inscriure amb el número 153 l’adaptació de la Fundació privada Hospital residència 
Guillem Mas de Canet com a fundació subjecta a la legislació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Atès que en virtut de la resolució de l’honorable senyor conseller de Justícia de 13 de 
febrer de 1990 s’aprovà la modificació dels estatuts de la Fundació els quals restaran 
inserits en el registre de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques en data 9 de 
maig de 1990. 
 
Atès que segons allò que es disposa en l’article 7 dels estatuts  fundacionals el 
Patronat és un òrgan col·legiat constituït pels membres següents: 
 

a) Sis membres nats integrats per: 
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- L’alcalde de l’Ajuntament. 
- Dos regidors de l’Ajuntament, de les àrees socials i econòmiques, 

respectivament. 
- El metge titular de la sanitat local. 
- La superiora de la comunitat de religioses que assisteix a l’Hospital 

Residència. 
- El rector de la parròquia. 

 
b) Tres membres, representants d’associacions ciutadanes locals, amb 

implantació efectiva a Canet, constituïdes per a la defensa d’interessos 
socials i sanitaris dels veïns. 

 
c) Tres veïns de Canet a títol individual, escollits entre persones de Canet de 

Mar, expertes en matèries sanitàries, econòmiques i de gestió. 
 
Atès allò que es disposa a l’article 8è d’aquests estatuts, els membres del Patronat són 
nomenats de la forma següent: 
 

- Els dos regidors per l’Ajuntament Ple. 
- Els tres membres representants d’associacions ciutadanes amb 

implantació efectiva a Canet per les esmentades associacions 
essent ratificades pel Ple. 

- Els tres veïns, a títol individual, pel Ple de l’Ajuntament, a proposta 
dels membres nats. 

 
Vist l’article 9.1 dels estatuts de l’Hospital Residència, segons el qual el càrrec de 
membre del Patronat és honorífic, voluntari i gratuït, tindrà una durada de quatre anys i 
es podrà renovar, no obstant això, quan es constitueixi un nou consistori, sense 
perjudici que puguin ésser reelegits tots els membres. 
 
Constituïda la nova corporació el 16.06.07, cal, doncs, renovar els membres del 
Patronat, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per nou vots a favor 
dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Cati Forcano Isern, Antoni Romero Carbonell, 
Laureà Gregori Fraxedas, Albert Lamana Grau, M. Assumpció Sánchez Salbanyà, 
Manel Almellones Conesa, Àngel López Solà i Pere Xirau Espàrrech, quatre vots en 
contra dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Ivan Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer i 
Coia Tenas Martínez i tres abstencions dels regidors Sílvia Tamayo Mata, Josep 
Cortés Maresma i Jordi Planet Rovira: 
 
PRIMER.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar, en l’exercici de les seves funcions de 
patró de la fundació privada Hospital residència Guillem Mas, actuarà en aquesta 
fundació en la persona del seu alcalde, senyor Jesús Marín Hernández que, de 
conformitat amb el que disposa l’article 7 dels estatuts, n’ostenta la presidència. 
 
SEGON.- Nomenar els regidors, senyora Cati Forcano Isern i senyor Laureà Gregori 
Fraxedas, com a vocals municipals en la fundació Guillem Mas, la primera d’ells, en 
qualitat de vicepresidenta, conforme estableix l’al·ludit article 7 dels estatuts. 
 
TERCER.- Nomenar com a membres nats del Patronat de l’Hospital Residència 
Guillem Mas: 
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- La senyora Maria Victòria Marina Ortega, com a cap local de Sanitat 
- El mossèn Salvador Juanola Cadena, com a rector de la parròquia 
- La senyora Àngels Pedraz Andrés, com a superiora de la comunitat de 

religioses que assisteix a l’Hospital Residència 
 
QUART.- Nomenar com a membres del Patronat com a veïns, a títol individual, 
escollits entre persones de Canet de Mar, expertes en matèries sanitàries, 
econòmiques i de gestió a les persones següents: 
 

- Martín García García 
- Esther Agulló Renau 
- Lídia Gispert Rebollo 

 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord al Protectorat del Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya, a l’efecte oportú, als regidors afectats que no es trobessin a 
l’hemicicle en el moment de prendre aquest acord i a la resta de membres nats del 
patronat. 
 
Pren la paraula la senyora Coia Tenas Martínez, regidora del grup municipal 
d’ERC, la qual explica que el seu grup considera que no pot aprovar aquest punt, 
perquè els falta informació. Per començar la proposta fa referència al fet que 
també formen part del patronat tres membres, representants d’associacions 
ciutadanes locals, amb implantació efectiva a Canet, constituïdes per a la defensa 
d’interessos socials i sanitaris dels veïns. Més endavant no se’n torna a fer 
referència i pregunta per què, si és que s’escolliran més endavant. També els falta 
informació per valorar si els veïns proposats en aquesta proposta tenen els 
coneixements suficients per poder formar part d’aquest patronat, a no ser que 
aquests coneixements es limitin al fet que cada un forma part d’una de les 
candidatures que ara formen el govern municipal. Per últim, comenta que en la 
legislatura anterior hi havia un membre que formava part de l’oposició i en aquesta 
legislatura no hi és. Per tot això, no hi poden votar a favor. 
 
13.- DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN CONS ORCIS, ADF I 
ÒRGANS CONSULTIUS SUPRAMUNICIPALS 
 
Constituïda la nova corporació l’11.06.11, cal nomenar els representants municipals en 
els òrgans col·legiats de les entitats supramunicipals de què forma part aquest 
municipi, en compliment d’allò que disposa l’article 38. c) del ROF. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposen els correlatius estatuts, aquest municipi 
forma part dels consorcis següents: 
 

1. Consorci de Promoció Turística de la Costa del Maresme. 
2. Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans. 
3. Consorci Localret 
4. Consorci de Comunicació Local 
5. Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública del Maresme Nord 
6. Consorci del Govern Territorial de Salut Alt Maresme – Selva Marítima 

 
Atès, d’altra banda, que l’Ajuntament també forma part de l’ADF Vallalta. 
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Atès que el Consell Comarcal del Maresme ha fomentat la participació dels municipis 
en els òrgans consultius la finalitat dels quals –una determinada esfera de l’actuació 
comarcal- és donar respostes concretes a les demandes de la població, òrgans 
consultius que són els següents: 
 

- Mesa Consultiva de Joventut 
- Consell Consultiu de la Gent Gran 

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar també forma part de les entitats següents: 
 

- Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat 
- Xarxa local de prevenció de drogodependències de la Diputació de Barcelona 
- Xarxa local de consum 
- Associació de municipis catalans per a la recollida selectiva porta a porta 
- Agrupació de municipis titulars de servei de transport urbà regió metropolitana 

de Barcelona - AMTU 
 
Com sigui que correspon al municipi designar els representants en els òrgans de 
govern i administració d’aquests organismes, aquesta Alcaldia, en ús de les 
atribucions que legalment té conferides, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, 
s’acorda per unanimitat dels setze regidors presents dels disset de nombre de dret que 
integren el Ple municipal: 
 
PRIMER.- Designar com a representants d’aquest municipi en el Consorci de 
Promoció Turística de la Costa del Maresme  el regidor, senyor Albert Lamana Grau, 
com a titular, i el regidor, senyor Àngel López Solà, com a suplent. 
 
SEGON.- Designar com a representants d’aquest municipi en el Consorci per al 
Tractament de Residus Sòlids Urbans  la regidora, senyora M. Assumpció Sánchez 
Salbanyà, com a titular, i el regidor, senyor Manel Almellones Conesa, com a suplent. 
 
TERCER.- Designar com a representants d’aquest municipi en el Consorci Localret  
el regidor senyor Albert Lamana Grau, com a titular, i el regidor, senyor Àngel López 
Solà, com a suplent. 
 
QUART.- Designar com a representants d’aquest municipi al Consorci de 
Comunicació Local , l’alcalde, senyor Jesús Marín i Hernàndez, com a titular, i el 
regidor, senyor Albert Lamana Grau, com a suplent. 
 
CINQUÈ.- Designar com a representants d’aquest municipi en el Consorci per a la 
Gestió de la Televisió Digital Local Pública del Ma resme Nord , l’alcalde, senyor 
Jesús Marín i Hernàndez, com a titular, i el regidor, senyor Albert Lamana Grau, com a 
suplent. 
 
SISÈ.- Designar com a representants d’aquest municipi al Consorci del Govern 
Territorial de Salut Alt Maresme – Selva Marítima , el regidor, senyor Manel 
Almellones Conesa, com a titular, i la regidora, senyora Cati Forcano Isern, com a 
suplent. 
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SETÈ.- Designar com a representants d’aquest municipi en l’ADF Vallalta el regidor, 
senyor Toni Romero Carbonell, com a titular, i la regidora, senyora M. Assumpció 
Sánchez Salbanyà, com a suplent. 
 
VUITÈ.- Designar com a representants d’aquest municipi en la Mesa Consultiva de 
Joventut, del Consell Comarcal , la regidora, senyora Cati Forcano Isern, com a 
titular, i el regidor, senyor Josep M. Masvidal Serra, com a suplent. 
 
NOVÈ.- Designar com a representants d’aquest municipi en el Consell Consultiu de 
la Gent Gran, del Consell Comarcal , la regidora, senyora Cati forcano Isern, com a 
titular, i el regidor, senyor Àngel López Solà, com a suplent. 
 
DESÈ.- Designar com a representants d’aquest municipi a la Xarxa de ciutats i 
Pobles cap a la Sostenibilitat , la regidora, senyora M. Assumpció Sánchez Salbanyà, 
com a titular, i el regidor, senyor Josep M. Masvidal Serra, com a suplent. 
 
ONZÈ.- Designar com a representants d’aquest municipi a la Xarxa local de 
prevenció de drogodependències de la Diputació de B arcelona , el regidor, senyor 
Manel Almellones Conesa, com a titular, i la regidora, la senyora Cati Forcano Isern, 
com a suplent. 
 
DOTZÈ.- Designar com a representants d’aquest municipal a la Xarxa Local de 
Consum , el regidor, senyor Albert Lamana Grau com a titular, i el regidor, senyor Toni 
Romero Carbonell, com a suplent. 
 
TRETZÈ.- Designar com a representants d’aquest municipi a l’Associació de 
municipis catalans per a la recollida selectiva por ta a porta , la regidora, senyora 
M. Assumpció Sánchez Salbanyà, com a titular, i el regidor, senyor Manel Almellones 
Conesa, com a suplent. 
 
CATORZÈ.- Designar com a representants d’aquest municipi a l’Agrupació de 
municipis titulars de servei de transport urbà regi ó metropolitana de Barcelona - 
AMTU, el regidor, senyor Toni Romero Carbonell, com a titular, i la regidora, la 
senyora Cati Forcano Isern, com a suplent. 
 
QUINZÈ.- Facultar l’alcalde president per poder delegar puntualment en qualsevol 
regidor/a les anteriors representacions, en cas d’absència del titular i del suplent i 
comunicar els anteriors acords als regidors afectats, als consorcis corresponents i al 
Consell Comarcal del Maresme, per al seu coneixement i efecte. 
 
14.- NOMENAMENT REPRESENTANT EN DIFERENTS CONSELLS MUNICIPALS 
 
Constituïda la nova corporació el passat 11.06.11, resulta necessari nomenar els 
representants dels grups polítics municipals en els plenaris dels diferents consells 
municipals que té constituïts l’Ajuntament, com a òrgans sectorials de participació de 
caràcter permanent, amb competències de caràcter informatiu però no resolutiu, com a 
instrument de participació ciutadana en aquelles qüestions relacionades en els 
diferents àmbits per als quals han estat creats. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar té actualment els consells municipals 
següents: 
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- Consell Municipal de Medi Ambient 
- Consell Municipal de Cultura 
- Consell Municipal de Promoció Econòmica 
- Consell Municipal d’Esports 
- Consell Municipal Escolar 
- Consell de Comediants 

 
Atès que per cadascuna de les formacions polítiques que conformen el plenari 
municipal han estat designats els al·ludits representants, de conformitat amb la 
proposta de l’Alcaldia, s’acorda per dotze vots a favor dels regidors Jesús Marín i 
Hernàndez, Cati Forcano Isern, Antoni Romero Carbonell, Laureà Gregori Fraxedas, 
Albert Lamana Grau, M. Assumpció Sánchez Salbanyà, Manel Almellones Conesa, 
Àngel López Solà, Pere Xirau Espàrrech, Sílvia Tamayo Mata, Josep Cortés Maresma 
i Jordi Planet Rovira, i quatre abstencions dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Ivan 
Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer i Coia Tenas Martínez: 
 
PRIMER.- Determinar que, d’acord amb els estatuts del consells esmentats, la 
Presidència de cadascun d’ells, recaurà en el regidor titular de cada Àrea d’actuació, 
això és: 
 

- Consell Municipal de Medi Ambient: la tinenta d’alcalde de Medi Ambient, M. 
Assumpció Sánchez Salbanyà. 

- Consell Municipal de Cultura: el regidor de Cultura, Pere Xirau Espàrrech 
- Consell Municipal de Promoció Econòmica: el tinent d’alcalde de Promoció 

Econòmica, Albert Lamana Grau 
- Consell Municipal d’Esports, el tinent d’alcalde d’Esports, Toni Romero 

Carbonell 
- Consell Municipal Escolar: el senyor alcalde, Jesús Marín Hernández 

 
SEGON.- Nomenar com a representants al Consell Municipal de Medi Ambient, els 
següents: 
 
Per CIU: la senyora Esther Segura Garcia, com a titular, i el senyora Mireia Cortés 
Sánchez, com a suplent. 
Per ERC: la senyora Mercè Illa, com a titular, i la senyora Assumpta Revoltós, com a 
suplent. 
Per UMdC: la senyora Doli Bertran, com a titular, i el senyor Josep Barangé, com a 
suplent. 
Per PSC: el senyor Joan Flotats Balaguer, com a titular, i la senyora Sílvia Tamayo 
Mata, com a suplent. 
Pel PP: el senyor Luís Rodríguez Ramos, com a titular, i el senyor Manuel Rey, com a 
suplent. 
Per Entesa per Canet: la senyora Raquel Serra, com a titular, i la senyora Hortènsia 
Solà, com a suplent. 
Per Plataforma Independent Més per Canet: el senyor Àlex Carbonell Aparicio, com a 
titular, i el senyor Jordi Loyo Abellán, com a suplent. 
 
TERCER.- Nomenar com a representants al Consell Municipal de Cultura, els 
següents: 
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Per CIU: la senyora Mireia Cortés Sánchez, com a titular, i el senyora Esther Segura 
Garcia, com a suplent. 
Per ERC: la senyora Assumpta Revoltós, com a titular, i el senyor Lluís Nonell, com a 
suplent. 
Per UMdC: la senyora Montse Escalante, com a titular, i el senyor Jordi Vidal, com a 
suplent. 
Per PSC: el senyor Jordi Planet Rovira, com a titular, i el senyor Víctor Cerveto, com a 
suplent. 
Pel PP: la senyora Cristina Martín Medina, com a titular, i el senyor Manuel Rey, com a 
suplent. 
 
QUART.- Nomenar com a representants al Consell Municipal de Promoció Econòmica, 
els següents: 
 
Per CIU: el senyor Aureli Casabona Deig, com a titular, i el senyor Òscar Mira 
Vázquez, com a suplent. 
Per ERC: la senyora Coia Tenas, com a titular, i el senyor Òscar Figuerola, com a 
suplent. 
Per UMdC: el senyor Jordi Roura, com a titular, i la senyora Ana Casas, com a suplent. 
Per PSC: el senyor Josep Cortés Maresma, com a titular, i la senyora Marisol Pacheco 
Martos, com a suplent. 
Pel PP: el senyor Pepe Riera, com a titular, i el senyor Carlos López Rius, com a 
suplent. 
Per Entesa per Canet: el senyor Eduard Canet, com a titular, i el senyor Santiago 
Fernández, com a suplent. 
Per Plataforma Independent Més per Canet: el senyor Jordi Loyo Abellán, com a 
titular, i el senyor Àlex Carbonell Aparicio, com a suplent. 
 
CINQUÈ.- Nomenar com a representants al Consell Municipal d’Esports, els següents: 
 
Per CIU: el senyor Òscar Mira Vázquez, com a titular, i el senyor Aureli Casabona 
Deig, com a suplent. 
Per ERC: el senyor Jordi Tenas, com a titular, i el senyor Ivan Aranda Mena com a 
suplent. 
Per UMdC: la senyora Àngels Isart, com a titular, i el senyor Harman Àlvarez, com a 
suplent. 
Per PSC: el senyor Antoni Isarn Flores, com a titular, i el senyor José Luís Martín, com 
a suplent. 
Pel PP: la senyora Cristina Soler, com a titular, i la senyora Cristina Martín Medina, 
com a suplent. 
 
SISÈ.- Nomenar com a representants al Consell Municipal Escolar, els següents: 
 
Per CIU: la senyora M. Assumpció Sánchez Salbanyà, com a titular, i la senyora Mireia 
Cortés Sánchez, com a suplent. 
Per ERC: el senyor Lluís Llovet Bayer, com a titular, i la senyora Blanca Arbell 
Brugarola com a suplent. 
Per UMdC: la senyora Coia Galceran Artigas, com a titular, i la senyora Àngels Isart, 
com a suplent. 
Per PSC: la senyora Sílvia Tamayo Mata, com a titular, i el senyor Ferran Casanova, 
com a suplent. 
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Pel PP: el senyor Luís Rodríguez, com a titular, i la senyora Mar León, com a suplent. 
 
SETÈ.- Aprovar la dissolució del Consell Municipal de Comediants, l’aprovació del qual 
fou acordada pel Ple municipal de data 29 de maig de 2008, que passarà a formar part 
de les comissions sectorials del Consell Municipal de Cultura i, en conseqüència 
modificar l’art. 11 del seu reglament de funcionament, que quedarà redactat de la 
següent manera: 
 
“ Afegir 11.1 apartat f), Comissió Sectorial de Comediants” 
 
VUITÈ.- Comunicar aquest acord a tots els membres designats que no es trobin 
presents en la sessió plenària en la que s’adopti aquest acord, donant-se els altres per 
notificats amb la mera assistència, i comunicar-lo, també, al Consell escolar municipal.  
 
Pren la paraula el senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, el qual 
explica que en aquest punt de l’ordre del dia es posen a consideració del Ple dos 
aspectes clarament diferenciats. El primer és el nomenament dels membres de 
diferents consell municipals, amb la qual cosa hi estan d’acord perquè creuen que és 
una manera de participació i agraeixen al govern poder muntar aquests consells 
municipals perquè hi participin els diferents partits polítics i part de la societat civil que 
també hi està representada. I el segon aspecte és la dissolució del Consell Municipal 
de Comediants. Pregunta si es pot votar com un punt a part de la resta perquè si no es 
fa així entraran en un conflicte, ja que és una cosa molt diferent suprimir un consell 
municipal de nomenar representants. Quan hi va haver eleccions municipals, durant la 
campanya electoral tothom va parlar d’un pla estratègic per millorar l’ocupació i 
l’economia del poble i semblava que tots o la majoria dels partits estaven d’acord en el 
fet que una part d’aquest pla estratègic s’havia de basar amb la cultura, una cultura en 
majúscules que havia d’aportar treball i feina. Per això no entenen que se suprimeixi 
precisament el Consell Municipal de Comediants, ja que Comediants singularitza el 
poble, obre Canet al món i li dóna projecció internacional d’una manera que no es pot 
aconseguir amb altres aspectes. S’ha fet tot un treball per poder tirar endavant un 
projecte com és la Casa Comediants. La Generalitat ja ha fet una inversió, catalogant 
tots els béns patrimonials de Comediants. Hi ha un pla local d’equipaments culturals 
que compta amb aquest projecte. Els Comediants mateixos estan molt interessats que 
sigui Canet que aculli aquest projecte de la Casa Comediants i, per tant, creuen que la 
projecció que tindria Canet amb un centre d’aquest tipus i amb un consell municipal 
que fos l’eina per vehicular i arribar a aquesta Casa Comediants seria molt important. I 
ara es proposa suprimir-lo deixant-lo només com una comissió sectorial del Consell 
Municipal de Cultura i no entenen quina visió de futur hi ha. Tampoc no entenen que 
membres d’aquest govern, que en la legislatura anterior havia anat a parlar amb el 
conseller de Cultura per defensar aquest projecte, ara no tinguin interès a tirar-lo 
endavant. No entenen que un projecte que donarà rellevància i nom a la marca Canet 
no es prioritzi en un moment de crisi com aquest. Demanen que el regidor de Cultura 
expliqui quina línia d’actuació cultural tirarà endavant per externalitzar i aconseguir 
unes millores a nivell de poble que facin que Canet no només visqui de la cultura local, 
que és molt important i que s’ha de potenciar, sinó que faci que gent de fora vingui a 
Canet i així es promocioni la vila. També volen saber què pensen fer amb l’edifici de 
can Pinyol i quines accions pensen fer per desenvolupar, des de la comissió sectorial, 
el projecte de Casa Comediants. El grup municipal d’ERC continua defensant que es 
tiri endavant el projecte de Casa Comendiants i que es mantingui el Consell Municipal 
de Comediants com fins ara, perquè li dóna el pes i la rellevància que com a poble es 
necessita per tirar endavant projectes que portin feina a Canet. No creuen que sigui un 
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bon moment per deixar de banda comissions d’aquest nivell i rebaixar-les o passar-les 
com una comissió sectorial que no se sap quin funcionament tindrà. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que es votaran tots els punts de la 
proposta conjuntament. Explica que aquest punt no vol dir que l’Ajuntament deixi de 
treballar amb Comediants, ans al contrari, ja que ara, per exemple, s’hi està treballant 
per a la Fira Modernista que se celebrarà durant el mes de setembre. Simplement, per 
agilitzar i optimitzar recursos, es transforma el Consell Municipal de Comediants en 
una comissió sectorial del Consell Municipal de Cultura. No s’elimina res ni es deixa de 
banda una empresa privada de Canet i que dignifica el nom de Canet. 
 
 Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual explica que el seu grup tant des del govern, com ara des de l’oposició, així com 
en la campanya, sempre ha defensat el projecte de Casa Comediants. Entenen que el 
projecte encara continua a l’expectativa del que pugui passar en un futur. També 
entenen que es dissolgui aquest Consell si passa a formar part del Consell Municipal 
de Cultura, fins i tot troben que té molt de sentit, ja que el Consell Municipal de 
Comediants no s’ha convocat cap vegada d’ençà de la seva constitució. Per tant, 
potser és més efectiu que passi a ser una comissió sectorial del Consell Municipal de 
Cultura. 
 
15.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN ELS CONSELLS 
ESCOLARS DE CENTRES PÚBLICS I PRIVATS 
 
Constituïda la nova corporació l’11.06.11, resulta necessari nomenar els representants 
municipals en els consells escolars dels centres docents, tant públics com privats 
concertats, radicats a la localitat. D’altra banda, cal també donar continuïtat a la 
comissió d’escolarització en el marc de les normes de preinscripció i matriculació dels 
alumnes dels centres docents sostinguts amb fons públics. 
 
El municipi de Canet de Mar ostenta, al dia de la data, tres centres públics 
d’ensenyament i dos de privats concertats: 
 
Centres públics: 
 

- CEIP Misericòrdia 
- CEIP Turó del Drac 
- IES Lluís Domènech i Montaner 
- El Palauet 

 
Centres privats concertats: 
 

- Col·legi Yglesias 
- Escola Santa Rosa de Lima 

 
Atesa la regulació dels òrgans de govern dels centres públics i privats concertats 
d’ensenyament, segons la qual en el consell escolar d’aquests centres docents hi 
haurà una representació de l’Ajuntament del municipi. 
 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels 
setze regidors presents dels disset de nombre de dret que integren el Ple municipal: 



S/iu 

 
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 

 

35 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
PRIMER.- Designar representants municipals en els consells escolars dels centres 
docents públics i privats concertats d’aquest municipi que a continuació es relacionen, 
els/les regidors/es que, així mateix, s’especifiquen: 

Centre escolar   Representant   Representant 
     Titular    Suplent 
 
CEIP Turó del Drac   Pere Xirau Espàrrech  Maria Artigas Gurri 
CEIP Misericòrdia   Pere Xirau Espàrrech  Maria Artigas Gurri 
IES Lluís Domènech i Montaner Pere Xirau Espàrrech  Maria Artigas Gurri 
El Palauet    Pere Xirau Espàrrech  Maria Artigas Gurri 
Col·legi Yglesias   Pere Xirau Espàrrech  Maria Artigas Gurri 
Escola Santa Rosa de Lima  Pere Xirau Espàrrech  Maria Artigas Gurri 
 
SEGON.- Facultar l’alcalde president per poder delegar puntualment en qualsevol 
regidor les anteriors representacions, en cas d’absència del seu titular. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord als directors dels centres docents i als regidors 
designats, per al seu coneixement i efecte. 
 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual explica que li sorprèn que no sigui el regidor d’Ensenyament el representant 
municipal en aquests consells escolars, tot i que entén que es faci així, ja que aquesta 
Regidoria recau en el senyor alcalde i això pot dificultar-ne l’assistència. 
 
Pren la paraula el senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, el qual 
comenta que no apareix l’escola Turó del Drac a la llista de la part dispositiva. Suposa 
que és un error de transcripció, la qual cosa la senyora secretària confirma i comenta 
que s’arreglarà. A continuació, el senyor Llovet comenta que coneix personalment el 
senyor Xirau i no dubta que farà una feina molt bona com a representant municipal, 
però considera que si l’alcalde, tot i que no tenia cap obligació d’assumir cap regidoria 
pròpia, decideix fer-ho, també hauria d’assumir les responsabilitats que comporta 
aquesta Regidoria i no passar a Cultura la representativitat d’aquests consells escolars 
de centre. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que la figura de l’alcalde té moltes 
obligacions i comenta que assumeix les responsabilitats d’Ensenyament amb totes les 
conseqüències. Senzillament, aquesta representativitat del regidor de Cultura en els 
consells escolars de centre obeeix a un aspecte formal i de temps. Aquesta 
representativitat no eximeix de cap tasca diària de l’Àrea d’Ensenyament. 
 
16.- NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DEL CONSELL DE G OVERN DE 
L’ORGANISME AUTÒNOM DE RÀDIO CANET.  
 
Constituïda la nova corporació el passat 11.06.11, resulta necessari nomenar els 
membres del consell de govern de l’organisme autònom municipal de Ràdio Canet, en 
compliment del que disposa l’article 38 del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre 
(ROF). 
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Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar té constituït aquest únic organisme autònom, 
l’objecte del qual és gestionar el corresponent servei públic municipal. 

 
Atès que, de conformitat amb el que disposen els articles 8 i següents dels estatuts, 
publicats íntegrament en el BOP número 221, de data 14.9.01, el consell de govern de 
l’organisme autònom Ràdio Canet està integrat, ultra pel president i el vicepresident: 
 

a) per un representant de cadascuna de les formacions polítiques que conformen 
el plenari municipal, que poden ostentar el càrrec de regidor o no. 

  
b) per dos representants dels treballadors o col·laboradors amb responsabilitat de 

programació de l’emissora municipal. 
 

c) per dos representants del consell de gestió, d’entre els seus membres. 
 

d) per dos representants dels altres mitjans de comunicació local 
 
Atès que per cadascuna de les formacions polítiques que conformen el plenari 
municipal han estat designats els al·ludits representants, de conformitat amb la 
proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels setze regidors presents dels disset 
de nombre de dret que integren el Ple municipal: 
 
PRIMER.- Nomenar els membres (president, vicepresident i vocals) que composaran 
el consell de govern de l’organisme autònom Ràdio Canet, d’acord amb les 
designacions efectuades per cadascuna de les formacions polítiques amb 
representació municipal:  
 
I. President: L’Alcalde de l’Ajuntament de Canet de Mar, Sr. Jesús Marín Hernàndez. 
 
II. Vicepresident: el regidor senyor Albert Lamana Grau. 
 
III. Vocals representants de cadascuna de les formacions polítiques municipals: 
 
Per CIU: el senyor Laureà Gregori Fraxedas, com a titular, i el senyor Àngel López 
Solà, com a suplent. 
Per ERC: el senyor Francesc Fabre Fornaguera, com a titular, i el senyor Lluís Llovet, 
com a suplent 
Per UMdC: el senyor Josep M. Moragas Vilaró com a titular, i la senyora Àngels Isart 
Falceto, com a suplent. 
Per PSC: el senyor Rubén López, com a titular, i el senyor Antoni Isarn, com a suplent 
Pel PP: el senyor Santiago Moreno, com a titular, i el senyor Toni Romero, com a 
suplent. 
 
SEGON.- Determinar, de conformitat amb l’article 12 dels estatuts, que els anteriors 
nomenaments s’efectuen pel mateix període que el del mandat de l’actual govern 
municipal, els quals començaran a exercir les seves funcions a partir del moment de la 
seva presa de possessió, que tindrà lloc en la propera sessió del consell de govern 
que es convoqui, com a primer punt de l’ordre del dia, quedant fins aleshores en 
funcions els antics membres. 
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TERCER.- Determinar que les funcions de secretaria del Consell de Govern seran 
desenvolupades per la funcionària cap del servei de secretaria de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, Sra. Cristina Cabruja Sagré, en substitució de la secretària, i les 
d’intervenció i tresoreria per l’interventor municipal Sr. Daniel Martín Enrique.  
 
QUART.- Facultar l’Alcalde President, Sr. Jesús Marín Hernández, per nomenar, en 
nom del ple de l’Ajuntament, els dos representants de cadascun dels sectors següents 
que s’integraran al consell de govern de l’organisme autònom Ràdio Canet: 
 

a) treballadors o col·laboradors amb responsabilitat de programació de l’emissora 
municipal. 

b) representants del consell de gestió, d’entre els seus membres. 
c) representants dels altres mitjans de comunicació local 

CINQUÈ.- Comunicar aquest acord a tots els membres del consell de govern 
designats que no es trobessin a l’hemicicle en el moment d’adoptar-se l’acord, donant-
se els altres per notificats amb la mera assistència.  
 
17.- NOMENAMENT REPRESENTANTS MUNICIPALS EN CONVENI S DE 
COL·LABORACIÓ SUBSCRITS PER L’AJUNTAMENT 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, a finals del 2007, va implantar l’Oficina Local 
d’Habitatge al municipi que, a banda d’informar, assessorar i tramitar aquells serveis 
reglats, fa el seguiment i l’execució dels serveis propis. 
 
Atès que aquesta implantació s’ha dut a terme amb l’ajut de la Diputació de Barcelona, 
mitjançant la signatura d’un conveni marc que donava suport a aquesta Oficina de 
caràcter tècnic, jurídic, formatiu i econòmic per mitjà de subvencions puntuals 
publicitades al Catàleg d’activitats i Serveis de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat. 
 
Atès que un cop finalitzada aquesta implantació, la Diputació de Barcelona, mitjançant 
la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats prestarà a l’Ajuntament de 
Canet de Mar una assistència integral en forma de suport a la continuïtat per a l’Oficina 
Local d’Habitatge en el municipi. 
 
Atès que en data 25 de novembre de 2009, l’Ajuntament de Canet de Mar signava un 
conveni amb el síndic de greuges de Catalunya que establia un marc de col·laboració 
interinstitucional que permetia la cooperació del síndic amb l’Ajuntament de Canet de 
Mar. 
 
Atès que en el sisè acord d’aquest conveni s’establia que un regidor de l’Ajuntament 
formaria part d’un grup de treball amb la funció de seguiment de l’aplicació d’aquest 
conveni. 
 
Atès que en el mes de setembre de 2007 es va signar un conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament de Canet de Mar, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Mataró 
i la Fundació CETEMMSA, per al desenvolupament del protocol general per a la 
regulació de la destinació dels recursos especialitzats de l’Escola Universitària 
d’Enginyeria Tècnica en Teixits de Punt de Canet de Mar. 
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Atès que en la clausula sisena d’aquest conveni s’estableix la creació d’una comissió 
de seguiment del conveni de col·laboració, en la qual hi ha d’haver un membre de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Constituïda la nova corporació l’11.06.11, resulta necessari nomenar els representants 
municipals de les comissions de seguiment d’aquests tres convenis de col·laboració 
subscrits per l’Ajuntament de Canet de Mar, de conformitat amb la proposta de 
l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels setze regidors presents dels disset de nombre 
de dret que integren el Ple municipal: 
 
PRIMER.- Nomenar representant municipal en la comissió de seguiment per al 
conveni signat per a la continuïtat de l’Oficina Local d’Habitatge, el regidor 
d’Urbanisme, senyor Josep M. Masvidal Serra. 
 
SEGON.- Nomenar representant municipal en la comissió de seguiment per al conveni 
de col·laboració signat amb el Síndic de greuges de Catalunya, el regidor d’Obres i 
Serveis, senyor Àngel López Solà. 
 
TERCER.- Nomenar representant municipal en la comissió de seguiment per al 
conveni de col·laboració signat per a la regulació de la destinació dels recursos 
especialitzats de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica en Teixits de Punt de 
Canet de Mar, el senyor alcalde, Jesús Marín i Hernàndez, com a titular, i el regidor de 
Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, senyor Albert Lamana Grau, com a suplent. 
 
QUART.- Comunicar aquest acord a tots els membres designats que no es trobin 
present en la sessió plenària en què s’adopti aquest acord, donant-se els altres per 
notificats amb la mera assistència, i comunicar-ho, també a les diferents parts signants 
dels esmentats convenis. 
 
Pren la paraula el senyor Ivan Aranda i Mena, regidor del grup municipal d’ERC, el 
qual explica que la creació de l’Oficina Local d’Habitatge va ser una aposta d’aquest 
grup municipal amb l’anterior equip de govern i va suposar una millora molt gran per la 
gent de Canet, ja que no va haver de desplaçar-se fora del poble per rebre 
assessorament sobre temes d’habitatge, així com per a la gestió integral de tràmits 
com ara els ajuts de lloguer i els ajuts a la rehabilitació d’habitatges i tot això sense 
cap cost per a les arques municipals. Des del seu grup volien adreçar una pregunta al 
regidor d’Urbanisme, però veient la seva absència la dirigiran al senyor alcalde. 
Pregunten si el representant municipal en la comissió de seguiment per al conveni 
signat amb la Diputació de Barcelona per a la continuïtat de l’Oficina Local d’Habitatge 
té com a objectiu seguir amb la dinàmica de funcionament que l’Oficina havia dut fins 
ara a dia d’avui. Acaba la seva intervenció dient que esperen que així sigui pel bé dels 
canetencs i per continuar amb l’apropament de l’administració al ciutadà, tal i com una 
gran majoria de grups aquí presents han defensat durant tota la campanya electoral. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que l’Oficina Local d’Habitatge 
continuarà funcionant, amb els mateixos termes que fins ara. Hi haurà procediments, 
però, que es delegaran al Consell Comarcal del Maresme. 
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18.- ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS MEMBRE S POLÍTICS DE 
LA CORPORACIÓ, I DEL SEU RÈGIM DE RETRIBUCIONS I IN DEMNITZACIONS. 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 424/2011, 
de data 28 de març, el passat dia 22 de maig, constituït el nou Ajuntament, i a la vista 
de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret 555/2011 de data 14 de 
juny, es fa necessari  procedir a l'establiment del règim de dedicació dels membres 
polítics d'aquesta Corporació, i del seu règim de retribucions i indemnitzacions. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposa l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva nova redacció donada per les 
Lleis 11/1999, de 21 d’abril i 14/2000, de 29 de desembre, en concordança amb 
l'article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els membres de les Corporacions 
Locals tenen dret a percebre retribucions per l'exercici dels seus càrrecs, quan els 
desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o parcial, així com a percebre 
indemnitzacions, en la quantia i condicions que estableixi el Ple de la Corporació, en 
concepte d'assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans 
col·legiats dels quals formen part, així com a ser indemnitzats per les despeses 
realitzades en l’exercici del càrrec. 
 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per nou vots a favor 
dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Cati Forcano Isern, Antoni Romero Carbonell, 
Laureà Gregori Fraxedas, Albert Lamana Grau, M. Assumpció Sánchez Salbanyà, 
Manel Almellones Conesa, Àngel López Solà i Pere Xirau Espàrrech i set vots en 
contra dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Ivan Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer, 
Coia Tenas Martínez, Sílvia Tamayo Mata, Josep Cortés Maresma i Jordi Planet 
Rovira: 
 
PRIMER.- Establir que, amb efectes del dia 14 de juny de 2011, els membres de la 
Corporació que a continuació es relacionen, exerciran els seus càrrecs en règim de 
dedicació exclusiva i seran donats d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social: 
 
• Senyor Jesús Marín i Hernàndez 
• Senyora Caterina Forcano i Isern 
• Senyor Laureà Gregori i Fraxedas  
• Senyor Albert Lamana i Grau 
 
SEGON.- Establir que, amb efectes del dia 14 de juny de 20011, els membres de la 
Corporació que a continuació es relacionen, exerciran els seus càrrecs en règim de 
dedicació parcial, és a dir, amb una dedicació mínima de 20 hores setmanals a 
aquesta Corporació i seran donats d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social. 
 
• Senyor Manuel Almellones Conesa 
 
TERCER.- Establir a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les seves 
funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial, en funció de les atribucions 
delegades i assumides, les retribucions anyals que a continuació es relacionen, les 
quals es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l'any 
i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre. 
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1. ALCALDE 
 
- Senyor Jesús Marín i Hernàndez     40.580,40 euros 
 
2.- TINENTS D’ALCALDE AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA 
 
- Senyora Caterina Forcano i Isern 
Regidora de  Benestar Social, Família i Joventut  35.362,91 euros 
 
- Senyor Laureà Gregori i Fraxedas 
Regidor d’Hisenda i Règim Intern     35.362,91 euros 
 
- Senyor Albert Lamana i Grau 
Regidor de Promoció econòmica,  
comerç, turisme i Portaveu del Govern   35.362,91 euros 
 
3.- REGIDORS AMB DEDICACIÓ PARCIAL 
 
- Manuel Almellones Conesa 
Regidor de Sanitat      17.681,33 euros  
 
La percepció d’aquestes retribucions, quan es tracti de Regidors o Regidores en règim 
de dedicació exclusiva, serà incompatible amb la de qualsevol altra retribució amb 
càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques i dels Ens, Organismes i 
Empreses d’elles dependents, sense perjudici de les dietes o indemnitzacions que les 
pugui correspondre per la seva assistència als Consells d’Administració o òrgans de 
govern d’entitats o empreses públiques o privades, fins a un màxim de dos; i també 
serà incompatible amb les indemnitzacions que s’estableixen en l’apartat següent i 
amb el desenvolupament d’altres activitats, en els termes previstos per la Llei 53/1984, 
de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al serveis de les Administracions 
Públiques. 
 
Pel contrari, en els supòsits de dedicació parcial, la percepció d’aquestes retribucions 
estarà sotmesa al règim establert a l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva nova redacció donada per la Llei 
14/2000, de 29 de desembre. 
 
QUART.- Establir, amb efectes del dia 11 de juny de 2011, data de constitució 
d'aquest Ajuntament, a favor dels membres de la Corporació que no exerceixin els 
seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, el règim d'indemnitzacions 
següent: 
 
a) Per assistència a les sessions de Ple     184,42 euros 
b) Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local 368,33 euros 
b) Per assistència a les sessions de la Comissió de Govern  248,85 euros 
 
CINQUÈ.- Notificar aquests acords als Portaveus dels diferents Grups Polítics 
Municipals, i als Regidors i Regidores afectats, fent constar a aquells que han estat 
designats per a desenvolupar el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial, 
que s'entendrà acceptat aquest règim per l'afectat de no manifestar res al respecte 
dins del termini de les 24 hores següents a la seva notificació. 
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Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que s’estan vivint temps difícils, de 
forta crisi econòmica i, evidentment, les administracions, i la local especialment, no són 
alienes a aquest problema, i és prioritat d’aquest govern reduir la despesa i eixugar el 
dèficit i el deute municipals. Per aquest motiu, una de les primeres mesures preses per 
aquest govern municipal ha estat la reducció d’un 10 % del sou de tots els corporatius. 
Aquestes retribucions es troba un 30 % per sota de la recomanació que fa, per 
exemple, l’Associació Catalana de Municipis. Considera que els corporatius han de ser 
els primers a donar exemple, amb l’esforç que faran en aquest primer any i els 
següents per reduir la despesa, tot i que la responsabilitat, la càrrega i el volum de 
feina és molt superior als anys anteriors. 
 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual explica que sí que és cert que el govern ha fet un acte de cara al poble, però 
els agradaria que aquest acte no només fos això, de cara a la galeria. S’ha de 
reconèixer que les dedicacions exclusives i el sou de l’alcalde s’han rebaixat, però 
demana al senyor interventor que expliqui quina era la partida de retribucions dels 
òrgans de govern durant l’any 2010 i l’any 2011 i quina és l’estimació de retribucions 
anuals del nou govern. Té la informació, però s’estima més que el senyor interventor 
l’expliqui. 
 
El senyor alcalde cedeix la paraula al senyor interventor, el qual explica que les 
partides dels anys 2010 i 2011 són de 216.028,08 euros i l’estimació del cost, en el cas 
que els regidors que no tenen dedicació exclusiva ni parcial assisteixin a totes les 
reunions de la Junta de Govern Local i de la Comissió de Govern, és de 291.000 
euros, seguretat social inclosa. 
 
Pren la paraula la senyora Tamayo, la qual explica que si no es compta la seguretat 
social, la partida de retribucions als òrgans de govern és de 236.000 euros. Sí que és 
cert que hi ha alguns sous que es rebaixen, però el cost d’aquest govern per al poble 
de Canet és més car, un 10 % més que l’anterior equip de govern. La partida és de 
20.000 euros més, suposant que tots els regidors assisteixin a totes les reunions de 
Junta de Govern i de Comissió de Govern, que per això s’han creat, és a dir que 
compleixin amb la responsabilitat d’assistir a les reunions d’aquests òrgans. En canvi, 
quan van presentar el pacte de govern, i ara el senyor alcalde ho ha repetit, van dir 
que es rebaixarien el sou un 10 %. Però també vol parlar del règim de dedicacions. Es 
passa de tenir dues dedicacions exclusives a tenir-ne quatre. La de l’alcalde no és 
discutible, per la responsabilitat del seu càrrec. La resta de dedicacions ja són una 
altra cosa, ja que no és que tinguin més responsabilitat ni més competències i, per 
tant, més feina que fins ara. Creuen que aquestes dedicacions han estat fruit d’un 
pacte de govern on han primat els interessos personals i partidistes per sobre dels 
interessos de Canet. És especialment curiosa la dedicació parcial del regidor de 
Sanitat, ja que no l’acaben d’entendre si es tenen en compte les competències 
municipals que hi ha en aquesta àrea. Segur que més endavant aquest regidor podrà 
aclarir i informar-los de les competències de la seva Àrea. Pel que fa als tinents 
d’alcalde, en l’anterior govern no hi havia diferència entre els tinents d’alcalde i els 
regidors delegats i ara s’estableix aquesta diferència que no la trobarien estranya, i fins 
i tot hi podrien estar d’acord, si es tractés d’una diferència en consonància amb les 
responsabilitats i les obligacions, no tan sols per un tema econòmic. Els tinents 
d’alcalde, d’acord amb la delegació de competències que s’ha fet tenen menys 
obligacions i menys responsabilitats. És a dir, cobren més que abans, tenint menys 
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responsabilitats. Parlen de tinents d’alcalde que no tenen dedicació exclusiva ni parcial 
i que, per tant, tenen unes retribucions de la vida privada al 100 % i que per assistir a 
les Juntes de Govern Local setmanalment rebran una indemnització de 368 euros. 
Això significa que rebran al voltant de 1.400 euros al mes. Abans, aquests tinents 
d’alcalde cobraven 900 euros. I un altre tema que volen aclarir és el de les 
compatibilitats. No hi ha cap regidor amb dedicació exclusiva que demani la 
compatibilitat per poder continuar amb el seu negoci i suposa que ho faran ben aviat o 
bé desestimaran l’activitat que exercien. Acaba la seva intervenció dient que el grup 
municipal del PSC no està d’acord amb aquestes retribucions que no corresponen ni a 
responsabilitats, ni a obligacions ni tan sols a dedicacions i aquest model 
d’organització política no creuen que sigui per millorar ni l’eficiència ni l’eficàcia de 
l’Administració i, per tant, donar un millor servei al poble. Com va dir el senyor 
Alboquers l’any 2007, quan parlava en nom del grup municipal de CiU, els governs 
tripartits, a part de ser molt complexos, són cars. Aquest cop li hem de donar la raó, ja 
que aquest govern és més car que l’anterior 
 
Pren la paraula el senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, el qual 
explica que s’han comentat moltes coses, l’interventor ha aclarit molt del que volien 
saber. En definitiva, el poble vol saber què li costa el govern municipal i si costa més o 
menys que el d’abans. Diran que és que són més regidors, però és que si en fossin 
disset, potser hi hauria vuit dedicacions exclusives, cosa que no té massa sentit en un 
poble com Canet, per tant, no és una qüestió de quants regidors, sinó que és una 
qüestió de com s’administra, com es regula i com es reparteix. Entenen perfectament 
el sou de l’alcalde, entenen que s’ha fet un esforç en aquest sentit i que ha de tenir 
una dedicació exclusiva. Ara bé, quan es diu que es rebaixarà un 10 % el sou, és 
interessant que sigui així i que la gent ho vegi com un estalvi per al poble. Però al 
moment d’aplicar-se aquesta rebaixa, el que es fa és apujar-se el càrrec i demanar 
més exclusivitats de les que hi havia, i en època de crisi. Justament en el govern 
anterior un grup municipal va sortir-ne, davant la negativa d’altres de rebaixar-se el sou 
un 10 %. Ara aquest grup ha entès l’interès d’aquesta rebaixa, però el que han fet és 
augmentar les exclusivitats, n’hi havia tres i mitja i ara n’hi ha quatre i mitja. A més a 
més, si s’hi suma els diners que cobren els que no tenen cap tipus d’exclusivitat, en 
surten cinc i mitja. A continuació, fa un símil amb una empresa que té quatre 
treballadors, en la qual un cobra 100 i tres 50 i proposen de rebaixar-se el sou un 10 
%; abans, però, decideixen que tres passaran a cobrar 100 i un 50. La retallada 
existeix, però el cost per a l’empresa és molt superior. I així ho ha certificat l’interventor 
de manera clara i explícita. El cost del nou govern està molt per sobre de l’antic. No vol 
entrar a analitzar si aquestes exclusivitats estan lligades a necessitats com a 
ajuntament i com a regidories o estan lligades a necessitats com a partits i com a 
particulars, ja que si en l’antic govern hi havia un regidor que tenia unes 
responsabilitats i ara en té menys però, en canvi, es dobla l’exclusivitat, vol dir que 
passa alguna cosa. Així, doncs, el poble ha de saber que la partida que servirà per 
pagar el govern s’augmentarà entre un 15 i un 20 %. El senyor Laureà Gregori, des de 
l’oposició es va crear una autoritat moral defensant l’estalvi i l’austeritat i ell se l’havia 
cregut. Ara no sap com podrà explicar que en la primera partida que s’aprova no hi ha 
ni estalvi ni austeritat. La despesa en aquest apartat serà superior a la que hi havia fins 
ara. Després no sap com s’ho faran per anar a les entitats i als comerciants i dir-los 
que l’Ajuntament està molt malament, que s’han de rebaixar les despeses i que han 
d’entendre que les subvencions no poden arribar a tothom. Per fer això s’ha de tenir 
una autoritat moral i per poder tenir aquesta autoritat moral, primer s’ha de veure que 
la partida destinada al govern baixa en consonància a l’esforç de tothom. El seu grup 
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creu que no s’han fet bé les coses, no creuen que les exclusivitats vagin lligades amb 
les necessitats de l’Ajuntament i consideren que hi haurà una despesa molt superior a 
la que hi havia, ja que es passa d’una partida de 216.000 a una partida de 236.000. 
Per tant, l’estalvi no és real. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que, amb els números de l’anterior 
govern a la mà, quan encara hi havia ERC, es pot demostrar que la comparació que 
han fet els grups de l’oposició, a part d’enganyar la ciutadania, és del tot 
malintencionada. El pressupost de la corporació per a l’any 2010, amb ERC al govern 
era de 349.000 euros i l’actual és de 291.000 euros. Per tant, aquest estalvi és de 
gairebé 58.000 euros. La dada és prou contundent. Pel que fa al comentari de la 
senyora Tamayo que el govern feia manifestacions de cara a la galeria per reduir el 
dèficit i estalviar, no va en consonància amb la instància a la qual s’ha referit en 
diferents ocasions, en la qual també demanaven una assignació econòmica. Tampoc 
no és cert el que comenten de les dedicacions. Es passa de cinc i mitja a quatre i 
mitja, tenint en compte que el que avui és un regidor, la legislatura passada era un 
càrrec de confiança que cobrava uns 40.000 euros, igual que la primera tinenta 
d’alcalde. Tampoc cal fer comentaris, si no és que es fan per enredar la ciutadania. El 
pressupost de la corporació es fa en funció de deu regidors i no de vuit. Per acabar, 
demana al senyor Llovet que no parli d’autoritat moral quan va ser el seu partit el que 
va imposar dos càrrecs de confiança al govern anterior. 
 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, la qual explica que els números que té 
són els que li han passat des dels serveis econòmics de l’Ajuntament. A més a més, 
no els ha volgut llegir, fins i tot ha demanat si ho podia fer el mateix interventor. Explica 
que ha demanat la partida pressupostària dels òrgans de govern de l’any 2010 i de 
l’any 2011 per poder comparar, quan hi havia els regidors d’ERC que formaven part 
del govern i quan no hi eren, per poder comparar els números. Aquests 300.000 euros 
no surten per enlloc, demana si el senyor interventor ho pot aclarir. Ella només volia fer 
constar a la població la comparació. Si els números haguessin dit una altra cosa, els 
hauria felicitat. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que els números són els que són, no 
estan subjectes a interpretacions i surten d’allà mateix. Entén que des d’un punt de 
vista polític es llegeixin d’una altra manera, però el que és cert és que del pressupost 
de l’any 2010 amb el de l’any 2011 hi ha una diferència de gairebé 58.000 euros. 
 
Pren la paraula la senyora Tamayo, la qual demana que li facin arribar els números 
correctes, perquè els que ella té no ho són. 
 
Pren la paraula el senyor Lluís Llovet Bayer, el qual, per al·lusions, explica que hi havia 
un govern tripartit amb un grup municipal, ERC, que, a causa d’una crisi que hi havia a 
nivell institucional i a nivell social, va proposar fer una reducció del sou dels corporatius 
del 10 % i com que no es va acceptar van sortir del govern. A partir de l’inici de la crisi i 
d’aquest reajustament, les dedicacions eren tres i mitja. Ara que se suposa que la 
situació està igual o pitjor que l’any passat, les dedicacions són quatre i mitja, més dos 
tinents d’alcalde sense exclusivitat que cobren com si tinguessin mitja exclusivitat. El 
que és clar és que la partida de despeses dels òrgans de govern de l’any 2010 era de 
216.000 euros i ara és de 236.000. Per acabar, considera que englobar els càrrecs de 
confiança en tot això està fora de lloc, ja que s’ha demostrat molts cops fefaentment 
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que aquests càrrecs, a més d’aportar un valor afegit, van aportar ingressos superiors a 
120.000 euros. Si es resta la despesa de 40.000 euros, hi ha uns beneficis de 80.000. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que aquests càrrecs de confiança 
també tenien unes despeses que no es notaven, com era la utilització de treballadors  
de l’organització municipal que feien tasques administratives. Pel que fa als 
pressupostos, és clar que el de l’any 2010 es va elaborar molt malament perquè el 
senyor alcalde que a més a més era el regidor d’Hisenda tenia delegades totes les 
competències i no com ara, que com que es tracta d’un govern transversal tot es farà 
entre tots, com s’ha de fer. 
 
Pren la paraula la senyora Blanca Arbell Brugarola, portaveu del grup municipal 
d’ERC, la qual explica que vol intervenir per al·lusions directes com a càrrec de 
confiança que ara és regidora. Explica que ser un càrrec de confiança no és ser un 
dimoni. La feina que va fer com a càrrec de confiança va ser per tirar endavant un 
projecte per a tot el poble, no per al seu partit polític. Explica que el seu sou sortia de 
les subvencions que es rebien de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat per 
aquest projecte. Les persones que ajudaven a l’Oficina d’Habitatge eren treballadors 
de Serveis Tècnics que s’hi podien dedicar, pel sol fet que la feina a Serveis Tècnics 
havia baixat molt. S’hi pot treure tota la punta que es vulgui, però considera que no és 
bo tornar a aquests assumptes quan l’objectiu de tots és tirar el poble endavant. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que ell tampoc no creu que ser un 
càrrec de confiança sigui ser un dimoni, però tampoc creu que sigui un àngel del cel, ja 
que el cost que tenia el càrrec de confiança d’Innovació no era precisament poc 
important. De tota manera, considera que no ve al cas tornar a parlar-ne i vol deixar 
clar que els números són els números i l’estalvi net per a l’Ajuntament serà de 57.000 
euros. 
 
Pren la paraula el senyor Ivan Aranda i Mena, regidor del grup municipal d’ERC, el 
qual per al·lusions també vol tornar a intervenir. Explica que el seu càrrec de confiança 
va ser aprovat pels tres grups que formaven part del govern, PSC, UMdC i ERC, i això 
vol dir que no era un càrrec de confiança d’un sol partit, sinó de tot el govern. Aquest 
càrrec tenia unes tasques i, per tant, un cost, però si s’hagués volgut, es podrien haver 
demostrat els ingressos d’aquest càrrec a les arques municipals, a partir de la feina 
que va fer. 
 
Pren la paraula la senyora Tamayo, la qual recorda que ha preguntat sobre les 
compatibilitats que s’han de sol·licitar per part dels regidors amb dedicació. 
 
Pren la paraula la senyora Cati Forcano Isern, regidora del grup municipal d’UMdC, la 
qual explica que no ha demanat la compatibilitat perquè ha cessat de la seva activitat 
com a professional de la perruqueria. 
 
Pren la paraula el senyor Albert Lamana Grau, portaveu del grup municipal d’UMdC, el 
qual explica que ja fa sis mesos que no exerceix cap altra activitat. A partir del 
setembre n’exercirà una altra i serà aleshores que demanarà la compatibilitat. 
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19.- DETERMINACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER A L ’ANY 2012 
 
Vista l’Ordre del conseller d’Empresa i Ocupació EMO/08/2011, de 27 d’abril, 
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat núm. 5876, de 11 de maig  de 2011,  per 
la qual s’estableix el calendari oficial  de festes laborals per a l’any 2012 
 
Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes 
laborals, dues seran locals i que per Decret de la Generalitat de Catalunya, s’estableix 
que les dues festes locals seran fixades per Ordre del conseller a proposta dels 
municipis respectius,  
 
Atès que l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de la 
jornada de treball, jornades especials i descans, estableix que la proposta l’ha de 
formular el Ple Municipal, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat dels setze regidors presents dels disset de nombre de dret que integren el 
Ple municipal: 
 
PRIMER.- Fixar pels dies 29 de juny (divendres) i 10 de setembre (dilluns), les dues 
festes locals de Canet de Mar, per a l’any 2012. 
 
SEGON.-  Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, als efectes de publicació en l’Ordre de Festes Locals a 
Catalunya per a l’any 2012. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que encara que en aquest Ple no hi 
ha precs i preguntes, el senyor Toni Romero Carbonell, regidor de Seguretat 
Ciutadana vol fer una puntualització. 
 
Pren la paraula el senyor Toni Romero Carbonell, el qual demana que la senyora 
Arbell aclareixi que quan comenta que hi ha problemes amb la Policia, es refereix als 
que s’han heretat de l’anterior mandat i no es refereix a la professionalitat amb què els 
policies exerceixen la seva feina. 
 
Pren la paraula la senyora Arbell, la qual explica que es referia d’una manera 
generalitzada al cos de la Policia Local i no pas a un agent en concret. Explica que és 
la sensació que li han transmès pel poble, que les actuacions policials de vegades són 
excessives o, per altra banda, de vegades el cos no actua quan seria necessari que ho 
fes. 
 
Pren la paraula el senyor Romero, el qual explica que quan un regidor fa aquestes 
acusacions hauria d’estar completament segur de la informació que té, ja que està 
dient que la Policia no actua d’acord amb la llei. 
 
Pren la paraula la senyora Arbell, la qual explica que no està prou segura d’una 
actuació policial, però que l’explicarà per sortir de dubtes sobre el que ha volgut dir en 
la seva intervenció. 
 
Després de l’explicació d’aquest assumpte, el senyor Romero demana a la senyora 
Arbell que s’informi bé abans de fer aquestes acusacions, a la qual cosa, la senyora 
Arbell explica que el seu pensament era esperar aquesta informació per part de la 
Regidoria. 
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Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que no és massa eficient haver 
d’explicar tots els assumptes als membres de l’oposició. 
 
Pren la paraula la senyora Arbell, la qual explica que per aquest motiu volia esperar al 
primer Ple per ser informats, ja que serà aleshores que es veurà com funcionarà 
l’equip de govern quant a la informació sol·licitada. Pel que fa a la Policia Local, es 
referia al fet de buscar una solució als problemes heretats de l’anterior mandat. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual comenta que el regidor de Seguretat 
Ciutadana li explicarà a la senyora Arbell com va anar l’assumpte que ha explicat. Per 
acabar la seva intervenció, vol dignificar la tasca que fa la Policia Local des dels 
agents fins als seus comandaments. 
 
Pren la paraula el senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, el qual 
explica que la Policia Local treballa bé, però fa molts plens que es parla d’aquest cos 
municipal. Comenta que alguns dels regidors que ara formen part del govern han 
parlat molt de la Policia Local i, per tant, li costa d’entendre la intervenció del senyor 
Romero, ja que una de les persones que més ha intervingut sobre aquest assumpte és 
el mateix senyor alcalde, demanant una solució i el seu grup municipal ara s’afegeix a 
aquesta demanda de voler solucionar aquests problemes amb la Policia. Creu que 
aquest problema no té ideologies, a tothom li interessa que la Policia Local pugui fer la 
seva feina ben feta, independentment del que hagi pogut succeir fins ara. Per tant, el 
seu grup municipal seran els primers a intentar arribar a una solució. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que precisament perquè ell mateix a 
molts plens reclamava informació sobre la Policia Local, han acceptat la creació 
d’aquesta comissió. És curiós que en l’anterior mandat, quan era el seu grup municipal 
qui demanava la creació d’aquesta comissió, l’aleshores govern municipal sempre s’hi 
negava. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 22.27 hores de 
tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària,       L’alcalde, 
 
 
 
 
 
Núria Mompel i Tusell     Jesús Marín i Hernàndez 
 


