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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER EXTRAORDINARI DEL PLE MUNICIPAL DE 
DATA 28 DE GENER DE 2021 

 
Avís: aquesta acta ha estat retocada per tal de donar compliment a la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades personals 
 
 
Caràcter: extraordinari 
Hora que comença: 18:30 
Hora que acaba: 19:58 
Lloc: per videoconferència 
 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa 

 
ASSISTENTS 

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

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

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

 
ORDRE DEL DIA 

 
1. Propostes 
 
1.1. Intervenció 
 
1.1.1. Aprovació pressupost general exercici 2021. Expedient 1619/2021 163 
 
1.2. Recursos Humans i Organització 
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1.2.1. Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball. Expedient 
1457/2021 176 
 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
La senyora alcaldessa obre la sessió i dona la benvinguda als assistents, els regidors, 
les regidores, el públic i els radiooients que segueixen el Ple a través de Ràdio Canet, 
gràcies a la feina dels tècnics, a aquesta sessió extraordinària, un dels plens més 
importants de l’any ja que es porta a aprovació el pressupost anual per a l’Ajuntament 
de Canet de Mar. 
 
1. Propostes 
 
1.1. Intervenció 
 
1.1.1. APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021 
 
El Pressupost General per a l’exercici de 2021 ha estat format i elevat a aquesta 
corporació municipal per la senyora Alcaldessa en la forma prevista en l’article 168.4 del 
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, conjuntament amb la plantilla de personal que comprèn tots els llocs de 
treball reservats a funcionaris i personal laboral.  
 
L’expedient del Pressupost General de l'Ajuntament de Canet de Mar per a l’exercici de 
2021 està format pels estats de despeses i ingressos degudament codificats i per les 
bases d’execució del pressupost, així com pels annexos i altra documentació 
complementària d’acord amb l’establert als articles 164 i seg. del RDL 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.  
 
Vist l’informe de la tècnica de recursos humans, que figura en l’expedient. 
 
Vista la memòria de l’Alcaldessa. 
 
Vist l’informe econòmic financer núm. 1/2021 de data 18 de gener de 2021 que conclou 
que el Pressupost per l’exercici 2021 es presenta anivellat. 
 
Vist l’informe d’intervenció núm. 2/2021 de data 18 de gener de 2021 previst a l’article 
168.4 TRLHL. 
  
Vist l’informe d’intervenció sobre avaluació del compliment dels objectius de la LOEPSF 
núm. 3/2021 de data 18 de gener de 2021 que determina que el projecte de pressupost 
del sector administracions públiques de Canet de Mar respecta el principi d’estabilitat 
pressupostària i l’objectiu de deute públic. 
 
En virtut de les atribucions que l’article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, s’acorda per deu vots a 
favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, 
Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid Cámara, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta 
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Revoltós Vaquer, Josep Tenas Soler, Anna M. Casas Donadeu, M. Àngels Isart Falceto 
i set vots en contra dels regidors Jordi Castellà Andrés, Gemma Bosch Alsina, Marián 
Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mara, Miguel Borrego González, Josep Antoni Massagué 
Muntada i Andreu Graupera Giménez. 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient del Pressupost genera de l'Ajuntament de 
Canet de Mar per l’exercici de 2021, segons els estats que s’adjunten en annex resumits 
a nivell de capítols:  
 

ESTAT DE DESPESES   ESTAT D’INGRESSOS 

Capítol Crèdits inicials   Capítol Previsions inicials 

1. Personal 7.185.052,20   1. Impostos directes 6.853.960,00 

2. Béns corrents i serveis 3.915.743,36   2. Impostos indirectes 124.460,00 

3. Despeses financeres 28.000,00   3. Taxes i altres 3.035.320,00 

4. Transferències corrents 1.964.893,96   4. Transferències corrents 3.881.290,00 

5. Fons de contingència 150.000,00   5. Ingressos patrimonials 105.480,00 

Operacions corrents 13.243.689,52   Operacions corrents 14.000.510,00 

6. Inversions reals 2.576.181,99   6. Venda d’inversions 0,00 

7. Transferències de capital 258.256,49   7. Transferències de capital 228.755,54 

Altres operacions no finan. 2.834.438,48   Altres operacions no finan. 228.755,54 

Operacions no financeres 16.078.128,00   Operacions no financeres 14.229.265,54 

8. Actius Financers 0,00   8. Actius financers 36.910,00 

9. Passius financers 496.000,00   9. Passius financers 2.307.952,46 

Operacions financeres 496.000,00   Operacions financeres 2.344.862,46 

TOTAL 16.574.128,00   TOTAL 16.574.128,00 

 
Segon.- Aprovar inicialment la plantilla anual de personal per a l’any 2021 segons el 
detall que s’adjunta en l’Annex. 
 
Tercer.- Exposar al públic els acords precedents pel termini reglamentari de 15 dies 
hàbils, en el tauler d’edictes de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, durant 
el qual els interessats podran examinar-lo i presentar les reclamacions davant el Ple de 
la corporació.  
 
Quart.- L’expedient es considerarà definitivament aprovat, si durant el termini 
d’exposició al pública, no s’haguessin presentat reclamacions, de conformitat amb el 
que disposa l’article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals.  
 
Cinquè.- Trametre una còpia de l’expedient definitivament aprovat a l’Il·lm. Sr. Delegat 
d’Hisenda d’aquesta província, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, de conformitat amb allò que disposa l’article 169.4 del RDL 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.  
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura, Acció Social, Règim Intern 
i Promoció, explica que presenten per a la seva aprovació el pressupost 2021, 
pressupost per un import total que, com s’ha dit, és de 16.574.128 euros. 
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És un pressupost continuista, en el sentit de voler continuar oferint amb normalitat els 
serveis i les prestacions que l’Ajuntament ha donat fins ara als ciutadans de Canet. Cal 
tenir en compte, però, que tot fa preveure que aquest 2021 encara serà un any amb 
COVID-19, per tant, han hagut, no només de continuar procurant per a l’eficiència en la 
gestió i el funcionament intern com a administració, sinó també per a l’eficàcia i 
l’eficiència en la gestió i el funcionament de l’Ajuntament cap a la ciutadania i ho han 
hagut de fer, preveient el reforç als serveis que han de cobrir les necessitats i les 
prioritats a aquesta ciutadania en un any COVID-19 i estan disposats a fer-ho perquè 
estan ben preparats. 
 
Aquests últims sis anys com a conseqüència de la reducció important que s’ha fet del 
deute, tant d’amortitzacions com d’interessos, els ha deixat en una bona situació per 
afrontar un període de crisi com el que s’està vivint i estan convençuts que els diners 
estalviats i proveïts durant aquest període els permetran encarar el repte d’aquest 2021 
que ara comença amb èxit, malgrat la probable caiguda d’ingressos i el més que 
probable augment de la morositat per impagats. 
 
En la memòria de l’Alcaldia, i d’acord amb les prioritats que han establert amb els 
membres de l’oposició en les dues reunions prèvies a aquest Ple, s’han elaborat tres 
eixos bàsics d’actuació. El primer és el reforç de la plantilla, el segon, l’ampliació de 
serveis en àrees claus i el tercer, la inversió en equipaments. 
 
En l’Àrea de Serveis Socials augmentaran la plantilla amb un administratiu més per 
poder gestionar més i millor els tràmits, amb un cost de 33.500 euros, i un educador 
social per atendre les necessitats d’atenció a més persones, que costarà 38.000 euros. 
 
També han augmentat la línia d’ajuts en 10.000 euros d’entrada, partida que pot ser 
ampliada, si la necessitat ho demana. Recorda que en aquest apartat de Serveis Socials 
disposaran per a l’any que ve d’un habitatge per emergència social en la modalitat de 
lloguer. 
 
A l’Àrea de Promoció Econòmica, i després dels ajuts donats als autònoms i les 
empreses, de prop de 200.000 euros, durant el segon semestre de l’any anterior, a partir 
d’aquest any ja es podran posar en marxa els diferents projectes de l’Associació de 
Comerciants de Canet, per als quals disposaran d’un import de 95.000 euros, segons 
conveni signat amb l’Ajuntament el mes anterior. 
 
Aquesta Àrea també té previst endegar dos projectes amb la Diputació de Barcelona. 
Un de 20.000 euros per al foment de l’ocupació i un altre de 10.000 euros destinat al 
teixit empresarial. 
 
Pel que fa a l’Àrea d’Habitatge, es preveu la signatura amb SAREB d’un conveni per 
utilitzar pisos que ara són buits o estan ocupats, així com la implementació de l’oficina 
d’habitatge per a la gestió i la tramitació del mercat local d’habitatge. Ambdues iniciatives 
tenen una consignació de 60.000 euros. 
 
Respecte a Serveis Generals, a l’Àrea d’Hisenda s’incorporarà el lloc de treball d’un 
tècnic economista per millorar l’eficiència i l’eficàcia del Departament, el cost del qual 
serà de 48.500 euros i, també s’ha fet la consignació econòmica del lloc de treball de 
l’assessor de direcció d’Alcaldia, amb 67.500 euros més. 
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A l’Àrea de Medi Ambient, a part de les millores introduïdes amb els convenis amb el 
Consell Comarcal del Maresme, quant a recollida de residus i neteja viària, s’hi afegeix 
també un servei suplementari de baldejat de carrers per un import de 18.000 euros. 
 
En Educació cal destacar la continuïtat que es dona al Programa de Segona Oportunitat 
per a la inserció laboral dels joves, per 25.000 euros. 
 
Pel que fa a l’Àrea de Sostenibilitat, el senyor Xirau menciona la implementació d’un 
punt de recàrrega per a vehicles elèctrics i, parlant de vehicles elèctrics, explica que es 
compra un vehicle d’aquestes característiques per al Departament de Jardineria i un 
altre per a la Brigada d’Obres i Serveis. 
 
Continuant encara en l’àmbit dels vehicles, i pel que fa a la circulació, hi ha una dotació 
per a la redacció d’un projecte de senyalització vial de 18.000 euros, amb 25.000 euros 
més per executar-lo. 
 
Aquests són, a grans trets, les destinacions dels imports més importants, pel que fa a 
les prioritats per àrees, que van tenir ocasió de consensuar amb l’oposició. 
 
El senyor Xirau explica que, pel que fa a l’apartat d’inversions, han previst 50 actuacions, 
per un total de 2.700.000 euros, 2.300.000 dels quals seran a crèdit. Les més importants, 
com hauran pogut veure en el gràfic adjunt, són l’escenotècnia de l’Odèon, amb 975.000 
euros, la reurbanització integral del carrer Sant Pere, amb 450.000 euros, la renovació 
de l’enllumenat de la Nacional II, amb 240.000 euros, la reforma de la Masoveria amb 
190.000 euros i, finalment, com a més important quant a volum econòmic, la reforma de 
la coberta de Vil·la Flora amb 125.000 euros. 
 
En començar la seva intervenció, el senyor Xirau deia que estan ben preparats i és per 
aquest motiu que no cal amoïnar-se ni angoixar-se, en el sentit que aquestes inversions 
es faran majoritàriament a crèdit, perquè l’Ajuntament de Canet, com molt bé saben els 
membres de l’oposició, té un endeutament molt baix, al voltant del 21%, quan el màxim 
recomanat és del 75%, tot i que la Llei permet endeutar-se, com a topall, fins al 110%. 
Per aquest motiu poden fer aquesta destinació de les inversions a crèdit. Manifesta que 
aquest és un bon moment per fer operacions a crèdit, ja que els interessos estan 
pràcticament al 0%. 
 
També vol fer una altra consideració de concepte i no econòmica, a l’hora de parlar de 
les inversions i és que moltes d’aquestes, que són actuacions de caire urbanístic i 
d’obres, com les que es fan al teatre Odèon, són inversions que gaudiran més d’una 
generació. Amb això vol deixar clar que són inversions a molt llarg termini i tampoc no 
és just imputar-ho directament al pressupost anual, ja que seria insostenible. 
 
Per acabar, explica que aquest és el resum que l’Àrea d’Hisenda fa del pressupost 
d’enguany i aprofita aquesta ocasió per donar les gràcies a tots els regidores de govern, 
començant per l’alcaldessa, per la col·laboració, per la predisposició i per l’interès que 
han tingut per encaixar aquest pressupost. Hi ha hagut àrees més de carrer, com Festes, 
Esports o Cultura que, vistes les previsions que hi ha per aquest any, han vist 
disminuïdes les seves partides en activitats, però això ha estat per poder reforçar les 
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àrees que ho necessitaven com són Benestar Social i Promoció Econòmica, 
bàsicament. 
 
Agraeix també la col·laboració a l’oposició i al senyor interventor agraeix el seu 
acompanyament i assessorament tècnic amb la confecció del pressupost. 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, explica 
que en primer lloc voldria dir que la seva idea inicial hauria volgut ser poder donar el seu 
vot positiu a aquests pressupostos, perquè es donen en una situació molt especial i 
aquesta era la seva predisposició d’entrada. També hi va ajudar el fet que es va 
contactar amb el seu grup amb anterioritat, per intentar prioritzar en quines àrees creien 
que s’havien de gastar els diners, però, si bé és cert que van dir quines àrees s’havien 
de prioritzar, en cap cas van ultimar cap import. 
 
Per un costat, veuen que es dobla el deute d’aquest Ajuntament des de l’inici de l’exercici 
fins al final, però és un tema que com bé diu el senyor Xirau, agafa l’Ajuntament sanejat 
i no hauria de preocupar excessivament. Per altra banda, el que no els acaba d’agradar 
és que, per exemple, només s’incrementi en 10.000 euros la despesa d’ajuts 
d’emergència social, 10.000 euros respecte als crèdits inicials que estaven previstos al 
pressupost de l’any 2020, perquè tampoc poden saber quina ha estat la despesa real, 
ja que no se’ls ha facilitat la liquidació de tot l’exercici, cosa que és determinant, perquè 
a l’últim semestre de l’any anterior va ser quan més partides extraordinàries van aprovar 
i on van deixar enrere altres inversions que s’haurien d’haver fet i que no s’han pogut 
culminar. Costa molt fer-se una foto d’un pressupost, si no es té una idea molt exacta 
d’on es prové. 
 
La segona cosa que no els ha agradat i que va relacionat amb el segon punt de l’ordre 
del dia, és que es crea una plaça de funcionari per al lloc d’assessor de direcció o gerent. 
Quan es va anunciar que es crearia aquest càrrec, el seu grup no es va posar tant en 
aquest fet, perquè pensen que sí que és necessari organitzar bé aquest Ajuntament ja 
que hi ha moltes àrees que no funcionen bé, tot i que no els van agradar les formes. El 
que no volen fer de cap manera és crear una plaça de funcionari per una cosa que és 
inherentment un càrrec de confiança, i menys amb un cost de 70.000 euros. El seu grup 
està d’aquest que per tirar endavant la feina s’ha d’augmentar el personal, però no 
creuen que s’hagi d’augmentar el personal de gestió, perquè per gestionar ja hi ha 
l’equip de govern. El que es necessita són administratius i tècnics, però la gestió del dia 
a dia és una funció que hauria de fer l’equip de govern. 
 
Per últim, explica que els satisfà molt que s’incrementi el pressupost de Promoció 
Econòmica, que el seguiran amb molta atenció, però també s’ha de tenir en compte que 
d’aquest increment, 70.000 euros són per a l’arranjament de l’electricitat de la plaça 
Mercat. El seu grup municipal creu que aquest any, a part de l’ajut de 95.000 euros 
extraordinari que van donar el 2020, s’haurà d’afrontar el tancament de molts negocis i 
s’haurà de fer una acció molt intensiva i consideren que el més important és detinar 
encara més pressupost a aquest fet. 
 
Malauradament, per tots aquests motius el seu vot serà en contra. 
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El senyor Andreu Graupera Giménez, portaveu del grup municipal de la CUP, explica 
que primer de tot vol agrair al senyor Xirau les reunions que ha tingut amb els membres 
de l’oposició. 
 
El seu grup pensa que, tot i que és un pressupost que cobreix les necessitats més 
urgents, troben a faltar una inversió en Joventut i més inversió en Benestar Social, com 
ja van expressar en aquestes reunions. 
 
També creuen que l’Àrea de Participació queda molt fluixa i ja que tenen un ajuntament 
bastant sanejat, considera que era el moment d’endeutar-se el permès per cobrir 
aquestes necessitats, que seran importants durant aquest 2021. 
 
Consideren que la joventut és molt important, sobretot per donar una mica de suport a 
tots els joves de la vila, perquè tots aquells que tenen fills adolescents saben que no ho 
estan passant bé. 
 
També troben a faltar recursos destinats directament a famílies. Sí que és cert que l’Àrea 
de Benestar social s’incrementa en 10.000 euros, però ja que tenen tota aquesta 
capacitat d’endeutament, pensen que aquesta partida podria ser una mica més  alta. 
 
Consideren que són uns pressupostos continuistes i pensen que, vistes les 
modificacions que s’han fet del pressupost 2020, no era tan urgent aprovar uns nous 
pressupostos, sinó que s’haguessin pogut prorrogar els de l’any anterior i anar-hi fent 
modificacions, comptant amb el fet que aquest 2021 segurament es tornaran a fer 
modificacions. 
 
Per últim, i com sempre, des de la seva organització, tenen clar que falta un projecte per 
tots aquells serveis que estan oferint i que estan subcontractats a empreses privades, 
serveis municipals que s’haurien de començar a municipalitzar. Hi ha un tema molt 
important per al seu grup, que és l’aigua. Tot i que queden encara quatre anys per 
acabar el contracte, consideren que és un tema que s’ha treballar de seguida perquè si 
no, no hi seran a temps. 
 
Per tots aquests motius el seu vot serà en contra d’aquests pressupostos. 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
explica que, com han fet els grups municipals anteriors, vol agrair a l’equip de govern la 
seva disposició per parlar i dialogar amb els grups de l’oposició, però també tenen la 
sensació, com els altres grups que l’han precedit, que aquests pressupostos són molt 
conservadors, molt continuistes i que no aborden les principals problemàtiques que avui 
té Canet i Catalunya. 
 
La principal problemàtica és la crisi producte de la pandèmia que està portant a un 
empobriment sobrevingut a moltes famílies de Catalunya. Cal pensar que Intermón 
Oxfam ha dit recentment, que Catalunya ha augmentat en 120.000 persones el nombre 
de persones pobres. Si a més a més es té en compte que l’any 2019 l’IDESCAT 
manifestava que hi havia un 20% de pobres a Catalunya, les xifres són molt preocupants 
i Canet no n’és aliè. Augmentar les ajudes socials només en 10.000 euros és insuficient 
per les necessitats que tenen els veïns afectats per la pandèmia i també per la pobresa 
econòmica. Per tant, s’ha de fer un esforç, aquest Ajuntament té capacitat i marge per 
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radicar la pobresa econòmica i també aquesta pobresa sobrevinguda per culpa de la 
pandèmia. El senyor Castellà posa d’exemple l’Ajuntament d’Arenys de Mar, que ha fet 
una aportació per ajudes socials de 43.000 euros més. Han de ser més generosos i s’ha 
de posar l’accent i les banyes per ajudar la gent més desfavorida i que estan en una 
situació límit. Molta gent no aguantarà un altre any com el 2020. La gent s’està 
endeutant, està venent propietats i està fent el que pot i més per aguantar el dia a dia, 
però això no durarà per sempre i els crèdits tenen un límit i si no hi ha unes ajudes 
socials i es recupera l’economia, es trobaran en una situació molt complexa. 
 
Per altra banda, els preocupa, per exemple, l’assumpte dels subministraments elèctrics 
i els punts de xarxa per als vehicles elèctrics. El seu grup està a favor de la sostenibilitat, 
però creuen, com l’Ajuntament de Barcelona, que aquest any 2021, els mateixos 
propietaris dels vehicles elèctrics haurien de pagar aquest subministrament. Creu que 
és la millor manera de fer possible més punts de connexió elèctrica i, a més a més, els 
conductors aniran pagant el manteniment i el subministrament a mesura que el vagin 
utilitzant. Això es farà aquest any 2021 a Barcelona i creu que Canet hauria de fer aquest 
pas si es volen tenir més punts de xarxa de subministrament elèctric al poble i si volen 
fomentar els vehicles elèctrics. 
 
Per aquests motius, el seu vot també serà en contra. Esperen que l’Ajuntament, si no 
pot ser ara, que sigui més endavant, faci una reflexió sobre aquests assumptes que han 
abordat perquè moltes famílies de Canet no quedin en una situació de risc. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, comenta que el primer que un es pregunta davant d’un pressupost és quines 
prioritats s’han establert en la seva confecció i quin és el seu punt de partida, tenint en 
compte el pressupost de l’any anterior. 
 
Pel que fa al punt de partida, és a dir, el pressupost de l’any anterior, val a dir que les 
previsions inicials d’un pressupost de 14.000.000 d’euros, passen, segon les previsions 
definitives a ser més de 24.000.000, com a conseqüència de la incorporació de més de 
9.000.000 d’euros del romanent. Hauria estat bé saber el detall en què s’han gastat 
aquests milions, i així ho va demanar a la passada Comissió Informativa General, com 
també ho va demanar al senyor interventor i al regidor d’Hisenda. Del senyor interventor 
ha rebut un document -que acosta a la càmera de l’ordinador- on es pot comprovar que 
no hi figura cap denominació de projecte o aplicació i és molt difícil saber on s’han 
aplicat. 
 
També va demanar que es concretessin si totes les inversions previstes a l’annex de 
l’any 2020 s’havien executat i la resposta fou que aquesta informació la podia trobar a 
l’avanç de liquidació de despeses de l’any 2020. Malauradament, aquest avanç és de 
data 31 de juny, cosa que fa impossible tenir les dades de l’últim mig any. 
 
Amb relació al projecte de pressupostos per aquest any 2021 i quines són les prioritats 
de l’equip de govern, els han dit que hi ha tres eixos principals, reforçar la plantilla, 
ampliar els serveis de Benestar Social, Habitatge i Ensenyament i la inversió en 
equipaments socials i culturals. 
 
Pel que fa al reforç de la plantilla, la seva proposta consisteix en la creació de la plaça 
d’un gerent, un segon administratiu de Benestar Social, un tècnic economista i un 
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educador social, així com la integració obligada de dos autònoms de la ràdio local. Pot 
entendre aquestes incorporacions, però no totes i considera que s’hauria d’analitzar a 
fons quines són les funcions de cada lloc de treball i quines funcions no queden cobertes. 
Només en funció d’aquest estudi global de tots els llocs de treball d’un ajuntament 
s’haurien de plantejar quin és el reforç de la plantilla. 
 
Pel que fa al segon eix, no acaba de veure on es concreta aquesta aplicació, ja que 
l’increment respecte a l’any anterior és només de 10.000 euros. 
 
Respecte al tercer eix, un cop analitzat l’annex d’inversions per un valor de 2,7 milions 
d’euros, troba a faltar moltes inversions, com l’avinguda Maresme, Drassanes de Pla o 
on s’ha de construir el nou institut. Tampoc no ha vist reflectit el desenvolupament del 
POUM. Es destinen 975.000 euros per a l’Odèon, 450.000 per arranjar el carrer Sant 
Pere, 240.000 en l’enllumenat de la Nacional II. Tot plegat suma 1.665.000 euros, que 
representa un 61,58% del pressupost. La resta es destina a reparacions d’edificis 
municipals i viaris. 
 
En conclusió, certament són els seus pressupostos formulats des de la seva majoria 
absoluta i les seves prioritats, però es pregunta si són els pressupostos que necessita 
Canet, es pregunta si són els pressupostos que els canetencs i les canetenques 
necessiten en un any com el 2021, que tot fa preveure que serà extremadament difícil, 
perquè si realment han pensat en això, no entén com és que a Promoció Econòmica no 
hi ha consignada cap quantitat per a subvencions concurrents per a l’hostaleria o el petit 
comerç, o com és que els ajuts socials d’urgència de Benestar Social només 
s’incrementen en 10.000 euros, respecte a l’any anterior. 
 
La senyora alcaldessa demana al senyor Massagué que vagi acabant perquè ja porta 
quatre minuts d’intervenció. 
 
El senyor Massagué considera que en un Ple de pressupostos s’hauria de ser més 
flexible. Demana mig minut més d’intervenció. 
 
Continua explicant que les subvencions es mantenen en la mateixa quantitat, 32.000 
euros, i les subvencions nominatives de Benestar Social passen d’11.000 a 13.000 
euros. 
 
En resum, no comparteix les seves prioritats i, per tant, hi votarà en contra. Vol deixar 
constància que no ha parlat amb un to d’empipat, sinó més aviat amb un to de decepció. 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, primer de tot 
agraeix, com han fet els seus companys, al senyor Xirau i el senyor Llovet la 
predisposició que van tenir per fer dues reunions, una per tenir una primera presa de 
contacte en aquest assumpte dels pressupostos, i una segona per un avançament de 
tots els comptes que els van ser possibles i la informació que tenien al seu abast. 
D’aquesta manera, no han tingut la informació a última hora i això ho han valorat 
moltíssim des del seu grup municipal. 
 
La seva intervenció anirà una mica en la línia del que han manifestat els seus companys.  
Intentarà no repetir-se, tot i que més o menys dirà el mateix perquè les línies principals 
que els mouen a tots són les mateixes. 
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Des del seu grup municipal consideren que ara es el moment d’utilitzar prudentment els 
recursos econòmics de l’Ajuntament. Es troben al mig d’una situació insòlita i calen 
actituds extraordinàries. 
 
Es veuen obligats a votar en contra perquè són uns comptes molt continuistes, com ha 
reconegut el senyor Xirau en diverses ocasions, que impediran fer front a les dificultats 
derivades de la pandèmia. Comenta que aquestes últimes paraules que ha dit són 
textuals del grup municipal d’ERC de Viladecans, és a dir, el seu mateix partit va dir 
paraules contra un pressupost continuista. 
 
Explica que els pressupostos són continuistes en general, però cal remarcar l’augment 
considerable que han sofert dues partides en concret , com són Urbanisme, passant de 
500.000 euros a 1.081.000, gairebé mig milió, i Cultura que, evidentment, com s’ha 
remarcat ja, ha passat de 500.000 euros a 1.500.000. un milió en concepte de l’Odèon. 
El seu grup municipal ha cregut des del minut u amb l’obra de l’Odèon i han treballat 
perquè sigui una realitat, però la situació actual els porta a prioritzar àrees com Promoció 
Econòmica, que ara té un augment respecte al pressupost de l’any anterior d’un 0,18% 
o Serveis Socials, que ha sofert un augment del 0,11%. Ara, però, era el moment de 
presentar un pressupost en base a les prioritats reals. Hi ha persones en ERTO, gent a 
l’atur, el pagament de les activitats econòmiques s’han de fer al 100%, amb una 
disminució considerable de l’activitat, els hostalers, les esteticistes i els botiguers 
necessiten ajudes directes per pagar el lloguer i fer front a les despeses més urgents, 
per poder mantenir les persianes obertes, ja que malauradament aquest 2021 creu que 
hauran de veure moltes persianes avall. 
 
Tampoc no es poden oblidar de les famílies. Hi ha moltes famílies que no poden pagar 
la hipoteca, no poden pagar els lloguers, no poden pagar els subministraments i sense 
anar més lluny, i sap que les comparacions per a molts dels presents són odioses, a 
Mataró, per exemple, s’ha destinat un 10,28% del pressupost a Serveis Socials, mentre 
que a Canet s’hi destina un 4,08% i de 16.000.000 euros totals del pressupost, se’n 
dedica un a l’Odèon. 
 
Malauradament aquests pressupostos no estan a l’alçada de les circumstàncies i si 
entren en concrecions, que comenta que les entraran per escrit, hi ha petites coses que 
criden molt l’atenció, com per exemple 56.629 euros en hores extres de la Brigada. 
Demana si el regidor d’Obres i Serveis li pot concretar quantes persones té treballant a 
la Brigada. 
 
La senyora alcaldessa manifesta que la senyora Gómez ja porta quatre minuts 
d’intervenció i no voldria ser injusta amb la resta de regidors. 
 
La senyora Gómez acaba la seva intervenció donant les gràcies. 
 
El senyor Xirau comenta que intentarà respondre dues qüestions que han plantejat 
pràcticament tots els grups de l’oposició. 
 
El senyor Xirau reconeix que ha dit que aquest pressupost és continuista, però els 
membres de l’oposició li donen un caire despectiu o de menyspreu. Creu que són 
continuistes en el sentit que són cautelosos i prudents. Tant a Serveis Socials com a 
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Promoció Econòmica sempre tenen el recurs d’augmentar les partides, i si ho han fet 
quan no estava previst, ho podran fer ara que sí que tenen previst que pugui haver-se 
de menester. Això ho podran fer en qualsevol moment i, d’aquesta manera, podran 
donar impuls a aquestes àrees o a les àrees que ho necessitin. 
 
El govern planteja el concepte continuista en el sentit de cautelós i prudent, en un sentit 
positiu, i no entén com els membres de l’oposició ho plantegen en un sentit negatiu. Ho 
comenta perquè segons les gesticulacions que es facin a l’hora del pressupost, que 
sempre es pot modular al llarg de l’any, es podria desequilibrar justament la continuïtat 
del servei que s’ha de donar com a ajuntament al ciutadà. 
 
En segon lloc, vol comentar la insistència de tots els grups en els serveis socials. Tant 
Serveis Socials, com Promoció Econòmica, com l’àrea que sigui i quan calgui, es podran 
fer totes les modificacions necessàries contra el romanent de tresoreria, però, justament, 
per cautela i per prudència no han volgut fer cap gesticulació que quedés molt bé de 
cara a la galeria, però que es pogués comprometre en un futur. 
 
La senyora Bosch ha comentat que no han pogut veure la liquidació de l’any 2020, però 
el senyor Xirau explica que no la tindran enllestida fins al mes de març, segurament. 
 
Pel que fa al gerent, quan aquesta figura es va introduir com a càrrec de confiança tots 
van reclamar que havia de ser una plaça per concurs i això és el que ara han fet. 
 
També ha parlat dels 70.000 euros destinats a la plaça Mercat, assumpte que ja va 
explicar molt bé en el seu moment la senyora Anna M. Casas Donadeu, regidora 
delegada de Turisme i Promoció Econòmica. Aquests diners són indispensables per 
poder començar a reactivar aquest equipament. Si no es fa això, no es poden tirar 
endavant altres projectes. 
 
El senyor Graupera reclamava més presència de la joventut en aquests pressupostos. 
El senyor Xirau insisteix en el fet que els diners són els que són, però també ha dit en 
la seva intervenció que a l’Àrea d’Educació hi havia el projecte Segona Oportunitat 
destinat bàsicament a joves, amb 25.000 euros i també hi ha una inversió per a la 
Masoveria, de 190.000 euros, el lloc on conflueixen i poden confluir tots els joves de 
Canet, on poden anar a passar una bona estona, a gaudir i a formar-se, perquè no 
només és un lloc de gaudi, sinó que també és un lloc de formació. És a dir, també han 
tingut en compte la joventut. 
 
Pel que fa a la municipalització dels serveis, aquesta és una qüestió discrepant. 
L’assumpte de l’aigua és un tema que tenen pendent i que tard o d’hora hauran 
d’encarar, però la municipalització de tots els serveis s’ha d’estudiar molt bé perquè 
econòmicament tal vegada hi hagi algun servei que sigui possible, d’altres que no tant i 
algun que sigui impossible de municipalitzar. 
 
El senyor Castellà, justament parlant de Serveis Socials, que només ha augmentat 
aquests 10.000 euros, parlava d’Arenys de Mar que han augmentat aquests ajuts amb 
43.000 euros. Comenta que el pressupost d’Arenys de Mar és molt més alt que el que 
té Canet, ja que passen dels 20 milions d’euros, pel que té entès. Ja els agradaria poder 
fer més coses, però no tenen tants diners. 
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Pel que fa a les manifestacions del senyor Massagué, el senyor Xirau comenta que el 
tema del personal ja l’ha explicat i pel que fa a les inversions, estan en funció de les 
prioritats i el govern és qui prioritza i aquesta priorització té el seu origen en les 
necessitats.  
 
El carrer Sant Pere és un projecte que no es podia tirar endavant des de fa molts anys i 
finalment han trobat la manera. Té un cost de 450.000 euros amb una subvenció per la 
meitat d’aquest cost, de 225.000 euros. Ara bé, aquesta subvenció es cobrarà durant 
l’anualitat 2024. La Diputació de Barcelona, que és qui concedeix aquesta subvenció 
així ho disposa. Això vol dir, doncs, que tard o d’hora es rescabalarà la meitat d’aquesta 
inversió. 
 
La senyora Gómez parlava de fer més visible i plausible dins del pressupost la voluntat 
que té el govern de contrarestar tots els impactes que la COVID-19 està ocasionant a 
Serveis Socials, a Promoció Econòmica, a les persones i a l’activitat del treball i de 
l’economia i posava a l’altre costat de la balança, l’equipament de l’Odèon, assumpte 
que, precisament, també n’ha parlat aquest matí a Ràdio Canet. 
 
Fa uns dies, parlava justament de l’Odèon amb una tècnica d’un altre poble i definia els 
equipaments municipals com a centres d’atenció primària de la salut, de l’esperit i de 
l’ànima. Això és important, és a dir, s’ha de procurar pel benestar de les persones, dia a 
dia, que no els falti de res, ni menjar, ni subministraments, ni habitatge. Però també han 
de tenir en compte l’esperit, han de tenir en compte el benestar personal interior i en 
aquest sentit els equipaments culturals són fonamentals. Si no es té cura d’aquest 
aspecte de l’ésser humà, la felicitat completa no existeix, no s’aconsegueix. 
 
En aquest sentit, per exemple, ara fa unes setmanes, el senyor Xirau va assistir a 
Granollers a la Sardanova, que era un projecte que es tenia pensat originalment d’iniciar-
se a Canet i no s’ha pogut fer perquè s’havia de fer al carrer. L’activitat cultural al carrer 
no es pot fer perquè s’ha d’intentar evitar les aglomeracions de gent. Si es fan aquestes 
activitats culturals en recintes tancats, l’aforament es pot limitar i l’activitat cultural és 
possible. Amb aquest argument, reivindica un cop més la necessitat dels equipaments 
culturals i, en concret, reivindica l’equipament cultural que suposa el futur teatre 
municipal de Canet. 
 
La senyora Gómez també ha comentat que a Mataró han augmentat la partida de 
Serveis Socials en un tant per cent molt alt i que a Canet només representava un 4%. 
El senyor Xirau explica que d’un any per l’altre l’augment ha estat de més d’un 20%. 
Repeteix que fan el que poden amb els diners que tenen. 
 
Per acabar, torna els agraïments que tots els membres de l’oposició els han fet i no 
només a ell mateix, sinó també al senyor Llovet i hi afegeix la senyora Serra, ja que són 
els tres regidors que els han atès en les reunions prèvies.  
 
La senyora Bosch vol puntualitzar només un assumpte sobre la plaça del gerent, tot i 
que ho volia parlar en el tema següent de l’ordre del dia. Quan es va crear la plaça 
d’assessor de direcció, van demanar que hi havia d’haver un procés de selecció. Ara la 
pregunta és què passarà, ara que hi ha un càrrec de confiança, si es fa un procés i entra 
una persona diferent. Aquesta persona que està treballant haurà de deixar la seva feina. 
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La senyora alcaldessa contesta que si hi ha un concurs per aquesta plaça, si la persona 
que està exercint aquest càrrec de confiança s’hi vol presentar i la guanya, s’hi queda. 
Si no es vol presentar o no la guanya, es queda la persona que la guanyi. 
 
La senyora Bosch comenta que aleshores es perd la feina que ha fet aquesta persona 
fins ara. 
 
La senyora alcaldessa explica que no es perd res perquè precisament per això estan 
professionalitzant l’Ajuntament. En aquest cas, vol dir que es fan una sèrie de processos 
perquè la informació es quedi a l’administració i no a les persones. 
 
La senyora Bosch comenta que pel que fa a la plaça Mercat, si que és veritat que la 
senyora Casas els va explicar el projecte, però el que li falta saber és quin projecte 
global hi ha per a la plaça Mercat, per què estan invertint tots aquests diners. 
 
També li ha sobtat que s’acaba d’assabentar que el conveni amb l’Associació de 
Comerciants fa un mes que està signat, quan ella va demanar poder-lo veure i encara 
no se’ls ha facilitat. 
 
L’any passat, el seu grup va votar favorablement al pressupost, malgrat que hi havia 
algunes coses que no els agradaven, per un tema de confiança, però el que no pot ser 
és que es facin coses com, per exemple, que set hores abans d’un Ple els presentin 
assumptes com una partida extraordinària d’1.300.000 euros com va passar aquest any 
passat. Creu que hi ha certes coses, certes línies que ja han de quedar definides en el 
pressupost. Si el que es vol es gastar més diners en Serveis Socials, s’han de fixar en 
el pressupost. Si es vol gastar romanent, ja es farà en partides secundàries, però el que 
és important ha de quedar definit en el pressupost des del primer moment. 
 
El senyor Graupera comenta que quan parla de pressupostos conservadors o 
continuistes no ho fan d’una manera despectiva, sinó que tan sols volen reflectir que són 
així. També creuen que si han d’anar modificant el pressupost cada trimestre potser 
tampoc són tan importants, aquests pressupostos. 
 
Pel que fa a la joventut, explica que ell té una filla que anava a la Masoveria molt 
contenta i molt feliç i ara mateix, com que no hi pot anar, no té altra alternativa que estar 
al carrer. Simplement es referia a això. 
 
Quant a la municipalització, no diuen pas que s’hagin de municipalitzar tots els serveis, 
perquè ja saben que és impossible però almenys demanen tenir un projecte, que al 
pressupost hi hagués un projecte conforme al qual es veiés que l’equip de govern està 
disposat a treballar aquest tema. Tot i així, agraeixen que el senyor Llovet els hagi fet 
moltes explicacions sobre la municipalització de serveis. 
 
El senyor Castellà vol emfasitzar que aquest any 2021 havia de ser l’any de la 
recuperació econòmica amb ajudes a les empreses, els comerços i els serveis de Canet 
i amb ajudes a les famílies. Tenen pendent abordar un pla per superar la pobresa 
crònica. Hi ha un 20% de pobres a Catalunya, cosa que vol dir que un de cada cinc 
ciutadans és pobre. Han de prendre consciència que durant l’any 2020 aquest 
percentatge ha augmentat un 11,5%. Això vol dir que s’estan apropant, segurament, al 
25% de persones pobres i els ha de fer reflexionar, perquè un de cada quatre veïnes 
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està en una situació de pobresa. Aquest era l’any per invertir un milió d’euros o més en 
la gent que pateix i en les empreses que estan passant dificultats. Creu que és una 
oportunitat de moment perduda i, per tant, fa una súplica o una demanda a l’equip de 
govern, que és qui té la majoria absoluta, perquè faci els màxims esforços possibles 
durant aquest any per ajudar la gent que més pateix, perquè és ara el moment. El 2022 
potser faran tard. 
 
El senyor Massagué vol comentar la declaració que aquest mateix matí li ha fet el senyor 
Xirau sobre que el pressupost inicial de l’any 2020 era de 14 milions d’euros i que ha 
acabat amb 24 milions per la incorporació dels 9 milions del romanent de tresoreria. Li 
ha explicat que d’aquests 9 milions se n’han gastat uns 7 i li agradaria saber quines són 
les partides més importants on s’han gastat. 
 
Pel que fa a la plaça del gerent, ja en parlarà en el punt següent de l’ordre del dia. 
 
La senyora Gómez vol fer un aclariment d’una petició de la senyora Bosch. La senyora 
Gómez explica que la senyora Bosch demanava l’execució del pressupost i no pas la 
liquidació. A tots els hauria agradat tenir l’execució del pressupost per poder tenir una 
idea real de com s’ha desenvolupat. 
 
La senyora Bosch afirma que això és el que volia dir. 
 
La senyora Gómez demana al senyor Xirau que no es facin trampes al solitari quan diu 
que la partida de Serveis Socials s’ha augmentat un 20%. Si s’ha augmentat el 
pressupost en dos milions i mig i l’any passat era d’un 3,97% i aquest any és d’un 4,08%, 
el que s’ha augmentat en Serveis Socials és un 0,11%, no un 20%. 
 
Pel que fa a l’Odèon, comenta que li sembla molt bucòlic i molt bonic el tema d’enriquir 
l’ànima, però si primer no es té un sostre on dormir, ni menjar per ficar-se a la boca, 
considera que enriquir l’ànima no té massa importància. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde de Sostenibilitat, Mobilitat i Noves 
Tecnologies, comenta que ha sentit la intervenció del senyor Castellà i li sembla que ha 
interpretat que ara no és el moment d’invertir en sostenibilitat. Des de l’equip de govern 
i sobretot des de l’Àrea de Sostenibilitat i Mobilitat volen incentivar la disminució de 
l’emissió de gasos d’efecte hivernacle que, majoritàriament, a Canet venen produïts per 
dos motius, el consum elèctric de les llars i els cotxes. Per tant, el que tenen previst per 
a l’any 2021 és sol·licitar un ajut a l’Institut Català d’Energia (ICAE) per a la construcció 
de punts de recàrrega elèctrica per incentivar que la gent, si s’ha de moure amb el 
vehicle personal, ho faci amb vehicles de consum elèctric. 
 
Aquest ajut és cofinançat, cosa que vol dir que l’Ajuntament ha de tenir una partida. 
Potser no l’esgoten tota i si això passa faran una transferència dels diners que no facin 
servir allà on facin més falta. Així, doncs, per poder demanar aquest cofinançament, 
aquest pressupost té aquestes partides i si no s’esgota tot el pressupost es desviarà cap 
aquestes àrees si cal, ja que tant l’equip de govern com l’oposició creuen que són 
prioritàries. 
 
Han de ser conscients que, evidentment, treballen per augmentar tots els recursos en 
Benestar Social, però s’ha de tenir present que no només Benestar Social són ajuts sinó 
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que també s’ha d’invertir més per donar recursos a aquelles persones que potser 
necessiten altres ajuts. Per exemple, els pisos de SAREB també formarien part d’aquest 
augment en el benestar social, tot i que depenen d’Habitatge i no són ajuts econòmics. 
 
No s’ha de deixar de banda que s’han d’aconseguir molts més recursos per a les 
persones, però també és cert que ha de destinar recursos, encara que no siguin els 
principals, per aconseguir aquests objectius de l’agenda 2030, per tenir un món 
municipal molt més sostenible i per evitar el canvi climàtic que ja han pogut veure que 
està tirant endavant. 
 
Com deia el senyor Graupera, municipalitzar tots els serveis que són essencials per al 
municipi es podria estudiar, però s’ha de tenir en compte que ja hi ha equipaments, com 
és el Palauet, que gestiona l’Àrea d’Educació, i l’aparcament, que el gestiona l’Àrea de 
Mobilitat, que ja s’han quedat a l’Ajuntament, la qual cosa ja és un gran pas. 
 
El senyor Castellà vol fer un aclariment a les paraules de la senyora Serra i és que estan 
absolutament a favor de la sostenibilitat i el que volen és fer com l’Ajuntament de 
Barcelona, fomentar més punts de recàrrega. Per aquest motiu creuen important que hi 
hagi un cost al subministrament perquè si no es pot garantir que el punt de recàrrega 
tingui un manteniment no hi podrà haver més punts al municipi. 
 
El senyor Graupera comenta que és cert que han recuperat el Palauet i l’aparcament, 
però ho han fet d’una manera dramàtica i els que són importants de debò, sobretot 
l’aigua potable, encara no s’han recuperat. 
 
La senyora alcaldessa comenta que tan de bo l’Ajuntament tingués tots els recursos 
necessaris per poder dur a terme aquestes municipalitzacions. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
explica que li ha agradat sentir tots els grups polítics per veure en quines línies es movien 
i la demanda principal que ha vist és bàsicament en Benestar Social, però li sembla que 
hi ha una limitació de veure què és realment Benestar Social. 
 
Benestar Social no són només ajuts econòmics. Hi ha una nova treballadora social que 
ajudarà a la tramitació d’ajuts supramunicipals que són molt importants i que normalment 
costa molt que tothom qui té necessitat d’aquests ajuts hi pugui accedir. Amb això vol 
dir que no només són els 10.000 euros d’ajuts socials municipals, que segur que 
ampliaran com es va fer l’any anterior, però també s’ha de comptar amb els treballadors 
socials que s’incorporen al servei i que ajudaran amb aquestes tramitacions d’ajuts molt 
necessaris. 
 
De fet, l’any 2020, van dedicar més de 700.000 euros a ajuts socials, si es té en compte 
que es van augmentar els ajuts de Promoció Econòmica i d’Educació i, per tant, en 
aquest sentit no hi ha cap dubte que apostaran per ajudar a qui calgui. 
 
A més a més, s’ha de tenir en compte que han signat un conveni amb SAREB, amb el 
qual tindran deu pisos d’habitatge social. Aquest també és un tema de benestar social, 
poder tenir deu pisos on ubicar-hi diferents famílies amb necessitats econòmiques, que 
puguin tenir un lloc on dormir i poder desenvolupar les seves tasques amb tranquil·litat, 
sense estar pendents de tenir un llit o no. Aquest ajut representen 60.000 euros 
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incorporats a les partides d’Habitatge Social. Per tant, han anat molt més enllà del que 
s’havia fet altres anys. És el primer cop a la història que Canet té deu habitatges socials 
que es gestionaran des de Canet i que són de més a més de l’habitatge d’emergència 
social. 
 
El senyor Massagué demanava on havien anat els milions d’increment del pressupost 
de l’any anterior. A cada Ple municipal, a partir de l’aprovació de pressupostos que van 
fer l’any 2020, es presentaven les modificacions de crèdit i allà s’especificava 
individualment tots aquests increments de 14 a 24 milions. Es van explicar els projectes 
del carrer Clausell, la teulada de Vil·la Flora, la teulada de l’Ajuntament, l’Odèon, el 
Centre Parroquial, els 700.000 euros per ajuts socials, de Promoció Econòmica i 
d’Educació, una partida d’asfaltat de carrers, les reparacions que ara es comencen a fer 
a la plaça 11 de Setembre, una amortització de més de 800.000 euros d’un préstec 
municipal, 500.000 euros destinats a Garrofers per a la teulada o per l’amortització de 
la hipoteca. Tot allò que es va aprovant al llarg de l’any en els plens municipals és 
l’increment de 14 a 24 milions d’euros del pressupost. Per tant, el senyor Massagué les 
ha anat rebent totes, amb les convocatòries dels plens municipals. 
 
Pel que fa al punt de recàrrega per a vehicles elèctrics, explica que Canet té una 
estructura que dificulta la rendibilitat dels punts de recàrrega de cara a la instal·lació i 
per això han creat una partida. A partir d’aquí buscaran els ajuts i les subvencions 
necessàries per fer les instal·lacions dels punts de recàrrega i després ja es veurà com 
es gestionarà. Però si no es fa una inversió inicial en aquest assumpte, la gent no podrà 
carregar els vehicles. Van començar la inversió amb els quatre punts de recàrrega a la 
nau de la brigada i ara la volen fer pública. És cert que l’Ajuntament de Barcelona 
passarà a cobrar el servei a partir d’aquest any 2021, però durant cinc o sis anys ho ha 
fet gratuïtament, perquè primer s’ha d’incentivar i un cop s’ha agafat l’hàbit és quan es 
pot fer el pas de fer pagar una quantitat per aquell servei. Ara, com a administració 
pública els toca incentivar les energies alternatives al màxim possible. 
 
Per últim, vol parlar de l’augment d’Urbanisme, que ha passat de 500.000 euros a 
1.000.000. Explica que hi ha dues partides, la del carrer Sant Pere, de 450.000 euros, 
dels quals rebran una subvenció de 250.000 euros, i l’altra, la de Vil·la Flora que és un 
conveni FEDER amb el Consell Comarcal del Maresme, a través del qual rebran una 
subvenció de 50.000 euros. 
 
Aquest any han incorporat aquestes partides en el pressupost. L’any passat van esperar 
les inversions financerament sostenibles per incorporar-les, juntament amb les de 
l’Odèon, el carrer Clausell i la teulada. Aquest any ho fan d’aquesta manera perquè si 
no ho fessin així, després tindrien problemes a l’hora d’executar l’obra. 
 
Aquestes inversions es faran amb un préstec perquè després rebran la subvenció del 
PUOSC per un costat i del FEDER per l’altre, a través del Consel Comarcal del 
Maresme. Ara bé, la partida ordinària sense inversions d’Urbanisme no ha augmentat. 
 
El senyor Josep Tenas Soler, regidor delegat d’Esports, Platges i Brigada d’Obres i 
Serveis, explica, en resposta a la pregunta de la senyora Gómez, que a la brigada hi ha 
24 persones. 
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El senyor Xirau es dirigeix a la senyora Gómez per les manifestacions que ha fet sobre 
les seves paraules en referència a l’esperit i l’ànima, que ho ha titllat de bucòlic. Això no 
es pot considerar que és bucòlic, sinó que és salut. Els metges estan dient que un cop 
s’acabi la pandèmia, a part de les seqüeles físiques, les qüestions psicològiques que hi 
haurà seran més greus del que es poden pensar tots plegats. L’esta d’ànim, l’estat 
anímic i mental, és molt important, per tant reivindica i insisteix en la necessitat de tenir 
un teatre obert amb pandèmia, si cal, perquè és més necessari que mai. 
 
Per altra banda, també reivindica els espasi culturals, com el teatre municipal de Canet, 
per la qüestió econòmica, perquè el sector de la cultura, i ara parla com a regidor de 
Cultura, s’està ressentint més que ningú d’aquesta situació. Companys seus li han dit 
que no han facturat res durant l’any 2020. 
 
Per aquests dos motius reivindica més que mai tenir un teatre municipal. 
 
Pel que fa a la pregunta de si es feia trampes al solitari, el senyor Xirau li respon que no 
té raó. Si agafa els crèdits inicials de Benestar Social del 2020 i agafa els del 2021, 
560.000 euros enfront de 570.000, és un 20,7% d’augment. Ja els agradaria poder 
augmentar més aquestes partides, però no hi ha més cera que la que crema i si han de 
fer pressupostos que no siguin continuistes, en el sentit d’apujar partides d’àrees de 
manera excessiva, s’han de reduir serveis en altres àrees. 
  
1.2. Recursos Humans i Organització 

 
1.2.1. APROVACIÓ MODIFICACIÓ RELACIÓ LLOCS DE TREBALL ANY 2021 
 
Fets: 
 
La relació de llocs de treball és l’expressió ordenada del conjunt de llocs de treball que 
pertanyen a una administració pública, incloent la totalitat dels existents a l’organització 
i correspon tan a funcionaris com al personal laboral 
 
Atès que mitjançant la relació de llocs de treball s’assignen les funcions, atribucions i 
comeses que ha de realitzar el personal que ocupa els respectius llocs de treball, i es 
determinen, en el cas del personal funcionari, l’escala, la subescala, la classe i la 
categoria a què ha de pertànyer la persona que ocupa cada lloc de treball. 
 
Atès que s’ha modificat la plantilla de personal de l’Ajuntament de Canet de Mar, per a 
l’exercici 2021, amb la creació de dos nous llocs de treball, correspon crear-los, també 
a la Relació de Treball per a l’any 2021.  
 
Els llocs de treball a crear són: 
 

- Gerent, suposarà l’amortització del lloc de treball d’assessor de direcció 
- Tècnic superior en getió econòmica 

 
Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, en data 18 de gener de 2021, 
que es transcriu a continuació: 
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INFORME TÈCNIC 
FETS 
 
La tècnica de Recursos Humans de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació amb la 
modificació de la Relació de Llocs de Treball, emet el següent: 
 
I N F O R M E 
 
Primer.- L’Ajuntament de Canet de Mar està portant a terme una valoració de llocs de 
treball i en l’estudi previs s’ha detectat la necessitat de crear els llocs de treball de gerent 
i de tècnic superior en gestió econòmica, el primer per coordinació i donar suport a totes 
les àrees municipals i el segon per reforçar l’àrea de Serveis Econòmics.  
 
Segon.- Aquests treball avancen tal com estava previst, però es considera 
imprescindible, pel bon funcionament de l’administració i per facilitarla tramitació dels 
expedients municipals, avançar la creació d’aquest llocs de treball, a l’entrada en vigor 
de l’exercici pressupostari 2021.  
 
Tercer.- Per tal d’establir les retribucions que correspondrien als llocs de treball abans 
esmentats, caldria fer la valoració d’aquests lloc i després integrar-lo dins l’estudi 
retributiu dels llocs de treball de l’Ajuntament. 
 
En el moment que s’efectuï aquesta valoració, s’hauran de tenir en compte els criteris 
previstos a l’article 169 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el 
reglament del personal al servei de les entitats locals, i que són l’especial dificultat 
tècnica, el grau de dedicació, la responsabilitat, la incompatibilitat, la perillositat o la 
penositat, 
 
Tenint en compte que el lloc de treball de tècnic economista, ja està previst i valorant en 
el projecte de valoració de llocs de treball que s’està portant a terme, per assimilació se 
li assigna el mateix import retributiu que actualment té un altre lloc de treball que té la 
mateixa puntuació a la VLT, restant pendent l’import definitiu, del resultat final de la 
Valoració. 
 
Import assignat al lloc de treball de gerent, està referenciat a la retribució actual del 
càrrec eventual “assessor de direcció”. 
 
Per la qual cosa, mentre no existeixi la valoració de lloc de treball, la fixació del 
complement específic no s’ajusta a la legalitat.  
 
Quart.- En compliment d’allò que disposa l’article 37.2.a) del Reial decret legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic que obliga a l’administració a negociar quan la modificació de la RLT 
afecta a les condicions de treball dels empleats públics; el passat dia 1 de desembre es 
va mantenir una primera reunió amb la Mesa de Negociació del comitè unitari de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, en la que el comitè va manifestar la seva disconformitat 
amb la modificació de la Relació de Llocs de Treball, per a la inclusió d’aquests llocs, 
demanant que se’ls aportés més dades, sobre les minoracions del pressupost que 
permetien incloure les places vinculades a aquests dos llocs de treball. 
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En una segona reunió celebrada el dia 3 de desembre, la part corporativa, ha exposat 
que les minoracions venen de jubilacions que s’han de produir en el 2021 i de 
l’amortizació de la plaça de sergent, que actualment està vacant. 
 
La part social, continua manifestant la seva disconformitat amb la modificació de la RLT 
proposada per l’Ajuntament de Canet de Mar, per la qual cosa, s’aixeca la reunió sense 
haver arribat a cap acord.  
 
Aquest és el meu informe que emeto a Canet de Mar, a la data de la signatura 
electrònica.  
 
Vist l’informe 1/2021 de Secretaria i de Intervenció, que consta a l’expedient. 
 
Vist l’article 32 RPEL, segons el qual l’òrgan competent per aprovar les modificacions 
que es produeixin a la RLLT és el Ple Municipal.  
 
En virtut de les atribucions que l’article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, s’acorda per deu vots a 
favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, 
Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid Cámara, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta 
Revoltós Vaquer, Josep Tenas Soler, Anna M. Casas Donadeu, M. Àngels Isart Falceto 
i set vots en contra dels regidors Jordi Castellà Andrés, Gemma Bosch Alsina, Marián 
Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mara, Miguel Borrego González, Josep Antoni Massagué 
Muntada i Andreu Graupera Giménez. 
 
Primer.- Crear un lloc de treball de gerent, com a personal funcionari, adscrit a l’àrea 
d’Alcaldia, amb el grup de titulació A1, assignant-li un nivell de complement de destinació 
de 30 i complement específic de 21.838,94, segons fitxa del lloc de treball ALC06. 
 
Segon.- Crear un lloc de treball de tècnic economista, com a personal funcionari, adscrit 
a l’àrea de Serveis Econòmics, amb el grup de titulació A1, assignant-li un nivell de 
complement de destinació de 22 i complement específic de 13.195,14, segons fitxa del 
lloc de treball HIS07. 
 
Tercer.- Aprovar la relació de llocs de treball, modificada, de l’Ajuntament de Canet de 
Mar que consta com annex a aquest acord. 
 
Quart.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a l’objecte 
de que els interessats pugin interposar els recursos que considerin oportuns.  
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 RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL                    

                     

Descripció del lloc de treball Grup Règim Escala/ Funcions Nivell Forma  Nivell Complem. 
Comple. 
 Tipus 

  d'accés Jurí-dic subesca-la (núm. Fitxa) Català 
pro-
visió C.Destí Específic 

Específic 
perllongac. Jornada 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS                    

Secretari/ària A1 F HE SG 1 C 
COH
E 30 38.896,66  N 

TAG/Cap unitat administrativa A1 F AG SG 3 C COP 22 13.198,91  N 

Tècnic de Contractació A1 F AG SG14 C COP 22 13.189,91  N 
Responsable de RH A1 F AE SG 6 C COP 22 13.198,91  N 

Tècnic/a mitjà/na informàtica A2 L - SG 8 C COP 20 7.434,23  N 

Administratiu/va de SG C1 F AG SG 4 C COP 18 8.854,95  N 

Auxiliar administratiu/va de RH C2 L - SG7 C COP 12 10.457,99  N 

Recepcionista de SG AP F AG SG 10 A COP 14 6.225,20  N 

Conserge SG AP L - SG 9 A COP 12 6.046,40  N 

Cap OAC C1 F AG SG 11 C COP 18 11.607,62  T 

Agent OAC C1 F AG SG 12 C COP 18 8.854,95  T 

Administratiu de Processos C1 F AG SG 13 C COP 18 8.854,95  T 

           

ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS                    
Interventor/a A1 F HE HIS 1 C COH

E 
30 38.896,66  N 

Tresorer/a A1 F HE HIS 3 C COH
E 

30 26.362,41  N 

Tècnic de gestió econòmica A1 F AG HIS 7  C COP 22 13.195,14  N 

Administratiu/va d'Hisenda C1 F AG HIS 4 C COP 18 8.854,95  N 
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Auxiliar Adm. d'Hisenda C2 L - HIS 5 C COP 14 9.778,10  N 

Auxiliar Adm. de tresoreria C2 F AG HIS 6 C COP 14 9.778,10  N 

                     

GABINET D'ALCALDIA                     

Gerent A1 F AE ALC 6 C LD 30 21.838,94  F 

Administratiu/va d'Alcaldia C1 F AG ALC 1 C COP 18 8.854,95  N 

Responsable de Ràdio C1 L - ALC 2 C COP 20 7.586,80  N 

Locutor/a de ràdio C2 L - ALC 3 C COP 14 8.255,27  I 

Auxiliar tècnic/a de ràdio C2  L - ALC 4 C COP 12 9.454,33  I 

Assistent d’Alcaldia A2 L - ALC 5 C COP 18 7.468,82  N 

                     

ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA                    

Inspector/Cap policia local A2 F AE SEG 01 C COP 26 32.018,69  N 

Sergent C1 F AE SEG 02 C COP 18 29.851,58  N 

Caporal  C2 F AE SEG 03 B COP 14 18.490,48 2.268,00 T 

Agent C2 F AE SEG 04 B COP 12 12.143,44 2.268,00 T 

Administratiu/va de policia C1 L - SEG 05 C COP 14 8.854,95  N 

Auxiliar Adm. de policia C2 L - SEG 06 C COP 12 9.768,55  N 

Auxiliar Adm. de policia C2 L - SEG 07 C COP 12 9.768,55  TARDA 

Agent en segona activitat C2 F AE SEG 08 B COP 12 12.143,44  M 
Caporal en segona activitat- 
senyalització C2 F AE SEG 09 B COP 14 18.490,48  M 
Caporal en segona activitat- OAC 
Policia C2 F AE SEG 10 B COP 14 18.490,48  T 

                     

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS                    
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Cap d'àrea ST i sostenibilitat-
Arquitecte/a A1 F AE ST 1 C COP 26 21.205,65  N 

Arquitecte A1 F AE ST34 C COP 22 21.205,65  N 

TAG de ST A1 F AG ST 2 C COP 22 13.194,38  N 

Enginyer/a de serveis de T.i S. A1 F AE ST 14 C COP 22 16.971,16  N 

Tècnic/a de medi ambient A1 F AE ST 12 C COP 26 10.936,94  N 
Arquitecte/a tèc. Oficina habitat.i 
accesibilitat A2 F AE ST 8 C COP 20 13.411,00  N 

Arquitecte/a tèc . cap de la BOiS A2 L   ST 16 C COP 20 20.712,67  N 

Enginyer/a tècnic/a A2 F AE ST35 C COP 20 13.411,00   

Delineant C1 L - ST 11 C COP 18 8.077,57  N 

Inspector/a de via pública C1 F AE ST 3 C COP 18 9.777,96  N 

Tècnic/a auxiliar de via pública C1 L - ST 33 C COP 18 8.077,57  N 

Cap unitat adm. ST C1 F AG ST 5 C COP 18 11.864,31  N 

Administ. de territori i sosten. C1 F AG ST 6 C COP 18 8.854,95  N 

Aux. Adm. de territori i sost. C2 L - ST 7 C COP 12 10.458,09  N 

Aux. Adm. d’obres i via pública C2 L - ST 17 C COP 12 6.243,71  N 

Auxiliar d'informació ambiental C2 L - ST 13 C COP 12 7.327,28  N 

Encarregat/da d'Enllumenat C2 L - ST 20 C COP 14 13.355,16  N 

Encarregat/da de Jardineria C2 L -  C COP 14 13.355,16  N 

Oficial 1a. Especialista C2 L - ST 21 B COP 14 11.411,66  N 

Oficial 1a. manteniment d'obres/ C2 L - ST 18 B COP 14 11.485,34  N 

Oficial 1a. Deixalleria C2 L - ST 26 B COP 14 12.014,72  P 

Oficial 1a. Jardineria C2 L - ST 32 B COP 14 10.695,26  N 

Oficial 2a. Manteniment elèctric AP L   ST 22 B COP 12 8.888,59  N 

Oficial 2a. Especialista AP L - ST 29 B COP 12 9.235,95  N 
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Oficial 2a. Polivalent AP L - ST 12 B COP 12 9.236,39  N 

Vigilant de mercat AP L - ST 25 B COP 12 7.134,95  N 

Operari/ària de brigada d'obres AP L - ST 24 A COP 12 7.038,38  N 

Operari/ària de Cementiri AP L - ST 23 A COP 12 7.081,60  T 

Operari de jardineria AP L - ST 31 A COP 12 6.992,20  N 

Operari/Vigilant d'instal.lacions  AP L - ST 28 A COP 12 7.012,44  N 
Operari/Vigilant d'instal.lacions (torns 
rotatius) AP L - ST 27 A COP 12 7.082,15  T 

                     

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS                    

Cap d’àrea de Serveis Socials  A2 F AE SP1 C COP 22 26.102,49  N 
Coordinador/a Benestar social-
Treballador/a social A2 L - SP 2 C COP 18 8.248,53  N 

Coordinador/a cultura-Tècnic/a cultura A1 L - SP 12 C COP 22 7.664,31  N 

Tècnic/a Promoció econòmica A1 L - SP 24 C COP 22 7.664,16  N 

Treballador/a social A2 L - SP 3 C COP 18 7.345,21  N 

Educador/a social A2 L - SP 4 C COP 18 5.943,94  N 

Tècnic/a de comunicació A1 F AE SP 29 C COP 22 7.640,57  N 

Tècnic/a de joventut A2 L - SP 7 C COP 20 7.490,48  N 

Tècnic/a d'educació A2 L - SP 9 C COP 20 7.510,95  N 

Tècnic/a d'Esports A2 L - SP 21 C COP 20 7.490,48  N 

Arxiver/a A1 L - SP 13 C COP 22 7.434,18  N 

Mestre/a escola d'adults A2 L - SP 10 C COP 18 7.432,65  N 

Informador/a turístic A2 L - SP 22 C COP 18 7.585,06  N 

Tècnic d'autoempresa A2 L - SP31 C COP 18 7.585,06  N 

Director/a Escola Taller C2 L - SP 26 C COP 14 15.271,22  N 
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Tècnic/a auxiliar biblioteca C1 F AE SP 14 C COP 18 8.088,08  N 

Tècnic/a Auxiliar de Festes C1 L - SP 19 C COP 18 9.102,02  N 
Tècnic/a auxiliar de promoció 
econòmica C1 L - SP 25 C COP 11 8.898,13  N 

Tècnic/a auxiliar de Turisme C1 L -  C COP 18 8.898,13  N 
Tècnic/a auxiliar de Participació 
ciutadana C1 L - SP 33 C CO 20 7.586,90  N 

Administratiu/va SP/Cultura C1 F AG SP 18 C COP 18 8.445,80  N 

Administratiu de Promoció Econòmica C1 L - SP32 C COP 18 8.854,80  N 

Treballador/a familiar C2 L - SP 5 B COP 12 8.469,11  N 

Auxiliar punt d'informació C2 L - SP 8 C COP 12 10.457,99  N 

Auxiliar adm de Benestar Social C2 L - SP 6 C COP 14 10.457,99  N 

Auxiliar administrat. de Comunicació C2 L - SP 30 C COP 12 10.457,99  N 

Auxiliar Tècnic/a Casa museu C2 L - SP 16 C COP 12 7.738,40  N 

Auxiliar de biblioteca C2 L - SP 15 C COP 12 6.408,08  N 

Conserge Escola pública AP F AE SP 11 A COP 12 6.219,70  N 

Concerge Serveis a la persones AP L - SP 17 A COP 12 6.794,93  N 

Règim Jurídic: Forma de Provisió:          

F: Funcionari COHE: Concurs oposició d'habilitats estatals       

L: Laboral COP: Concurs oposició         

Escala: Tipus de jornada:          

HE: Habilitat estatal N: Normal  P: jornada partida        

AG: Administració General 
I: Inferior a 
l'habitual Tarda:horari de tarda       

 

AE: Administració Especial T: Treball a torns F: Flexible         
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PERSONAL EVENTUAL 

Lloc de treball Grup Àrea Retribució anual Jornada 

Tècnic de Protocol C1 Alcaldia 25.287,36 € Flexible 

Assistent de Direcció A1 Alcaldia 51.000,00 € Flexible 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Recursos Humans i Acció 
Social, explica que es porta a Ple la modificació de la plantilla amb la creació de dos 
nous llocs de treball, el de gerent i un tècnic superior en gestió econòmica, que estava 
previst i valorat, i que se li assigna el mateix import retributiu d’un altre lloc que té la 
mateixa puntuació. 
 
L’informe desfavorable ve donat perquè encara no està aprovada la relació de llocs de 
treball d’on s’extreu el complement específic i perquè no hi ha hagut consens amb el 
comitè. Van negociar, però no van arribar a un acord específic. 
 
Pel que fa a la valoració dels llocs de treball, l’endemà tenen un reunió amb l’empresa 
que els presentarà les diverses propostes per arribar a un acord econòmic que satisfaci 
les demandes dels treballadors i que sigui assumible per part de l’Ajuntament. 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, explica 
que no es repetirà respecte al que ha manifestat en el punt anterior. No consideren que 
s’hagi de crear un plaça de funcionari per una funció que s’ha decidit contractar com a 
càrrec de confiança. Si en un futur hi ha un altre equip de govern, aquesta persona ja 
queda contractada amb una plaça que podria considerar que no és necessària. 
 
Entre les dues places de gestió hi ha un augment en el cost de la plantilla d’entre 140.000 
i 150.000 euros. Pensen que seria més interessant millorar una mica les retribucions 
d’altres col·lectius, com la brigada per exemple, que és de les més mal pagades del 
Maresme. 
 
El senyor Andreu Graupera Giménez, portaveu del grup municipal de la CUP, explica 
que al seu grup que es creïn llocs de treball els sembla perfecte, però el que fa que es 
tirin una mica enrere és el fet que hi hagi un informe desfavorable. Mentre no hi hagi el 
vistiplau dels treballadors de l’Ajuntament no poden donar suport a aquest punt. 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
explica que el seu grup creu sincerament que un equip de govern tan ampli com és el 
de Canet de Mar, amb deu regidors, hauria de fer aquestes tasques de coordinació i de 
gestió del personal i de totes les àrees que tenen encomanades. Creuen que si a 
l’Ajuntament li falten mans, el que ha de fer és incorporar més regidors i està 
absolutament convençut que hi haurà molts regidors que estaran disposats a donar un 
cop de mà amb tot allò que faci falta i que necessiti el poble de Canet. Per aquest motiu 
no creuen necessària aquesta plaça de gerent. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que li hauria agradat tenir les respostes a les preguntes que va formular 
a la Comissió Informativa General, quan parlaven de jubilacions. Va preguntar quines 
són les que es produirien al 2021 i quines places afectaven. També van explicar que 
aquestes jubilacions minoraria el cost i li agradaria saber en quina xifra es minoraria el 
cost del personal. Creu que amortitzar la plaça de sergent de la Policia Local no és una 
bona idea, tenint en compte les mancances del cos i que sovint es posa de manifest la 
manca d’efectius.  
 



 

 
27 

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

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Creu que la fórmula d’assessor de direcció era un subterfugi per contractar a dit un 
gerent, cosa que queda més que demostrat en la frase “l’import designat al lloc de treball 
de gerent està referenciat a la retribució actual del càrrec eventual d’assessor de 
direcció”. A més a més, la forma de previsió del lloc és de lliure designació, és a dir, a 
dit, enlloc de concurs oposició, tal com queda reflectit al quadre del final del document 
on consta la relació de llocs de treball. Per cert, en aquest document també es pot 
comprovar que es manté el lloc de treball d’assistent de direcció com a personal 
eventual. Això vol dir que quan es cobreixi el lloc de gerent es tornarà a modificar la 
relació de llocs de treball, deixant sense efecte l’assignació d’un assistent de direcció, 
com a personal eventual. Si és així, creu que es troben davant d’un nou subterfugi per 
acabar convertint un actual assessor de direcció amb un gerent que passi d’eventual a 
fix. L’informe d’Intervenció és prou clar i contundent, ja que manifesta que és 
improcedent aplicar unes retribucions que no corresponen a una valoració de llocs de 
treball que no s’ajusta a dret. Per aquesta raó, el criteri dels qui subscriuen aquest 
informe, la proposta no seria ajustada a dret. 
 
En resum, s’haurien de plantejar per què li cal un gerent a un poble com Canet, de 
14.800 habitants, amb un pressupost de despeses de més de 16 milions d’euros, que té 
7 milions de despesa en personal, amb una alcaldessa i un primer tinent d’alcalde que 
tenen dedicació exclusiva i cinc regidors de govern amb dedicacions parcials, amb un 
cost total per a les arques del municipi de 250.000. Tampoc no entén que s’augmenti la 
plantilla en algunes àrees, sense que es faci un treball previ d’analitzar les fitxes 
descriptives dels llocs de treball, sense saber quines funcions desenvolupa. 
 
Comenta que és molt urgent acabar la valoració dels llocs de treball i asseure’s a la taula 
de negociació per arribar a acords i cal seure amb humilitat i esperit de consens, però 
també amb seriositat i lideratge. Cal analitzar les despeses de personal de cada àrea i 
les funcions que desenvolupen. És tan urgent com assumir el comandament i la 
coordinació del personal i això és responsabilitat de la senyora alcaldessa. També és 
urgent revisar la coherència en les retribucions i les dedicacions fixades per a alguns 
membres del govern, que si s’analitza i es fa una comparativa entre les responsabilitats 
que tenen assignades i les retribucions i les dedicacions, no tenen ni cap ni peus. 
 
Per aquests motius, el seu grup no pot donar la seva aprovació a aquesta modificació i 
hi votarà en contra. 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que els 
sindicats no estan a favor d’aquest punt, Intervenció tampoc no ho veu correcte, cap 
company de l’oposició ho veu correcte i, evidentment, es tira pel dret i ho aprovaran, 
sense tenir en compte l’opinió de tota la resta de l’Ajuntament. Com sempre, es passen 
aquestes opinions i aquests informes per on s’ho passen. Així, doncs, vol que quedi 
constància que tothom hi està en contra. Demana que serveixi com a precedent i que 
quan alguna vegada s’hagi de fer alguna cosa amb un informe negatiu, que no ho facin 
servir d’excusa perquè queda clar per què serveixen els informes negatius. 
 
La senyora alcaldessa explica que li agradaria que la senyora Gómez conegués el 
funcionament de l’administració i sabria per què un informe és negatiu i per què ho és 
un altre. 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

La senyora Isart demana la paraula per explicar per què hi ha un informe negatiu en 
aquest assumpte. Explica que hi ha un informe negatiu per part d’Intervenció i per part 
de Recursos Humans perquè no està aprovada la relació de llocs de treball. 
 
Vol contestar al senyor Massagué, explicant-li que a la relació de llocs de treball s’hi 
inclou un gerent i s’ocuparà a través de concurs oposició i que no és pas una plaça de 
lliure designació. S’hi podrà presentar qui vulgui, igual que a la plaça de tècnic 
economista. 
 
El senyor Graupera explica que no estan en contra que totes les places surtin a concurs 
oposició, ans al contrari, ja que els sembla ideal. L’únic és que com a organització no 
poden estar d’acord amb una cosa a la qual els treballadors de l’Ajuntament no han 
donat el vistiplau. Només volia que quedés clara la seva postura. 
 
La senyora alcaldessa explica que només hi ha un sector del sindicat que no està 
d’acord amb aquest assumpte i estan en contra d’amortitzar una plaça de sergent. La 
senyora Isart afirma que les paraules de la senyora alcaldessa són encertades. 
 
La senyora alcaldessa explica que no tothom serveix per comandar un ajuntament. La 
senyora Bosch, per exemple, segurament estaria capacitada pels coneixements que té, 
però la majoria de regidors no han tingut mai cap empresa ni experiència en aquest 
camp i no han tingut una plantilla de 200 treballadors. Aquí hi ha la necessitat de 
professionalitzar l’Ajuntament i el fet de tenir aquesta gerència farà que es regularitzi 
realment, serà la manera d’analitzar a quines àrees falta gent i a quines no en falta. 
 
La senyora alcaldessa comenta que s’informa i s’assessora pels professionals i aquests 
li expliquen que el que fa falta és aquesta figura. Com que ha tingut una empresa, sap 
que no pot posar el jardiner a comandar l’Àrea d’Intervenció. Manifesta que si volen 
entrar al govern els obre les portes, però haurà de ser sense cobrar perquè no hi ha 
diners per a tots. Per aquest motiu, els que han estat més votats pel poble són els que 
estan governant. 
 
També aclareix que tots aquests informes li passen pel cervell, contestant a la senyora 
Gómez, i d’aquesta manera pot preguntar a tots els professionals que hi ha a 
l’Ajuntament, que per sort n’hi ha molts, per decidir què fer. Li vol deixar clar que no 
decideix ella sola, sinó que decideix tot el govern. 
 
Repeteix que no hi ha cap informe desfavorable que tingui la condició d’un fet realment 
greu. Si no hi ha la relació de llocs de treball és potser perquè antigament, els altres 
governs no la van fer. Si no hi ha un ajuntament amb la base de treballadors necessària, 
sinó que hi ha la base invertida, potser és que fa massa temps que s’està fent d’aquesta 
manera. 
 
Comenta que a alguns regidors, per molt que se’ls expliquin les coses abans de la sessió 
del Ple, per part dels regidors o dels treballadors, insisteixen a tornar a fer les mateixes 
preguntes a la sessió del Ple. Considera que la sessió del Ple no és el lloc de fer segons 
quines preguntes, ja que al s’hi ve a explicar a la ciutadania el que es fa des del govern 
i el que l’oposició creu de l’acció de govern. 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Així, doncs, demana de tirar endavant i que es facin les preguntes i les intervencions 
amb el temps que corresponen. 
 
El senyor Castellà explica que hi ha ajuntaments, com el de Sant Vicenç de Montalt, on 
els regidors de l’oposició tenen una delegació en la gestió i poden participar i ajudar el 
govern en aquelles gestions que els ultrapassen. És una manera de fer i convida la 
senyora alcaldessa perquè ho mediti. Han de pensar que són disset regidors a 
l’Ajuntament i tots tenen la mateixa responsabilitat i la mateixa estima per al poble. 
 
El senyor Massagué comenta que la senyora alcaldessa ha dit que si no hi havia la 
relació de llocs de treball aprovada era perquè els governs anteriors no l’havien feta i li 
recorda que aquest govern fa sis anys que hi és. 
 
Pel que fa al fet de si han tingut una empresa o no, en el seu currículum consta que en 
té. El senyor Massagué comenta que no sap si tenen empresa o no perquè el currículum 
dels regidors no està a la web municipal. 
 
Per últim, li comenta a la senyora Isart que LD vol dir lliure designació i si fos per concurs 
oposició qui cobrís aquesta plaça, posaria COP. 
 
La senyora alcaldessa declara que una empresa també pot ser unipersonal i desconeix 
si tots els regidors han tingut una empresa amb 70 treballadors com ha tingut ella. 
Espera poder anar penjant tots els currículums i és per aquest motiu que proporcionen 
recursos a l’Ajuntament i, sobretot, a l’Àrea de comunicació, per poder tenir-ho tot al dia. 
 
La senyora Gómez comenta que la senyora Isart té raó quan ha especificat que l’informe 
d’Intervenció és negatiu perquè no hi ha una relació de llocs de treball aprovada, però 
això vol dir que el que s’hauria de fer primer és aprovar aquesta relació i després portar 
a aprovació el que s’està portant avui. Així és fan les coses. 
 
A continuació es dirigeix a la senyora alcaldessa i li diu que per primera vegada i sense 
que serveixi de precedent, està d’acord amb ella. No tothom està capacitat per dirigir un 
ajuntament, i aquest Ajuntament n’és la prova, el que no està capacitat contracta dos 
càrrecs de confiança. 
 
La senyora alcaldessa comenta que és cert. També manifesta que ha creat un problema, 
ja que es crearà una plaça de gerent i no deixaran al proper govern que vingui agafar 
un càrrec de confiança. Quan ningú no en volia cap, ara es troben que n’hi ha dos de 
creats, cosa que obre el camí per continuar fent-ho. Pel que fa a la capacitació, opina 
que aquesta capacitació es demostra amb els fets. Quan la senyora Gómez guanyi, 
sabran si està preparada. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 19:58 hores de tot 
el que jo com a secretària certifico. 
 
   


