EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DEL PLE MUNICIPAL DE DATA
25 DE FEBRER 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: ordinari
Hora que comença: 18:30
Hora que acaba: 22:33
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. Actes del Ple municipal pendents d’aprovar
1.1. PLE2020/8 extraordinari 10/12/2020
1.2. PLE2020/9 ordinari 17/12/2020
1.3. PLE2021/1 extraordinari 28/01/2021
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2. Propostes
2.1. Urbanisme
2.1.1. Aprovació modificació del projecte bàsic i executiu per a la rehabilitació de la sala
d'espectacles de l'antic centre parroquial Expedient 2398/2019 1667
2.1.2. Aprovació acta corresponent a les operacions de delimitació amb el terme
municipal de Sant Cebrià de Vallalta Expedient 1004/2019 1906
2.2. Secretaria
2.2.1. Proposta Ple de la concessió de l'explotació del mòdul dels servei del passeig
marítim Expedient 1395/2020 3342
2.2.2. Proposta al Ple aprovació modificació contracte obres Odèon Expedient
1379/2019 61
2.3. Intervenció
2.3.1. Proposta de Ple d'aprovació del compte general 2019 Expedient 1640/2020 3449
2.4. Alcaldia
2.4.1. Moció del grup municipal de Primàries Canet de Mar amb l’adhesió del grup
municipal de Junts per Canet per posar fi a la repressió de l'Estat espanyol Expedient
1029/2021 191
2.4.2. Moció del grup municipal de Primàries Canet de Mar amb l'adhesió del grup
municipal de Junts per Canet, per tal de revertir la violència i la inseguretat ciutadana a
la nostra vila i per instar al Congrés dels Diputats la modificació del Codi Penal per poder
penalitzar la reincidència en els delictes de furt Expedient 1029/2021 507
2.4.3. Moció del grup municipal d'ERC amb l’adhesió dels grups municipals de Junts per
Canet, Primàries Canet de Mar, CUP i Canet i Tu en suport a l'amnistia Expedient
1029/2021 548
2.4.4. Moció del grup municipal d'ERC amb l’adhesió dels grups municipals de Junts per
Canet, Som Canet, Primàries Canet de Mar, CUP i Canet i Tu en suport al dret a morir
dignament Expedient 1029/2021 550
2.4.5. Moció del grup municipal del PSC per a la realització d'un projecte municipal de
videovigilància Expedient 1029/2021 620
2.4.6. Moció dels grups municipals de la CUP i Canet i Tu de l'Ajuntament de Canet de
Mar amb l’adhesió dels grups municipals d’ERC, Junts per Canet, i Primàries Canet de
Mar per la suspensió i la moratòria de l'"informe técnico de estrategia de actuación en el
Maresme" del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de
l'Estat espanyol Expedient 1029/2021 589
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2.4.7. Moció dels grups municipals d'ERC, Som Canet, Primàries Canet de Mar, CUP i
Canet i Tu en suport a Pablo Hasel Expedient 1029/2021 621
3. Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
La senyora alcaldessa obre la sessió i dona la benvinguda als assistents, els regidors,
les regidores, el públic que els està veient pel canal de Youtube i els radiooients que
segueixen el Ple a través de Ràdio Canet, gràcies a la feina dels tècnics.
A continuació, manifesta que comencen aquesta sessió responent a les preguntes que
els membres de l’oposició van fer a l’últim Ple ordinari que es va dur a terme al mes de
desembre de l’any 2020. Així, doncs, cedeix el torn de paraula al senyor Lluís Llovet
Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, perquè respongui les
seves preguntes.
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis,
explica que li van preguntar sobre la Pulligan, sobre si ja té algun propietari. El senyor
Llovet explica que es van reunir amb l’empresa que ha comprat la Pulligan; han
mantingut dues reunions i diferents contactes telefònics. Han parlat de diferents punts,
com la reparcel·lació de la zona, quina mena d’habitatges s’hi poden construir i altres
qüestions tècniques respecte al POUM. El senyor Llovet explica que l’Ajuntament els va
notificar, a través d’informes elaborats per Serveis Tècnics, de tota una sèrie de
requeriments, perquè actuïn sobre la propietat i aportin la seguretat necessària a tot el
conjunt dels edificis.
Respecte a aquest assumpte també van preguntar quins edificis estan protegits i si hi
havia una previsió d’expropiació. Recorda que la fitxa del PAU de la Pulligan determina
quins edificis es recuperen com a Ajuntament. Explica que l’edifici de la catedral passarà
a ser edifici municipal, i l’edifici de la nau central i una zona d’espai verd, al voltant de
4.000 o 5.000 metres quadrats, també passaran a ser municipals.
La catedral té la protecció de BECIL, bé cultural d’interès local, igual que la fàbrica de
les capses, i algunes de les naus industrials de la zona tenen una protecció menor. Així,
doncs, tots aquests espais tenen una protecció o altra i no es poden tirar a terra. La
catedral passarà a ser municipal i l’empresa haurà d’adequar la fàbrica de les capses
per convertir-la en algun espai aprofitable, mantenint l’estructura actual.
El senyor Llovet comenta que un segon grup de preguntes que li van fer, feia referència
a l’assumpte de Drassanes del Pla i l’empresa ADIF. Fa una mica de memòria explicant
que l’any anterior hi va haver uns problemes arran del temporal Glòria i l’Ajuntament,
d’acord amb ADIF, va fer una actuació provisional. Es va demanar accedir a les vies del
tren, que és on hi ha la claveguera a la qual van totes les aigües fecals del bloc de pisos,
del número 2 al 28. Més enllà d’això, tots saben que no poden fer cap actuació a la zona
sense permís d’ADIF. Per tant, l’actuació que es va fer va ser desembussar la
claveguera i fer una petita reparació, tot i que eren conscients que aquesta reparació no
era suficient. A més a més, cal tenir en compte que qualsevol actuació s’ha de fer entre
les dotze de la nit i les sis del matí i amb responsables d’ADIF presents a la zona.
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Un cop feta aquesta reparació van fer tots els tràmits necessaris per demanar un
projecte nou per poder consolidar aquesta claveguera, ja que ara mateix està
destrossada, després de trenta o quaranta anys de no fer-hi cap arranjament. ADIF els
va denegar el permís d’aquesta concessió el 24 de novembre de l’any anterior, ja que
consideraven que no es podia donar aquesta concessió en un espai afectat de domini
públic, perquè estava molt a prop de la via del tren. Davant d’això hi havia dues
alternatives. Comunicar a tots els propietaris que havien de canviar tot el sistema de
clavegueram, pagant ells les despeses de totes les connexions cap a la Nacional II, cosa
que hagués representat un cost molt alt per a tots ells, i, per aquest motiu, l’equip de
govern no va acceptar aquesta solució.
Així, doncs, van continuar negociant amb ADIF solucions alternatives. Van parlar amb
tots els tècnics d’ADIF i finalment van arribar a un acord verbal al mes de gener, en el
qual l’Ajuntament no posava la claveguera a la zona que ADIF anomena “de
explanación”, que són tres metres tocant a la via del tren, però sí que els deixen mantenir
la claveguera a la zona de domini públic.
Així, després d’aquest acord verbal del 18 de febrer, han enviat els nous plànols fets per
Serveis Tècnics amb aquesta nova ubicació on la claveguera passa a cinc metres de
distància de la via per la zona de domini públic. Ara s’està pendent que aquesta
autorització arribi per escrit.
El senyor Llovet manifesta que mentre se solucionava aquest assumpte, hi ha hagut
nous problemes d’embussament de clavegueres, a finals de gener primers de febrer, i
el 10 de febrer es va fer una nova actuació durant la nit amb el permís de l’empresa i un
responsable in situ per poder fer els desembussaments que calia. El mateix operari que
va fer els treballs ja els va dir que aquesta claveguera està molt malmesa.
El senyor Llovet declara que hi ha un tercer tema sobre el qual van preguntar, que era
l’institut. Els grups municipals de Junts per Canet i la CUP els van demanar tota una
sèrie d’informació sobre els terrenys del segon institut. Preguntaven si s’havien cedit
aquests terrenys de can Grau a la Generalitat. Recorda que aquest assumpte ja el va
explicar a la reunió de la Comissió d’Urbanisme. Va explicar que aquests terrenys
encara no s’havien cedit perquè primer cal fer un procés de reparcel·lació per cooperació
de tota la zona. L’Ajuntament ha d’iniciar aquest expedient de reparcel·lació per
cooperació i un cop estiguin valorades les càrregues urbanístiques que representin al
PAU d’actuació, se’n farà el repartiment i quan aquest pas estigui fet, serà el moment
en què la parcel·la de l’Ajuntament podrà ser cedida a la Generalitat. Aquest
procediment està pendent d’un informe de l’Agència Catalana de l’Aigua pel que fa a la
inundabilitat, malgrat que l’Ajuntament ja ho va fer constar al POUM.
També van preguntar com quedava la zona de la deixalleria i les compensacions que hi
hauria. Aquest assumpte va lligat a la reparcel·lació de la zona, però la deixalleria no
queda afectada. La que queda afectada és la nau de la brigada, per la qual cosa fa un
any i mig que van iniciar el procés de compra d’una nau al polígon industrial.
Lligat amb aquest punt, també van preguntar si la Generalitat ja tenia decidit quan durien
a terme la construcció de l’institut i ja els va comentar a la reunió abans esmentada que
fins que no se cedeix el terreny, la Generalitat no inicia el procediment de planificació
del segon institut.
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En aquests moments, la connexió del senyor Llovet deixa de funcionar i la senyora
alcaldessa decideix respondre les preguntes que li van fer a ella mateixa, mentre
esperen que la connexió amb el senyor Llovet es restableixi.
La senyora alcaldessa explica que a la sessió del Ple de desembre de 2020 li van
preguntar sobre la millora i la modernització de la xarxa de comunicació, quan es
convocaria el consell de la ràdio i diferents temes de Seguretat Ciutadana.
La senyora alcaldessa explica que, com tots els regidors i regidores saben, el passat
mes de juliol, la persona que coordinava i dirigia la ràdio va presentar la seva renúncia.
Des d’aleshores estan buscant la millor solució perquè la política no els acaba de fer el
pes. Fetes totes les consultes, només hi ha dues persones que reuneixen les condicions
per dur la direcció i la coordinació de la ràdio. Una és precisament la persona que ha
renunciat i l’altra té un perfil molt tècnic i prefereixen trobar algú amb un perfil més
periodístic. Ara, doncs, estan tancant la solució que els sembla que és la millor, només
cal acabar de polir-ho. Tan aviat com ho tinguin a punt reuniran el consell assessor, ja
que no creuen que valgui la pena fer-ho abans.
A continuació, passarà a explicar el projecte Infoparticipa. Comenta que estan molt
pendents de l’Àrea de Comunicació, perquè pugui tirar endavant aquesta tasca, amb
una persona encarregada d’aquest projecte gairebé en exclusivitat. Esperen que, durant
aquest any es puguin assolir els requisits necessaris per tenir una bona valoració i no
només amb l’Infoparticipa, sinó també amb els indicadors de l’ITA, que és molt més
extens, ja que hi ha uns vuitanta ítems.
A continuació, la senyora alcaldessa es refereix als diferents assumptes que se li van
preguntar sobre Seguretat Ciutadana. Explica que han publicat a la pàgina web la
comparativa dels delictes de l’any 2019 i 2020 i cal destacar que aquest 2020 han baixat
els delictes que des de la seva Àrea els preocupen més, que són els delictes contra el
patrimoni, amb força. De tota manera, però, estudiaran les dades a la Junta Local de
Seguretat que es reunirà aquest mes de març, amb les comparatives dels anys 2017,
2018 i 2019, ja que el 2020 ha estat un any una mica especial, en tots els sentits.
La senyora alcaldessa comenta que té una pregunta, que li fan sempre, sobre en quin
punt es troba l’expedient conegut com el de la ITV, segons la portaveu del grup municipal
del PSC. Explica que aquest expedient continua el seu procediment. Tots saben que els
expedients, fins que no estan tancats no es fan públics. Tan de bo pogués contestar que
ja està tancat, però no ho està i no pot dir res més que continua el seu procediment. És
d’agrair que es preocupi per una persona en particular però l’equip de govern ha de
procurar treballar per la majoria de persones.
La senyora alcaldessa comenta que ja no tornarà a explicar res més sobre aquest
expedient.
La senyora Gómez comenta que el que és preocupant no és que la senyora Gómez es
preocupi d’un sol agent, sinó que la senyora alcaldessa tingui un possible tracte
discriminatori, fins i tot, es podria qualificar d’arbitrari i malintencionat cap a un
treballador de l’Ajuntament. És la senyora alcaldessa qui hauria de ser la garant del seu
benestar i no la causant del seu mal. Qui salva una vida, salva el món sencer, segons
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Oskar Schindler. Malauradament, l’empatia i la sensibilitat no són adjectius que
defineixin la seva Alcaldia.
La senyora alcaldessa explica que si la senyora Gómez té alguna acusació contra ella,
té l’obligació de denunciar-la. Si realment està maltractant algun treballador de
l’Ajuntament, ha de denunciar-la en comptes d’explicar-ho a la sessió del Ple.
La senyora Gómez intenta fer una rèplica, però la senyora alcaldessa li manifesta que
no hi té dret.
Un cop ha acabat les seves explicacions, la senyora alcaldessa cedeix la paraula al
senyor Llovet, que ja ha recuperat la connexió, perquè acabi la seva intervenció. Li
recorda que estava parlant dels informes que l’Agència Catalana de l’Aigua havia de fer
amb relació a la construcció del nou institut.
El senyor Llovet explica que el mateix POUM ja estableix que s’ha de demanar aquest
informe d’inundabilitat de la zona a l’Agència Catalana de l’Aigua.
Explica que també cal passar al Departament d’Educació un informe dels serveis que hi
arribaran, com la xarxa wifi o la corrent elèctrica, amb una potència concreta perquè es
pugui utilitzar sense problemes un edifici com és un institut. Totes aquestes actuacions
s’han de fer en el moment de cedir el terreny.
El senyor Llovet dona per contestades totes les seves preguntes i comenta que si els ha
quedat qualsevol dubte no té cap inconvenient a contestar-lo.
La senyora alcaldessa explica que els dubtes que puguin sorgir es poden manifestar al
torn de precs i preguntes al final de la sessió. Ho comenta perquè ha vist que el senyor
Andreu Graupera Giménez, portaveu del grup municipal de la CUP, demanava el torn
de paraula.
El senyor Andreu Graupera Giménez, portaveu del grup municipal de la CUP, explica
que només volia manifestar que el seu grup no va fer cap pregunta en el ple anterior.
La senyora alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Anna M. Casas Donadeu, regidora
delegada de Turisme i Promoció Econòmica, perquè contesti les preguntes que té
pendents.
La senyora Anna M. Casas Donadeu, regidora delegada de Turisme i Promoció
Econòmica, comenta que el senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal
de Primàries Canet de Mar, li va fer una pregunta sobre les queixes dels veïns de la
plaça Pau Casals. Explica que aquesta queixa va entrar com una instància i abans de
contestar-la, va trucar a la persona interessada per saber de primera mà quin era el
motiu de la queixa, perquè no ho acabaven d’entendre.
La queixa feia referència al fet que la plaça Pau Casals no gaudia d’il·luminació
nadalenca i la senyora Casas li va explicar per què fins ara hi havia una sèrie
d’il·luminacions que es col·locaven en places. Va tenir una conversa amb aquesta
persona de més d’una hora i després va respondre-li aquesta instància per escrit. Així,
doncs, explica que se li va respondre que no hi ha il·luminació nadalenca per a les places
6
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i que l’única que s’il·lumina és la plaça Onze de Setembre, perquè tradicionalment és on
es feia l’acte de lliurament de les cartes al patge reial, però la il·luminació de les places
no es troba dins del projecte d’il·luminació nadalenca.
La senyora Casas explica que la portaveu del grup municipal de Canet i Tu, la senyora
Gemma Bosch Alsina, li va fer una pregunta en referència al conveni signat amb
l’Associació de Comerciants, que si podrien participar en l’elaboració del conveni. Ha
quedat demostrat que no hi van poder participar perquè era un conveni entre Ajuntament
i Associació de Comerciants que es va fer en un moment molt delicat. No obstant això,
la senyora Bosch els va traslladar una instància en la qual demanava tenir coneixement
del contingut d’aquest conveni i se li ha fet arribar. Per ampliar aquesta informació,
explica que dilluns d’aquesta setmana, van fer la primera comissió de seguiment, en la
qual se’ls va informar de tots els passos que ja s’han fet. Ara s’està acabant de redactar
l’acta i un cop s’hagi enllestit, també estarà a la seva disposició, si així ho requereixen.
A continuació, la senyora Casas explica que contestarà una altra pregunta que li va fer
el senyor Castellà sobre l’afectació en l’economia que ha provocat la COVID-19. Des
dels serveis econòmics de l’Ajuntament s’està acabant de perfilar el tancament per
conèixer quina despesa de superàvit es pot adjudicar concretament a aquest projecte i
suposa que en breu se’ls podrà transmetre la informació exacta. Pel que fa a l’afectació
sobre l’economia, és tan variable com casos hi ha, sense més informació que la
merament estadística a la qual tenen accés.
A continuació, la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora M. Àngels Isart
Falceto, regidora delegada de Recursos Humans i Acció Social, perquè contesti les
preguntes.
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Recursos Humans i Acció
Social, explica que li van fer una pregunta sobre la previsió d’aprovació de la relació de
llocs de treball i comenta que aquestes últimes setmanes han tingut diferents reunions
amb les sectorials i avui mateix han començat les negociacions amb el comitè. Han fet
el traspàs d’informació i es reuniran la setmana vinent per treballar durant aquests
mesos per arribar a un acord.
Un cop contestades totes les preguntes, la senyora alcaldessa dona pas al primer punt
de l’ordre del dia.
1. Actes pendents d'aprovar
1.1. PLE2020/8 extraordinari 10/12/2020
1.2. PLE2020/9 ordinari 17/12/2020
1.3. PLE2021/1 extraordinari 28/01/2021
La senyora alcaldessa comenta que es pot fer la votació de les tres actes pendents
d’aprovar d’un sol cop, si és que tothom hi està d’acord i si no hi ha cap observació a fer
a aquestes actes. Cap regidor en fa i, per tant, queden aprovades per unanimitat dels
disset membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal.
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2. Propostes
2.1. Urbanisme
2.1.1. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER
A LA REHABILITACIÓ DE LA SALA D’ESPECTACLES DE L’ANTIC CENTRE
PARROQUIAL, SITUAT AL CARRER EUSEBI GOLART, 16
Fets:
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari de data 19 de desembre de 2019,
va acordar aprovar definitivament el projecte bàsic i executiu “Rehabilitació de sala
d’espectacles municipal a l’antic Centre Parroquial a Canet de Mar”, que inclou les
modificacions definides en l'annex de bombers “Annex justificació condicions de
seguretat en cas d'incendi”, redactat per FRANCESC XAIRÓ I ASSOCIATS, SLP, amb
un pressupost d’execució per contracte de 236.270,19 €, més 49.616,74 €, en concepte
d’IVA.
L’acord d’aprovació definitiva va ser objecte de publicació al BOBP de data 23 de
desembre de 2019 i al DOGC núm. 8031, de data 27 de desembre de 2019.
En virtut del Decret núm. 2337/2019, de 23 de desembre, es resol avocar la competència
per a la incoació de l’expedient de contractació de l’execució de les obres de rehabilitació
de la sala d’espectacles municipal a l’antic Centre Parroquial a Canet de Mar, situada al
carrer Eusebi Golart. 16-18, i incoar expedient, mitjançant procediment simplificat,
tramitació ordinària, per a la contractació de l’execució de les obres esmentades.
La Junta de Govern Local, en sessió de data 28 de maig de 2020, va acordar
l’adjudicació del contracte per a l’execució de les obres de rehabilitació de la sala
d’espectacles municipal a l’antic Centre Parroquial a Canet de Mar, situada al carrer
Eusebi Golart, 16-18, a l’empresa GESTIÓ D'OBRES I SERVEIS SOSTENIBLES, SL,
pel preu de dos-cents dinou mil vuit-cents setanta-cinc euros amb cinquanta-un cèntims
(219.875,51 €), IVA exclòs, que pujarà un import de quaranta-sis mil cent setanta-tres
euros amb vuitanta-sis cèntims (46.173,86 €), amb subjecció al plec de clàusules
administratives particulars (PCAP), al projecte “Rehabilitació de sala d’espectacles
municipal a l’antic Centre Parroquial a Canet de Mar”, redactat per SBX, que inclou les
modificacions definides en l’annex bombers “Annex justificació condicions de seguretat
en cas d’incendi, i a l’oferta presentada pel propi licitador.
En data 5 de juny de 2020 (data de la darrera signatura) es procedeix a la formalització
del contracte per a l’execució de les obres esmentades, que s’inicien en data 30 de juny
de 2020, en què es signa la preceptiva Acta d’Inici i Comprovació del Replanteig, per
part de la direcció facultativa, l’empresa constructora adjudicatària i la representació de
l’Ajuntament de Canet de Mar.
Mitjançant instància de data 29 de desembre de 2020 (ENTRA-2020-12946) la direcció
facultativa de l’obra, sol·licita a l’òrgan de contractació l’inici d’expedient de modificació
del projecte atès que, un cop executada part de l’obra, en què s’han retirat revestiments,
cel rasos i altres elements d’acabat, i en el moment en que s’ha pogut accedir a parts i
elements de l’edifici que inicialment quedaven ocults i/o de difícil accés, s’ha detectat la
8
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necessitat d’actuar i/o modificar aspectes que inicialment no estaven previstos en el
projecte original.
D’acord amb l’informe elaborat pel director facultatiu, -, de FRANCESC XAIRÓ I
ASSOCIATS, SLP, i a mode de resum, els principals punts que susciten la necessitat
de la modificació que es proposa són:
-

-

Impossibilitat tècnica de mantenir i posar en funcionament les antigues màquines
de climatització preexistents a la sala, el que implica la necessitat d’instal·lar un
nou sistema de climatització, que permeti complir amb els requeriments
normatius de confort i de qualitat de l’aire.
Mal estat del teló d’escena, així com de les guies i elements de suport d’aquest.
Si bé inicialment el projecte preveia mantenir-lo i aplicar-li un tractament ignífug,
un cop revisat i comprovat el seu estat de manteniment, no es pot garantir una
correcta ignifugació del mateix, alhora que, al desmuntar-lo s’ha pogut
comprovar el deficient estat de conservació de les guies de sustentació. Pel que
es fa necessari la seva substitució per un nou teló, de gramatge adequat i amb
prestacions ignífugues, alhora que es renovi el sistema de guies i es motoritzi el
seu funcionament.

Segons manifesta la direcció facultativa, les modificacions proposades es limiten a
introduir variacions que són indispensables per respondre a la causa objectiva que les
fan necessàries i tenen consideració de no substancials, ja que d’acord amb el punt 2.c.
de l’article 205 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, no
s’incorre en cap de les condicions per les que una modificació es pot considerar com a
“Substancial”. Aquestes modificacions no es van incloure inicialment al projecte original
per la impossibilitat de conèixer l’estat real d’aquests elements en el moment de redacció
del projecte, el qual s’ha conegut un cop s’ha pogut accedir a parts que inicialment
quedaven ocultes i/o se n’ha pogut comprovar el funcionament.
En virtut de l’escrit presentat en data 29 de gener de 2021 ((ENTRA-2021-819),
l’empresa contractista, GESTIÓ D'OBRES I SERVEIS SOSTENIBLES, SL, manifesta el
seu acord amb la modificació del projecte proposada i sol·licita una ampliació del termini
d’execució de les obres.
Vistos els informes favorables de l’arquitecta municipal i de la TAG d’Urbanisme, de data
11 de febrer de 2021, que consten a l’expedient administratiu.
Atès que el preu de la modificació que es proposa suposarà un increment del 18% del
pressupost de les obres, d’acord amb el desglossament següent:
Pressupost d’execució material projecte bàsic i executiu .................... 184.539,45 €
Pressupost d’execució material Annex Bombers ................................... 14.006,92 €
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL PROJECTE ............. 198.546,37 €
Pressupost d’execució material Modificació projecte ............................. 35.639,20 €
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL PROJECTE MODIFICAT
............................................................................................................ 234.185,57 €
6 % Despeses generals ........................................................................ 14.051,13 €
9
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13% Benefici industrial .......................................................................... 30.444,12 €
Subtotal ............................................................................................... 278.680,83 €
21% IVA ................................................................................................ 58.522,97 €
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE................. 337.203,80 €
Fonaments de dret:
D’acord amb el que estableix l’article 42 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), només es
poden introduir modificacions en el projecte d’obres aprovat quan siguin conseqüència
de necessitats noves o de causes tècniques imprevistes al temps d’elaborar aquell,
sempre que no comportin alteració substancial de l’objecte o de les característiques
bàsiques.
Aquestes modificacions del projecte d’obra, sempre que representin variació inferior, en
més o en menys, al 20% del pressupost de les obres, s’han de tramitar d’acord amb el
procediment previst a l’article 43 del mateix Reglament.
Atès que, d’acord amb la previsió de l’article 43.e) ROAS, l’òrgan competent per aprovar
el projecte ho és per aprovar l’expedient de modificació i vist que el projecte bàsic i
executiu “Rehabilitació de sala d’espectacles municipal a l’antic Centre Parroquial a
Canet de Mar”, que inclou les modificacions definides en l'annex de bombers “Annex
justificació condicions de seguretat en cas d'incendi”, redactat per FRANCESC XAIRÓ I
ASSOCIATS, SLP, va ser objecte d’aprovació definitiva pel Ple de l’Ajuntament, en
sessió de caràcter ordinari de data 19 de desembre de 2019, és aquest mateix òrgan el
competent per a aprovar-ne la modificació.
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, s’aprova per unanimitat
dels disset membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple
municipal els acords següents:

Primer.- Aprovar la modificació del projecte bàsic i executiu “Rehabilitació de sala
d’espectacles municipal a l’antic Centre Parroquial a Canet de Mar”, d’acord amb la
documentació redactada a aquests efectes per l’arquitecte SBX, de FRANCESC XAIRÓ
I ASSOCIATS, SLP, i segons el desglossament següent:
Pressupost d’execució material projecte bàsic i executiu .................... 184.539,45 €
Pressupost d’execució material Annex Bombers ................................... 14.006,92 €
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL PROJECTE ............. 198.546,37 €
Pressupost d’execució material Modificació projecte ............................. 35.639,20 €
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL PROJECTE MODIFICAT
............................................................................................................ 234.185,57 €
6 % Despeses generals ........................................................................ 14.051,13 €
13% Benefici industrial .......................................................................... 30.444,12 €
10

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

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Subtotal ............................................................................................... 278.680,83 €
21% IVA ................................................................................................ 58.522,97 €
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE................. 337.203,80 €
Segon.- Notificar el present acord als interessats.
Tercer.- Comunicar el present acord a l’arquitecta municipal i a les àrees d’Intervenció i
Tresoreria.
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis,
explica que es presenta a consideració del Ple la modificació del projecte bàsic de les
obres de la sala del centre parroquial. Si recorden, quan l’Ajuntament va comprar el
teatre del centre parroquial, el que primer es van plantejar va ser que es tractava d’un
edifici que durant 140 no havia tingut mai llicència d’activitats i, per tant, com a
Ajuntament no podien obrir un edifici que no estigués en condicions de seguretat i que
des d’activitats econòmiques no se’ls permetés obrir.
Per això van fer un primer projecte molt bàsic, per intentar fer les inversions mínimes
possibles per poder engegar com més aviat millor. Davant d’aquesta proposta i un cop
iniciat el projecte es van trobar amb dos apartats que eren difícils de mantenir.
Per un costat, hi havia les màquines de climatització que de la sala. Aquestes màquines
estaven dins la sala de teatre i que feien molt de soroll durant l’espectacle i n’hi havia
una altra amb gas a la balconada del primer pis. Aquest sistema de climatització no
complia les normatives de confort, de qualitat ni les de seguretat actuals. Així, doncs, a
més a més de complir amb la nova normativa que demana la ventilació i la regeneració
dels aires de les sales, van creure convenient de posar una màquina al segon pis i posar
conduccions d’aire al sostre del teatre.
Per altra banda, es van trobar amb l’obligació d’ignifugar el teló de l’escena i arranjar-lo
al màxim per complir amb la normativa de seguretat que exigeix el Departament de
Bombers. Un cop desmuntat, van veure que era molt difícil de poder donar-li la seguretat
que caldria i, per tant, han demanat el canvi d’aquests dos apartats i ampliar el projecte
que tenien, de manera que s’incloguessin aquestes dues variants.
Recorda que aquest projecte ja està licitat i per això passen per Ple aquesta modificació
i no vol deixar de recordar, a més a més, que l’import ja es va aprovar al Ple del mes
d’octubre o novembre de l’any 2020, cosa que vol dir que aquest import ja consta a la
partida corresponent del pressupost.
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per
Canet, explica que en la seva intervenció no discutirà ni el cost, ni el projecte, ni el retard
en l’acabament de l’obra, perquè està convençut que és necessari fer aquesta
modificació de l’aire condicionat i el teló, però s’ha quedat preocupat quan ha sabut que
a l’estudi bàsic no es tingués en compte.
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Comenta que, tal i com va exposar a la Comissió Informativa General, sembla que
sempre es fan les coses a mitges i no entén per què temes com aquests no es preveuen
des d’un inici.
També li agradaria que expliquessin les previsions d’acabament de tot l’espai.
El senyor Massagué manifesta que els van explicar que l’augment del pressupost era
d’un 18%, però al senyor Massagué li ha resultat un 26,74%. Una cosa és l’import màxim
de licitació, que amb l’IVA inclòs, que era de 285.000 euros, però l’obra es va executar
per 266.000. Ara ha pujat a 337.000 euros, 71.000 més, que representen un 26,74%.
D’acord que és un 18% sobre l’import de licitació, però no sobre l’import d’adjudicació.
Tot i això, el seu grup municipal votarà a favor d’aquest assumpte, com no podria ser
d’una altra manera.
El senyor Llovet explica que, en primer lloc, quan es va fer l’estudi provisional no hi havia
el sobresostre obert i, per tant, no es podien veure les conduccions que hi havia, ni
tampoc sabien els canvis que hi havia hagut amb la seguretat del teló. En segon lloc,
quan es va treballar amb la màquina de gas del pis superior, van veure que la normativa
no permetia tornar-hi a carregar el gas.
Per altra banda, explica que el projecte inicial era fer les obres mínimes, però també
recorda que quan es va comprar hi havia un espai que encara era utilitzat pel Bisbat i
que tenia un usdefruit els dos primers anys i això impedia que es pogués actuar en la
totalitat de l’edifici. La idea és que hi hagi un segona fase i una tercera, si cal.
Bàsicament, és un tema de pressupost per part de l’Ajuntament i de disponibilitat
d’aquest espai, que en aquell moment no podien utilitzar pel fet que hi havia aquest
usdefruit a dos anys vista.
Així, doncs, el projecte és que la planta de dalt es pugui utilitzar com a sala-bar i un
espai per entitats i si és possible, instal·lar-hi diferents camerinos per als actors.
Pel que fa als imports econòmics, considera que l’informe és bastant clar i explica aquest
18% d’increment, però si vol més detalls ja els passarà per escrit a qui interessi.
2.1.2. APROVACIÓ DE L’ACTA CORRESPONENT A LES OPERACIONS DE
DELIMITACIÓ AMB EL TERME MUNICIPAL DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA
En data 3 de juny de 2019 es va comunicar a l’Ajuntament de Canet de Mar la Resolució
de la Direcció General d’Administració Local de 7 de maig de 2019, per la qual s’inicia,
entre d’altes, l’expedient de delimitació entre els termes municipals de Sant Cebrià de
Vallalta i Canet de Mar.
En data 4 de juliol de 2019, el Ple municipal, reunit en sessió de caràcter extraordinari,
adopta, entre d’altres, l’acord de designació dels representants del municipi a la
Comissió de delimitació del terme municipal de Canet de Mar.
D’acord amb el que consta al certificat emès per la secretària municipal en data 11 de
desembre de 2020 i, en compliment del que disposa l’article 30.2 del Decret 244/2007,
de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels
12
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municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de
Catalunya, la data de les operacions de delimitació va ser notificada a tots els propietaris
de les finques de Canet de Mar afectades per l’expedient de delimitació.
En data 15 de desembre de 2020, es reuneixen a l’Ajuntament de Canet de Mar les
comissions de delimitació de Canet de Mar i Sant Cebrià de Vallalta, juntament amb un
representant de la Direcció General d’Administració Local i l’Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya, havent-se emès l’acta que ara es porta a aprovació del Ple.
Vist l’informe núm. 2/2021 emès per la secretària municipal en data 4 de febrer de 2021,
en relació a la normativa aplicable i procediment a seguir.
Atès que l’aprovació de l’acta de delimitació correspon al Ple, amb el quòrum de majoria
absoluta, acord que s’haurà d’adoptar en el termini de tres mesos comptadors a partir
de la data de les operacions de delimitació, segons allò que es disposa als articles 33.4
del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació
territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les
mancomunitats de Catalunya i 47.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, s’aprova per unanimitat dels disset membres presents dels
disset que integren el nombre de dret del Ple municipal els acords següents:
PRIMER.- Convalidar l’inici de l’expedient de delimitació dels termes municipals de Sant
Cebrià de Vallalta i Canet de Mar.
SEGON.- Aprovar la delimitació, amb el contingut recollit en l'Acta de data 15 de
desembre 2020, que obra en l'expedient, dels termes municipals de Canet de Mar i Sant
Cebrià de Vallalta.
TERCER.- Remetre certificació del present acord i còpia de l'Acta de les operacions de
delimitació al Departament competent en matèria d'administració local, als efectes del
que es disposa en l'article 34.1 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es
regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis,
explica que es porta a aprovació l’acta de la delimitació del terme municipal entre Canet
de Mar i Sant Cebrià de Vallalta. Explica que anteriorment ja hi havia hagut una altra
acta d’aquest tipus, fa un parell d’anys. És una iniciativa de l’Institut Cartogràfic, que
intenten fer totes les delimitacions frontereres entre pobles. L’última de la qual tenien
constància és del 1919, de fa cent anys. Fa un parell d’anys es va fer la de Sant Pol de
Mar i ara s’ha continuat fent aquesta delimitació per aquesta franja. La veritat és que
gairebé, metre a metre, coincidien amb l’antiga delimitació i només hi ha hagut algun
punt sota l’autopista, on hi ha un túnel de pas, en el qual han coincidit i Canet ha
recuperat algun metre respecte a Sant Cebrià, perquè on quedava la línia divisòria
havien coincidit ja amb Sant Pol.
2.2. Secretaria
2.2.1. ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE L’ EXPLOTACIÓ DEL MÒDUL DE
SERVEI UBICAT AL PASSEIG MARÍTIM DE CANET DE MAR.
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Atès que en data 14 de febrer de 2019, la Direcció General de Polítiques de Muntanya i
del Litoral, va trametre a l’Ajuntament de Canet de Mar les condicions i prescripcions,
per les quals es podria atorgar la pròrroga de la concessió administrativa per ocupar 150
m2 de terrenys de domini públic marítimo-terrestre per al bloc de serveis número 1 a la
platja de Canet de Mar.
Atès que mitjançant resolució de data 11 de març de 2019, la Direcció General de
Polítiques de Muntanya i del Litoral del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, atorga a l’Ajuntament de Canet de Mar la pròrroga de la
concessió d’ocupació de 150 m2 de domini públic marítimo-terrestre per al bloc de
serveis núm. 1 a la platja de Canet de Mar.
Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 304/2019, de 28 de febrer, es va resoldre
acceptar l’oferta de condicions de la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del
Litoral del Departament de Territori i Sostenibilitat. D’aquesta resolució se’n va donar
compte al Ple de la Corporació, en sessió de data 28 de febrer de 2019.
El Ple de la Corporació, en sessió de data 29 d’octubre 2020, va acordar incoar
l’expedient de licitació, per procediment obert, per a l’atorgament de la concessió de
l’explotació del mòdul de serveis ubicat al passeig marítim de Canet de Mar, amb un
pressupost base de licitació de 56.372,13 €, per als onze anys de durada de la
concessió. En el mateix acord, el Ple de la Corporació va aprovar el plec de clàusules
administratives i tècniques particulars que havia de regir l'esmentada licitació
Atès que el plec de clàusules administratives i tècniques particulars es van exposar a
informació pública durant 30 dies hàbils mitjançant publicació al BOPB de data 9
novembre 2020 i al tauler d’anuncis de data 9 de novembre 2020, sense que s’hagi
presentat cap al·legació, de conformitat amb el certificat emès per la secretària en data
23 de desembre 2020.
Vist que segons consta al certificat de l’eina del sobre digital, de data 19 de novembre
de 2020, durant el termini de presentació d’ofertes, s’han presentat les següents
proposicions:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

GUINGUETA PASSEIG MARITIM-UTE,
BANYS LLUIS 2020, S.L.
CELLER MIR SL
KAI LEICLA XXI, SL
Olga Galera Rocosa
Olga Garcia Escalera

ENTRA-2020-11171
ENTRA-2020-11227
ENTRA-2020-11234
ENTRA-2020-11273
ENTRA-2020-11276
ENTRA-2020-11306

Atès que en data 20 de novembre 2020 es va procedir a la qualificació de la
documentació administrativa i a l’obertura del sobre A, aixecant-se la corresponent acta
per part de la Mesa de Contractació.
Vista l'acta d’obertura i valoració dels sobres B, emesa per la Mesa de Contractació, en
data 27 de novembre d’enguany, el contingut literal de la qual és el següent:
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“ACTA D’OBERTURA I VALORACIÓ DELS SOBRES B, PRESENTATS EN EL
PROCEDIMENT OBERT, PER A LA CONCESSIÓ DE L’EXPLOTACIÓ DEL MÒDUL
DE SERVEI UBICAT AL PASSEIG MARÍTIM DE CANET DE MAR
Lloc: Mesa Virtual reunida mitjançant videoconferència
Data: 27/11/2020
Horari: 10:08 h
Hi assisteixen: Blanca Arbell Brugarola, presidenta
Sílvia Amatller Micola, enginyera municipal
Joan Méndez Martínez, interventor municipal
Clara Pérez González, secretària municipal
Cristina Cabruja Sagré, que actua com a secretària de la Mesa de
Contractació
Desenvolupament de la sessió
1. Objecte de la sessió és l’obertura i valoració de la documentació presentada pels
licitadors en els sobres B que contenen la seva oferta.
2. Prèviament a l’inici de l’obertura, la secretària municipal informa que, conforme al que
va decidir aquesta Mesa en la sessió celebrada el passat 20 de novembre, es va requerir
els licitadors Kai Leicla XXI, SL, Olga Galera Rocosa i Olga Garcia Escalera, per tal que
esmenessin la documentació presentada, tot atorgant-los un termini de 3 dies hàbils per
fer-ho.
Tots tres licitadors han aportat nova documentació administrativa la qual és analitzada
per la Mesa. Pel que fa a les declaracions aportades pel licitador Kai Leicla XXI, SL, no
venen signades, no obstant i donat que el seu contingut és idèntic al de les presentades
prèviament, en les que sí hi consta la signatura digital i amb l’esperit de ser restrictius a
l’hora d’interpretar les causes d’exclusió, la Mesa acorda, per unanimitat, tenir per
correctament presentada tota la documentació. Pel que fa a la documentació presentada
per la Sra. Olga Galera Rocosa i la Sra. Olga Gracia Escalera, la Mesa acorda, per
unanimitat, tenir per correctament presentada tota la documentació.
3. A continuació i, de conformitat amb el que disposa la clàusula 14 del PCAP, els
custodis procedeixen a aplicar credencials per tal de permetre l’obertura del sobre
B.
Seguidament la secretària municipal procedeix a la lectura de les ofertes presentades
pels licitadors en els següents termes:
Licitador
UTE Guingueta passeig marítim
Banys Lluís 2020, SL
Celler Mir, SL
Kai Leicla XXI, SL
Olga Galera Rocosa
Olga Garcia Escalera

Cànon
Plaques solars
264.000,00 €
Sí
66.000,00 €
Sí
145.860,00 €
Sí
110.000,00 €
Sí
39.501,00 €
Sí
36.850,00 €
Sí

Wifi gratuït
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
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4. Tot seguit la Mesa procedeix a efectuar la corresponent valoració de cadascuna de
les ofertes tenint en compte els criteris previstos a l’apartat I del quadre de
característiques específiques del PCAP, en els termes següents:
 Millora del cànon municipal: Podrà ser millorat a l’alça segons la fórmula
següent:
Puntuació = 60 ·

[Oferta] – [Lic]
(Import_més_alt:[Alça]o[AS]) – [Lic]

[Lic] : Cànon unitari de licitació (7,98 €/m2)
[Alça] : Oferta de cànon més alt [€/m2]
[AS]: Alça significativa (105% del cànon unitari de licitació) [€/m2]
[Oferta] : Oferta de cànon a valorar [€/m2]
Licitador
UTE Guingueta passeig marítim
Banys Lluís 2020, SL
Celler Mir, SL
Kai Leicla XXI, SL
Olga Galera Rocosa
Olga Garcia Escalera

Cànon
Punts
264.000,00 €
60
66.000,00 €
12,64
145.860,00 €
31,74
110.000,00 €
23,16
39.501,00 €
6,30
36.850,00 €
5,67

 Instal·lació de plaques solars tèrmiques:
Es valorarà amb 20 punts si es realitza la instal·lació de plaques solars tèrmiques
per a dotar a la guingueta d’aigua calenta sanitària per als diferents punts de
consum de la mateixa.
Licitador
UTE Guingueta passeig marítim
Banys Lluís 2020, SL
Celler Mir, SL
Kai Leicla XXI, SL
Olga Galera Rocosa
Olga Garcia Escalera

Oferta
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Punts
20
20
20
20
20
20

 Oferir wifi gratuït als clients, fins a 20 punts:
Licitador
UTE Guingueta passeig marítim
Banys Lluís 2020, SL
Celler Mir, SL
Kai Leicla XXI, SL
Olga Galera Rocosa
Olga Garcia Escalera

Oferta
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Punts
20
20
20
20
20
20

Puntuació Total
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La puntuació final de cadascun dels licitadors és la següent:
Licitador
UTE Guingueta passeig marítim
Banys Lluís 2020, SL
Celler Mir, SL
Kai Leicla XXI, SL
Olga Galera Rocosa
Olga Garcia Escalera

Punts
100
52,64
71,74
63,16
46,30
45,67

6. A la vista de l’anterior valoració, la Mesa de contractació acorda, per unanimitat,
requerir al licitador millor puntuat per tal que aporti la documentació indicada al punt S
del quadre de característiques específiques del plec de clàusules administratives
particulars i, en cas que l’aporti dins de termini, proposar a l’òrgan de contractació
l’adjudicació de la concessió de l’explotació del mòdul de servei ubicat al passeig marítim
de Canet de Mar a la UTE Guingueta passeig marítim, en ser el licitador que ha presentat
l’oferta amb millor relació qualitat-preu i que s’ajusta al que es disposa al plec de
clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars que regeixen el
present contracte.
Essent les 11:02 hores es dona per finalitzat el present acte.”
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2020/2057, de 30 de novembre, es va
requerir a la UTE Guingueta Passeig Marítim, per tal que en el termini de 10 dies hàbils
a comptar des de l’endemà de la recepció del requeriment aportés la documentació, en
relació a les dues empreses que s’havien compromés a constituir-se en UTE, següent:
a) Documentació que acrediti la personalitat de l’empresari o empresa.
b) Document acreditatiu d’esta donat d’alta a l’IAE
c) Document acreditatiu de disposar la UTE de la solvència exigida: 1- En relació a
la solvència econòmica i financera la disposició d’una assegurança de
responsabilitat civil per riscos professionals per un import no inferior a 300.000
€, així com aportar el compromís de la seva renovació o pròrroga que garanteixi
el manteniment de la seva cobertura durant l’execució de la concessió. 2- En
relació a l’acreditació de la solvència tècnica o professional, o bé acreditar
l’experiència en el ram de l’hostaleria i la restauració en els darrers tres anys,
havent exercit funcions de responsabilitat en les activitats on s’acredita
l’experiència, o declaració indicant maquinària, material i equip tècnic del qual es
disposarà per a l’execució dels treballs o prestacions.
d) Document acreditatiu de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès
a dedicar o adscriure a l’execució de la concessió i,
Altrament, acreditació de la constitució a disposició de la Tresoreria Municipal
d’una garantia definitiva xifrada en 13.200,00 €.
Atès que en data 15 de desembre de 2020 i dins el termini conferit a l’efecte, la UTE
Guingueta Passeig Marítim va presentar la documentació i la garantia definitiva
requerides.
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Vista l’acta emesa per la Mesa de Contractació en data 18 de desembre 2020, en la que
es fa la revisió de la documentació aportada per l’adjudicatari, el contingut literal del qual
és el següent:
ACTA DE REVISIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ APORTADA PEL LICITADOR
PROPOSAT COM A ADJUDICATARI PER LA MESA, EN EL PROCEDIMENT OBERT,
PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’EXPLOTACIÓ MÒDUL DEL SERVEI DEL
PASSEIG MARÍTIM.
Lloc: Mesa Virtual reunida mitjançant videoconferència
Data: 18/12/2020
Horari: 14.46 h
Hi assisteixen: Blanca Arbell Brugola, presidenta
Sílvia Amatller Micola, enginyera municipal
Joan Méndez Martínez, interventor
Clara Pérez González, secretària
Dolors Puig Gómez, que actua com a secretària de la Mesa de
Contractació
Desenvolupament de la sessió
L’objecte de la sessió és la revisió de la documentació administrativa presentada per la
UTE Guingueta Passeig Marítim, la qual es va requerir mitjançant Decret de l’Alcaldia
núm. 2020/2057, de data 30 de novembre.
La secretària municipal informa els presents que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm.
2020/2057, de data 30 de novembre, es va sol·licitar a la UTE Guingueta Passeig
Marítim, que aportés la documentació administrativa exigida pel plec de clàusules
administratives particulars, en haver estat proposada per la Mesa com a adjudicatària
del contracte de l’explotació mòdul del servei de passeig marítim.
A continuació la Mesa passa a revisar la documentació presentada, dins del termini
atorgat, per la UTE Guingueta Passeig Marítim, i es comprova el següent:







Declaració responsable de compromís de disposar de mitjans compromesos,
disposició de mitjans materials i mitjans personals. De l’empresa Sobingest BCN,
SL
Declaració responsable de l’empresa Ostres Quin Raconet, SL, de l’experiència
en el ram de l’hosteleria i la restauració.
Comprovant de la transferència de l’aval per import de 13.200,00€, amb data 14
de desembre de 2020.
Assegurança de responsabilitat civil de l’empresa Ostres Quin Raconet, SLU,
amb un capital assegurat de 450.000,00€. La pòlissa i el rebut vigent. De
l’activitat de restauració.
Assegurança de responsabilitat civil de l’empresa Sobingest BCN, SL, amb un
capital assegurat de 600.000,00€. La pòlissa i el rebuts vigents. De l’activitat
d’arquitectura.
Certificat de situació censal de l’IAE de l’empresa Ostres Quin Raconet, SLU
IAE:675 Cafes i Bares. Quioscs, barraques.
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Certificat de situació censal de l’IAE de l’empresa Sobingest BCN, SL IAE: 843.2
Servei tec. d’arquitectura.
La identificació de la societats i dels representants com el Dni d’aquests.

Analitzada la documentació presentada dins el termini conferit a l’efecte, es constata
que UTE Guingueta Passeig Marítim, ha donat compliment al requeriment i ha aportat
tota la documentació administrativa exigida pel plec de clàusules administratives
particulars que regeix aquesta licitació, en conseqüència, la Mesa de Contractació
acorda, per unanimitat, proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte de
l’explotació mòdul del servei de passeig marítim, a la UTE Guingueta Passeig Marítim,
en ajustar-se la seva oferta a tots els requeriments indicats en el plec de clàusules
administratives i de prescripcions tècniques particulars.
En relació a l’assegurança de responsabilitat civil de la UTE, caldrà que s’aporti un cop
aquesta hagi estat constituïda.
Així mateix, un cop constituïda la UTE, caldrà comunicar els mitjans efectius que
s’adscriuran a la concessió.
Essent les 14:30 hores es dona per finalitzat el present acte, signant l’acta la presidenta
i la secretària de la Mesa.
Atès que segons es desprèn de l’anterior acta emesa per la Mesa de Contractació, la
UTE Guingueta Passeig Marítim, ha estat proposada per a l’adjudicació de l’esmentada
concessió.
Vist que segons l’informe tècnic emès per la enginyera municipal en data 11 de
novembre de 2020, en relació a l’inspecció feta al mòdul de serveis ubicat al passeig
marítim es posa de manifest que gran part del material que segons inspecció de data 9
d’abril de 2019 havia quedat de l’anterior concessió (diversa maquinària d’hosteleria) i
que podia ser susceptible d’utilitzar per la nova concessió ja no es troba dins de
l’establiment. En el mateix informe es fa constar que per part de l’Ajuntament no s’havia
tornat a accedir al mòdul des del 9 d’abril de 2019.
En concret, es va trobar a faltar el següent material:
Relació de maquinària*
Rentavaixelles
Fregidora dos mòduls amb armari inferior
Congelador
Taula freda 1 i 2
Boteller
Altrament, en l’informe esmentat es dona a conèixer que per a la retirada del material
desaparegut s’han tallat els tubs i cablejat, de manera que no es podran aprofitar per a
instal·lar-hi nova maquinària i s’hauran de substituir. Aquest fet suposarà un sobrecost
en la inversió inicial que serà necessària per condicionar el mòdul fix per poder-ne fer
l’explotació, no només d’adquisició del material desaparegut, sinó també de reposició
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de les instal·lacions interiors que no s’havia contemplat inicialment. A més, s’indica que
es procedirà a fer immediatament una nova valoració de la reparació de les deficiències
inicials del mòdul.
Atès que segons l’informe tècnic emès per la enginyera municipal en data 12 de
novembre de 2020, es valora i quantifica el sobrecost en la inversió inicial necessària
per condicionar el mòdul fix per poder explotar-lo, determinant el següent:
a) En quan a la reposició del material desaparegut determinat en el quadre anterior a
l’import màxim de despesa ascendeix a 9.966,65 €, més un IVA al tipus impositiu
del 21%, desglossat de la manera següent:
Relació de maquinària*

Preu

TOTAL

IVA (21%)

2.712,00
€
3.050,50
€
951,55 €

569,52 €

821,35 € X 1
821,35 €
1.564,75 € X 1.564,75
1
€
866,50 € X 1
866,50 €

172,48 €
328,60 €

Rentavaixelles (2 ut x 2,95 kW) 1.356,00 € X
2
Fregidora (2 ut x 15,04 kW)
3.050,50 € X
1
Congelador
951,55 € X 1
Taula freda 1
Taula freda 2
Boteller (2 ut x 1,00 kW)
IMPORT TOTAL

9.966,65
€

640,61 €
199,83 €

181,97 €
2.093,00 €

TOTAL
IVA inclòs
3.281,52
€
3.691,11
€
1.151,38
€
993,83 €
1.893,35
€
1.048,47
€
12.059,65
€

b) En relació a les obres necessàries per l’adequació de les instal·lacions interiors
que han quedat malmeses arrel de la sostracció, l’import màxim de despesa
ascendeix a 14.589,40 euros, IVA exclòs, el que correspon a 17.653,17 € IVA
inclòs (21%).
Cal indicar que l’ Ajuntament de Canet de Mar assumirà els imports establerts en els
apartats anteriors com a despesa màxima, tant en relació a la reposició del material
sostret del mòdul fix com per les obres d’adequació de les instal·lacions interiors
malmeses arrel de l’esmentada sostracció.
Atès que l’òrgan competent per l’atorgament de la concessió és el Ple de la Corporació
per aplicació d’allò que disposa l’article 60 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel
que s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals de Catalunya, doncs la durada
de la concessió iniciarà l’endemà de la seva formalització i finalitzarà el dia 9 de maig
de 2031, data en la que finalitza la concessió atorgada per la Direcció General de
Polítiques de Muntanya i del Litoral de la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de
Canet de Mar sobre el domini públic marítim-terrestre, sense possibilitat de prorrogar.
Atès que de conformitat amb l'article 60.2 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, les concessions han d'adjudicar-se mitjançant
concurs d'acord amb els articles següents i amb la normativa reguladora de contractació
dels ens locals.
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Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb allò que disposa l’article
150.3 LCSP, s’acorda per setze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere
Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid Cámara,
Raquel Serra Lerga, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Josep
Tenas Soler, Anna M. Casas Donadeu, Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata,
Miguel Borrego González, Josep Antoni Massagué Muntada, Jordi Castellà Andrés i
Gemma Bosch Alsina i un vot en contra del regidor Andreu Graupera Giménez:
Primer.- Adjudicar el contracte, mitjançant procediment obert, per la concessió per
l’explotació del mòdul de serveis ubicat al passeig marítim de Canet de Mar, a la UTE
Guingueta Passeig Marítim, amb un cànon anual de 24.000 euros, amb subjecció al plec
de clàusules administratives i tècniques particulars (en endavant PCAP), així com les
millores, a compte i càrrec de l’adjudicatària proposades en la seva oferta, consistents
en:



Instal·lació de plaques solars tèrmiques per a aigua calenta sanitària al mòdul de
servei
Servei de connexió Wifi de manera gratuïta als usuaris de la guingueta.

Segon.- Indicar que el termini de vigència de la concessió s’iniciarà l’endemà de la seva
formalització i finalitzarà el dia 9 de maig de 2031, data en la que finalitza la concessió
atorgada per la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral de la Generalitat
de Catalunya a l’Ajuntament de Canet de Mar sobre el domini públic marítim-terrestre,
sense que s’admeti la seva pròrroga.
Tercer.- Requerir a la UTE Guingueta Passeig Marítim per tal que, prèviament a la
formalització del contracte, presenti la següent documentació:



Acreditació de la efectiva constitució en UTE, mitjançant l’aportació de la seva
escriptura pública.
Acreditació de la disposició de l’assegurança de responsabilitat civil de la UTE,
que caldrà mantenir vigent durant l’execució de la concessió i el període de
garantia establert.

Quart.- Informar a les empreses que formen part de la UTE que queden obligades
solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una persona representant o
apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que
es derivin de la concessió fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses
atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa.
La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la de la concessió fins a la seva
extinció.
Cinquè.- Establir que la garantia dipositada per l’adjudicatària per import de 13.200,00
€ respondrà dels conceptes previstos a l’article 110 LCSP durant tota la durada de la
concessió, així com durant el termini de garantia el qual s’estableix en 3 mesos a
comptar des del dia següent a la formalització de l’acta de reversió de la concessió.
Sisè.- Informar a l’adjudicatària que restarà obligada a satisfer a l’Ajuntament de Canet
de Mar, un cànon anual per import de 24.000,00 € fins a la finalització de la concessió
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en data 9 de maig de 2031. El pagament del cànon s’efectuarà de forma anual en el
termini que s’aprovi al corresponent calendari fiscal.
Transcorreguts 2 anys des de la formalització de la concessió, el cànon municipal serà
revisat aplicant la mateixa fórmula que per a la determinació del cànon s’especifica a
l’apartat A2 del quadre de característiques específiques del PCAP, tot aplicant-li el
percentatge d’alça que l’adjudicatari hagi ofertat. La revisió del cànon es durà a terme
cada 2 anys.
Setè.- Informar a l’adjudicatària que restarà obligada a abonar a l’anterior concessionari,
PAUMITO 2010 SL, amb NIF B65345605, l’import de la liquidació de la concessió inicial
d’explotació del mòdul de servei núm. 1 del passeig marítim de Canet de Mar, fixat en
9.603,05 € IVA exclòs, en el termini d’un mes des de la presentació de la corresponent
factura.
Vuitè.- Informar a l’adjudicatària que, conforme el que disposa l’apartat A2 del quadre
de característiques específiques del PCAP, caldrà realitzar les obres necessàries
d’adequació del mòdul de servei per tal de retornar l’espai a les condicions necessàries
de funcionament, així com per realitzar les millores incloses en la seva oferta en el
termini màxim de dos mesos des de formalització de l’adjudicació.
Novè.- Nomenar, d’acord amb el que disposa l’article 62 de la LCSP, com a responsable
de la concessió a l’enginyera municipal, la qual supervisarà la correcta execució del
mateix, i adoptarà les decisions i cursarà al concessionari les ordres i instruccions
necessàries amb la finalitat d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada.
Com a mínim, li correspondran, entre d’altres, les funcions següents:





Seguiment i supervisió de les prestacions objecte de la concessió.
Determinar si la prestació realitzada per la concessionària s’ajusta a les
prescripcions establertes i condicions contractuals.
Proposar i informar les eventuals modificacions o pròrrogues de la concessió.
Proposar a l’òrgan de contractació les penalitats a imposar.

Les instruccions donades per la persona responsable de la concessió configuren les
obligacions d’execució de la concessió juntament amb el seu clausulat i els plecs.
Desè.- Informar a l’adjudicatària que s’estableixen a càrrec de l’Ajuntament les següents
despeses màximes:
a) En relació a la reposició del material sostret en el mòdul fix una despesa màxima
per import de 9.966,65 € IVA exclòs, més l’IVA corresponent al tipus impositiu
del 21%, pujant a un import màxim de 12.059,65 € IVA inclòs i,
b) En referència a les obres d’adequació de les instal·lacions interiors del mòdul
fix, malmeses arrel de l’esmentada sostracció, una despesa màxima de
14.589,40 euros, IVA exclòs, més l’IVA corresponent al tipus impositiu del 21%,
pujant a un import màxim de 17.653,17 € IVA inclòs.
Autoritzar i disposar la despesa per un import màxim de 29.712,82 € amb càrrec a la
partida 24 17220 63200 Inversió reposició – Mòdul fix – Platges del Pressupost
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municipal per l’exercici 2021. Aquest acord resta condicionat a l’entrada en vigor del
pressupost municipal per l’exercici 2021.
Onzè.- Requerir a l’adjudicatària per tal que dins del termini dels 15 dies hàbils següents
a la recepció de la notificació de la present resolució, procedeixi a formalitzar el
corresponent contracte.
Dotzè.- Facultar tan àmpliament com sigui menester a la senyora alcaldessa per signar
qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el present acord.
Tretzè.- Notificar el present acord a l’adjudicatària, a la resta de licitadors, així com a
l’anterior adjudicatari de la concessió.
Catorzè.- Publicar el present acord al perfil del contractant de l’Ajuntament de Canet de
Mar.
Quinzè.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament, a la
responsable del contracte i al Servei Perifèric de Costas.
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis,
explica que es porta a aprovació l’adjudicació definitiva de la concessió d’aquesta
explotació del mòdul del passeig marítim. Han passat gairebé dos anys perquè el Servei
Perifèric de Costes els tornés a cedir altre cop la concessió d’aquest mòdul fins a l’any
2031, i ara s’ha adjudicat a l’empresa que ha fet la millor proposta a l’Ajuntament.
Recorda que es demanava que posessin plaques solars per a l’aigua calenta i wifi, i
també recorda que aquesta empresa adjudicatària tindrà un cànon anual de 24.000
euros.
El senyor Andreu Graupera Giménez, portaveu del grup municipal de la CUP, explica
que per coherència política, i perquè ja van expressar tant a la Comissió Informativa
General com anteriorment, que no és el model que els agrada pel poble, ja que creuen
que hauria de ser un espai recuperat per al poble i dedicar-lo a les associacions o els
casals, en definitiva a l’àmbit popular. Per aquests motius el seu vot serà en contra.
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar,
explica que hi votarà a favor perquè creuen que és un equipament turístic molt important
per al passeig marítim i esperen i desitgen que aquest estiu ja estigui en funcionament.
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per
Canet, comenta que poden estar d’enhorabona, vistes les sis propostes de licitació que
s’han presentat i no com la vegada anterior que no se’n va presentar cap.
Comenta que li crida molt l’atenció la disparitat de les ofertes econòmiques i, de totes
maneres, parlant de l’oferta guanyadora, després d’un estudi d’aquesta UTE, una de les
empreses és com una immobiliària, d’arranjaments i construcció, i l’altra es dedica a la
restauració, per tant aquesta unió temporal és la suma de dues empreses que tenen
experiència i solvència.
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Només vol fer un petit apunt i és que ha estat estudiant la formació de diferents meses
de contractació d’altres ajuntaments del Maresme i a tot arreu es convida un
representant de cada un dels grups polítics.
Dit això, comenta que el vot del seu grup municipal serà a favor.
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, explica que també
hi votaran a favor perquè consideren que és necessari que es posi en marxa aquest
espai que, per diferents motius, ja fa temps que s’ha anat degradant.
Ara bé, hi ha un assumpte que els sobta, potser perquè no disposen de tota la informació
i és el punt desè en el qual s’estableix que l’Ajuntament ha de restituir tant elements que
s’han sostret, com una part de l’obra que hi havia i que està valorat per uns 29.000
euros. Comenta que altres vegades aquest fet s’inclou dins de la concessió i en aquest
cas és després de la concessió. Suposa que és perquè els informes són posteriors a
quan va sortir la licitació i demana si els ho poden aclarir perquè al cap i a la fi, aquest
primer any resultarà que el cànon serà negatiu.
El senyor Llovet explica que pel que fa a les meses de contractació, sempre estan
presidides per la senyora alcaldessa i tots els altres representants són tècnics. En
aquest cas hi havia l’enginyera municipal, que és la que s’encarrega d’aquests
expedients de guinguetes; hi ha l’interventor, l’economista de l’Ajuntament; la secretària,
que és l’advocada que entén de contractació, i també hi ha la representant de
contractació. Fora de la senyora alcaldessa, que és la presidenta de la mesa, no hi ha
representants de cap altre partit polític. Així és com es fa a l’Ajuntament de Canet i el
senyor Llovet sempre ha demanat que no el convoquin mai, ja que prefereix que els
tècnics facin la seva feina i els polítics, la seva. De totes maneres, els documents són
públics i per aquest motiu hi tenen accés.
És lògic que hi hagi una disparitat de preus. Quan es fa una licitació ben feta amb sobres
tancats que ningú sap l’oferta de l’altre, cadascú fa els seus càlculs econòmics i en
aquest cas han estat molt dispars, però passa moltes vegades i el preu no és pas gaire
més alt que per altres guinguetes que només són per a la temporada d’estiu. Per aquest
motiu poden estar contents, per l’empresa que ha aconseguit la concessió i per l’import
ofert que revertirà, malgrat que el primer any no serà així, a l’Ajuntament.
El senyor Llovet explica que el procés de la licitació d’una guingueta és llarg, on els
tècnics fan els seus estudis i aporten tota la documentació necessària. Aquesta feina es
va començar l’any 2019 i quan va ser el moment d’anar a visitar in situ les obres, a causa
dels actes vandàlics soferts, van decidir que s’havia de tornar a la situació original, a la
proposta de licitació, el que no podia ser és que les empreses que havien pres part a la
licitació es trobessin amb despeses no previstes quan ells van licitar. Per tant, aquesta
diferència econòmica és la que l’Ajuntament posa inicialment per deixar el mòdul en les
mateixes condicions de sortida que es va fer la licitació.
2.2.2. APROVACIÓ MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES DE
REHABILITACIÓ TEATRE ODÈON
FETS
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Atès que per acord del Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, reunit en sessió de data 4
d’abril de 2019, es va acordar l’adjudicació de les obres de rehabilitació del Teatre
Odèon a la mercantil Arcadi Pla SAU, per l’import de 2.327.203,98 €, IVA exclòs, el qual
puja un import de 488.712,83 €; amb subjecció al PCAP, al projecte anomenat “Projecte
executiu de rehabilitació del teatre Odèon de Canet de Mar” redactat pels arquitectes
LDR i XFC, i a l’oferta presentada pel propi licitador, en especial pel que fa a les millores
proposades al seu compte i càrrec.
Atès que en data 7 de maig de 2019 es va procedir a la formalització del contracte per
a l’execució de les obres de rehabilitació del teatre Odèon de Canet de Mar.
Atès que en data 11 de desembre de 2020 amb registre d’entrada número 12187 i per
tal d’adequar-se a les necessitats constructives de l’obra, la direcció facultativa, formada
per - (DFT arquitectes) i - (Integral Archiconsult SL), va sol·licitar l’aprovació d’una acta
de preus fixats de forma contradictòria (acta nous preus núm.1) entre la direcció
facultativa i el delegat de l’empresa constructora en relació amb les obres rehabilitació
del Teatre Odèon.
Vist que la direcció facultativa, formada per - (DFT arquitectes) i - (Integral Archiconsult
SL), en data 15 de febrer de 2021 i registre d’entrada núm. ENTRA 2021-1403, exposen
un seguit d’imprevistos i necessitats tècniques de l’obra, que s’han posat de manifest
durant el transcurs de la mateixa, sol·licitant la necessitat de modificar el contracte
d’obres. En l’esmentada sol·licitud consta la conformitat de l’adjudicatària.
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal en data 16 de febrer d’enguany, relatiu a
la modificació del contracte d’obres de referència, el contingut literal del qual és el
següent:
“INFORME TÈCNIC
FETS
Per acord del Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar reunit en sessió de data 4 d’abril de
2019, es va acordar l’adjudicació de les obres de rehabilitació del Teatre Odèon a la
mercantil Arcadi Pla SAU, per l’import de 2.327.203,98 €, IVA exclòs, el qual puja un
import de 488.712,83 €; amb subjecció al PCAP, al projecte anomenat “Projecte executiu
de rehabilitació del teatre Odèon de Canet de Mar” redactat pels arquitectes LDR i XFC,
i a l’oferta presentada pel propi licitador, en especial pel que fa a les millores proposades.
En data 2 de setembre de 2019 es va signar l’acta d’inici i replanteig de l’obra, que durant
el transcurs d’aquests mesos s’ha anat certificant d’acord amb les partides definides al
projecte aprovat. En data d’11 de desembre de 2020 i registre d’entrada núm.12187, la
direcció facultativa, formada per - (DFT arquitectes) i - (Integral Archiconsult SL), va
sol·licitar l’aprovació d’una acta de preus fixats de forma contradictòria entre la direcció
facultativa i el delegat de l’empresa constructora corresponents a les següents partides
d’obra i justificats per imprevistos durant la mateixa:
PC 01 – Estintolament d'estructura existent per a enderroc de fonamentació zona ET
PC 02 – Enderroc de fonament de formigó armat
PC 03 – Tapat de forats existents a cubeto de ET amb formigó per a mur
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PC 04 – Paviment de formigó de 7 cm de gruix amb tractament de segellat mitjançant
liti.
PC 05 – Paviment de formigó de 7 cm de gruix amb tractament nivell de relliscabilitat
C3.
PC 06 – Arrebossat a bona vista per a operacions de drenatge sobre parament vertical.
PC 07 – Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret de maçoneria
PC 08 – Segellat d'esquerda en parament de pedra amb injecció d'adhesiu de resines
epoxi
PC 09 – Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic (alç > 10 m)
PC 10 – Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa.
PC 11 – Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions
PC 12 – Protecció provisional d'edificació amb taulons i tendals de lona i plàstic
PC 13 – Armadura de malla de fibra de vidre revestida de PVC
PC 14 – Bomba de calor amb condensació per aire i ventiladors axials, del tipus
Airland/aermec model NRB0800°H°L°°°AD de 198,8 kW frigorifics
PC 15 – Revestiment vertical a més de 3,00 m d'alçària, amb tauler contraxapat de
plaques
de fusta
PC 16 – Formació de paquet base per a coberta de sala teatre
PC 17 – Protecció elements varis edifici veí
PC 18 – Barret de xemeneia segons indicacions de DF
PC 19 – Formació d'escala de volta de salt de cavall
PC 20 – Rejuntat estructural de junts de arcs i de parament corb
PC 21 – Aixecament topogràfic a tres nivells de la sala teatre
PC 22 – Increment d'una parada per passar de 2 a 3 parades de muntacàrregues
PC 23 – Reparació de parament vertical sala teatre refent les arestes dels arcs
PC 24 – Punt d'ancoratge com a punt de fix per arriostrament d'escala de manteniment
PC 25 – Enrajolat de parament vertical exterior amb rajola acanalada segons
reproducció
històrica de Rafael Masó
PC 26 – Revestiment de cabina d'acer inoxidable ST04 Lli antivandàlic
PC 27 – Paviment de cabina d'alumini model ME01 Chequered Aluminium
PC 28 – Pintat de conductes i/o elements d'acer, amb esmalt sintètic
PC 29 – Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat
Posteriorment, en data 15 de febrer de 2021 i registre d’entrada núm. 1403, la mateixa
direcció facultativa exposa un seguit d’imprevistos i necessitats tècniques de l’obra, que
s’han posat de manifest durant el seu transcurs, i sol·liciten la modificació del contracte
sota els següents conceptes:
-

Escala de pedra
Guiadors per la grada
Infraestructura escenotècnia
Estabilització del nucli de l’escala
Estació transformadora
Maniobra muntacàrregues
Pèrgola
Tractament balustrada
Separador de greixos

FONAMENTS DE DRET:
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Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP)
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES
Primera.- L’apartat “S” del quadre de característiques específiques del PCAP, preveu la
possibilitat de modificar el contracte en les següents condicions:
Abast i límits de la modificació:
Durant l’execució de les obres és possible que apareguin imprevistos que puguin
fer necessària la introducció de modificacions al contracte, com ara modificacions
en detalls constructius, necessitat d’aplicar tècniques diferents, actuació en
elements on no s’hagi previst un acabat adequat, requeriments d’instal·lacions o
actuacions per part de companyies subministradores de serveis, etc. En cap cas
la modificació aquí prevista podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris
no previstos al projecte.
Percentatge sobre el preu del contracte al que com a màxim pot afectar:
Atès que es desconeix la quantificació a priori de les modificacions a què s’ha fet
referència en l’apartat 1 d’aquesta clàusula, l’import que se’ls aplica com a màxim
és el de la possible baixa sobre el preu de licitació que hagi ofert el que resulti
adjudicatari, i que no podrà ser en cap cas superior al 20%. Així doncs, en cap
cas, les possibles modificacions podran superar l’import de licitació.
Segona.- L’aprovació de l’acta de preus contradictoris aportada l’11 de desembre de
2020, suposa un increment del cost del contracte de 83.318,08 € (PEC amb baixa
aplicada i IVA inclòs). Els conceptes inclosos en les 29 partides noves queden justificats
per circumstàncies detectades durant el transcurs de l’obra que deriven de la necessitat
d’aplicar tècniques constructives diferents de les previstes, en alguns casos, i la
necessitat d’actuar en elements on no s’havia previst un acabat adequat, en d’altres.
Tercera.- Per altra banda, la incorporació de les partides definides a la memòria per a
la modificació del contracte aportada en data 15 de febrer de 2021, suposa un altre
increment del cost del contracte de 150.514,98 € (PEC amb baixa aplicada i IVA inclòs).
En aquest cas es justifica que la modificació es fonamenta en la modificació de detalls
constructius, la necessitat d’aplicar tècniques diferents, l’actuació en elements on no
s’havia previst un acabat adequat, el requeriment a nivell d’instal·lacions i una sèrie
d’actuacions sol·licitades per part d’ENDESA en la col·locació de la nova ET.
Quarta.- La suma de l’increment que suposa la incorporació dels preus contradictoris
sol·licitats al desembre, junt amb la modificació de contracte proposada aquest mes de
febrer, és de 233.833,06 € IVA inclòs, sobre el preu d’adjudicació un cop aplicada la
baixa. Aquest increment correspon a un 8,31 % del preu inicial del contracte, percentatge
inferior a la baixa que va oferir l’adjudicatari i inferior al 20% de l’import de licitació.
Cinquena.- Les modificacions proposades no són substancials i no requereixen la
modificació del projecte d’obra aprovat, d’acord amb la justificació aportada per la
direcció facultativa. La documentació aportada és suficient per a l’execució de les
partides d’obra definides i s’inclou la justificació de preus d’acord amb els preus unitaris
inclosos al projecte aprovat, excepte en aquells que no estaven definits i que s’han fixat
de forma contradictòria.
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Es constata que als preus globals se’ls aplica la baixa oferta pel contractista.
CONCLUSIONS
De conformitat amb les consideracions anteriors s’estima que, la incorporació dels preus
contradictoris junt amb la modificació de contracte sol·licitada, s’ajusten a les condicions
de modificació de contracte previstes al PCAP i no s’excedeix del percentatge màxim al
que pot afectar respecte al preu inicial. En conseqüència, s’informa favorablement a la
tramitació de l’acta de preus contradictoris i de la modificació sol·licitada per la direcció
facultativa del contracte de les obres de “rehabilitació del Teatre Odèon de Canet de
Mar” d’acord amb l’art. 204 de la llei 9/2017 de contractes del sector públic.”
Vist l’informe favorable a la modificació del contracte d’obres per rehabilitació del Teatre
Odèon, emès per la Secretària i l’Interventor municipal, núm. 1/2021, de data 17 de
febrer.
FONAMENTS DE DRET
La Legislació aplicable és la següent:
L’establert als articles 63, 153, 191, 203, 204, 205 a 207 i 242 i a la Disposició Addicional
Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual
es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
L’establert als articles 97 i 102 del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
Atès que cal considerar efectuada l’audiència prèvia al contractista tant respecte als
preus contradictoris, a l’haver formalitzat l’acta dels mateixos, com per la seva
conformitat a la modificació que consta en la sol·licitud de modificació presentada en
data 15 de febrer.
Atès que la modificació resulta obligatòria per al contractista i no requereix demanar
dictamen a la Comissió Jurídica Assessora.
Atès que segons l’establert en la DA 2ª de la LCSP la competència per l’aprovació de la
modificació del contracte de referència és del Ple municipal com a òrgan de contractació.
Vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb l’establert a l’article 242
i concordants LCSP, s’aprova per unanimitat dels disset membres presents dels disset
que integren el nombre de dret del Ple municipal els acords següents:
Primer.- Aprovar la modificació del contracte d’obres per rehabilitació del Teatre Odèon
adjudicat a la mercantil Arcadi Pla SAU, pel preu inicial de 2.327.203,98 €, IVA exclòs,
el qual puja un import de 488.712,83 €, consistent en:
- La incorporació de 29 noves partides per circumstàncies detectades durant el
transcurs de l’obra que deriven de la necessitat d’aplicar tècniques constructives
diferents de les previstes, en alguns casos, i la necessitat d’actuar en elements
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-

on no s’havia previst un acabat adequat, en d’altres. 83.318,08 € (PEC amb baixa
aplicada i IVA inclòs).
Així com en la modificació de detalls constructius, la necessitat d’aplicar
tècniques diferents, l’actuació en elements on no s’havia previst un acabat
adequat, el requeriment a nivell d’instal·lacions i una sèrie d’actuacions
sol·licitades per part d’ENDESA en la col·locació de la nova ET. 150.514,98 €
(PEC amb baixa aplicada i IVA inclòs).

La suma de l’increment total de modificació és de 233.833,06 € IVA inclòs i suposa un
increment del 8,31 % del preu inicial del contracte, percentatge inferior a la baixa que va
oferir l’adjudicatari i inferior al 20% de l’import de licitació.
Segon.- Establir el preu del contracte en 2.520.454,44 € IVA exclòs, el qual puja un
import de 529.295,43 €.
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 233.833,06 € IVA inclòs, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 31.33310.63200 del pressupost municipal de
l’exercici vigent.
Quart.- Requerir a l’adjudicatària per tal que en el termini màxim de quinze dies naturals
reajusti la garantia, la qual haurà d’incrementar-se en 9.662,52 €, equivalent al 5% del
increment total de modificació, exclòs l’IVA.
Aquesta garantia es podrà constituir en qualsevol de les formes regulades en l’art. 108
LCSP, tenint en compte que, en cas que es presenti mitjançant aval o assegurança de
caució, els poders que legitimin als apoderats de les entitats avaladores o
asseguradores per autoritzar-los, hauran de ser validats prèviament per la secretària de
l’Ajuntament.
En el cas que es vulgui dipositar la garantia mitjançant transferència bancària, es farà
l’ingrés al compte següent:
ES67 2100 0037 1702 0000 6129
Caldrà indicar el nom o raó social del titular i el número d’identificació de l’expedient de
Contractació, 1379/2019 61. En aquest cas, el document acreditatiu serà la carta de
pagament expedida per Tresoreria o, en el seu defecte, el comprovant bancari de l’ingrés
o la transferència.
En el cas que es vulgui dipositar la garantia amb aval bancari o assegurança de caució,
aquest document s’haurà de presentar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (Carrer Ample,
11) amb cita prèvia. En aquest cas el document acreditatiu serà la carta de dipòsit
expedida per la Tresoreria, prèvia validació de poders per la secretària municipal i
comprovació del compliment dels requisits dels articles 56 a 58 RLCAP.
Cinquè.- Informar a l’adjudicatària que serà requerida per procedir a la formalització de
la modificació del contracte.
Sisè.- Facultar a l’alcaldessa per a la signatura de la modificació del contracte
administratiu així com de la resta d’actes necessaris per a l’execució del present acord.
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Setè.- Notificar aquesta acord a l’adjudicatària i a la direcció facultativa.
Vuitè.- Comunicar aquest acord a Serveis Econòmics i a la responsable del contracte.
Novè.- Fer pública la present modificació, mitjançant la seva publicació en el perfil del
contractant.
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis,
explica que en aquest punt també porten a aprovació la modificació d’un contracte
d’obres, en aquest cas el de l’Odèon. És un projecte que va sortir a concurs fa més d’un
any i hi va haver unes rebaixes importants en la licitació. Ara és el moment de revisar
canvis que s’han produït. Hi ha dos o tres canvis que han representat un sobrecost
respecte a la proposta inicial.
En primer lloc, es va haver de fer l’enderroc d’un mur de formigó i una pedra que estava
tocant la casa del veí, la qual cosa va endarrerir bastant el projecte inicial, perquè es va
haver de fer gairebé manualment per la situació en què es trobava, tocant el mur del veí,
cosa que podia provocar problemes importants en els murs de contenció. Aquest fet, no
només va produir un sobrecost econòmic, sinó també un endarreriment que va afectar
el projecte.
En segon lloc, també hi va haver un assumpte de cosits estàtics d’obres de fibra i altres
coses que s’han incorporat, i la part més important és una partida que gairebé
representen 150.000 euros, que és la nova estació transformadora que, d’acord amb
ENDESA i el Departament de Bombers, cal instal·lar perquè no depengui de la
instal·lació elèctrica pública. Malgrat que inicialment hi havia capacitat, ENDESA va
tornar a fer un requeriment a nivell d’instal·lació i actuació en què van creure convenient
d’introduir al mateix edifici, en un espai concret, aquesta estació transformadora que
assegurés que l’edifici tindria aquest assumpte solucionat i no depengués de la xarxa
pública.
Malgrat tot, cal recordar que la modificació total és un 8% i encara estan bastant per
sota del preu de licitació inicial.
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, avança
que el seu grup hi votarà a favor perquè l’Odèon ja s’està perfilant, ja es troba a la seva
fase final i no té aturador. No tenen res a dir sobre quin increment percentual representa
aquesta despesa sobre la licitació, perquè realment un 8% no representa massa, però
un 8% d’un import tan elevat és també un import elevat, són 233.000 euros i pregunta
si poden tornar a tenir sorpreses de 233.000 euros més endavant o ja no se’n preveu
cap més.
El senyor Llovet agraeix el seu vot favorable i torna a repetir que la despesa més forta
són els 150.000 euros de l’estació transformadora d’ENDESA. La resta, suma uns
80.000 euros, que representarien entre un 2 i un 3% del cost total de l’obra. És el recull
que han fet durant aquest any i escaig de totes les novetats per no haver de fer un altre
ple amb una altra modificació. No han intentat fer-ho en juntes de govern concretes, sinó
que ho han volgut recollir tot junt perquè, com que era un plec aprovat per ple, han volgut
aprovar la modificació també pel ple. La despesa de l’enderroc del mur amb el veí es va
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fer els dos primers mesos de l’obra i ara han fet el recull de totes les modificacions.
2.3. Intervenció
2.3.1. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2019, INTEGRAT PELS
COMPTES DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR
Els estats i comptes de les entitats locals han de ser rendides pel seu president abans
del dia 15 de maig de l’exercici següent a aquell a què facin referència els esmentats
comptes.
El compte general, una vegada format per la intervenció, s’ha de sotmetre abans del dia
1 de juny a informe de la Comissió Especial de Comptes de l’entitat local, que estarà
constituïda pels membres dels distints grups polítics de la Corporació.
El compte general, amb l’informe de la Comissió Especial de Comptes, ha de ser
exposat al públic per un termini de quinze dies, durant els quals i vuit més els interessats
poden presentar reclamacions, reparaments o observacions, els quals seran examinats
per la Comissió Especial de Comptes.
El compte general i els informes de la Comissió s’han de sotmetre al Ple per a que, en
el seu cas pugui ser aprovat abans del dia 1 d’octubre.
Atès que el compte ha estat format per la intervenció amb el contingut i requisits que
disposa la normativa aplicable, format pels documents següents:







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

Vist l’informe la intervenció sobre la formació del compte que es transcriu tot seguit:
“D’acord amb allò previst en l’article 212 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, el sotasignat, Interventor de
l’Ajuntament de Canet de Mar, ha format el Compte General de l’exercici 2019 per tal
que sigui posat en disposició de la Comissió Especial de Comptes.
Atès el que disposa l’article 179.1.a del Tex refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i als
efectes merament explicatius del procediment que ha de seguir la tramitació de
l’expedient, i de la documentació que l’ha d’integrar, s’emet el següent informe:
INFORME
PRIMER.- La normativa aplicable a la rendició de comptes ve definida per:
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-

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local (LRBLR), articles
22.2e) i 116.
Text refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, articles 208 a 212.
Text refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya (TRLMC), aprovat pel
Decret Legislatiu 2/2013, de 28 d’abril, articles 101 i 104.
Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària (LGP), article 119.3
Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL), aprovat per l’Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, Capítol II del Títol IV (Regles 44 a 51).

SEGON.- D’acord amb l’article 200 TRLHL,
“1. Les entitats locals i els seus organismes autònoms queden sotmesos al règim
de comptabilitat pública en els termes previstos en aquesta Llei.
2. Les societats mercantils en el capital de les quals tinguin participació total o
majoritària les entitats locals estaran igualment sotmeses al règim de comptabilitat
pública, sense perjudici de que s’adaptin a les disposicions del Codi de Comerç i
altra legislació mercantil i al Pla General de Comptabilitat vigent per a les
empreses espanyoles”.
Segons disposa l’art. 201 TRLHL, “La subjecció al règim de comptabilitat pública
comporta l’obligació de rendir comptes de les respectives operacions, qualsevol que
sigui la seva naturalesa, al Tribunal de Comptes. En el seu cas, també s’hauran de rendir
a l’òrgan de control extern de la seva Comunitat Autònoma”.
D’acord amb l’article 208 TRLHL “Les entitats locals, a la finalització de l’exercici
pressupostari, formaran el compte general que posarà de manifest la gestió realitzada
en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari”.
El contingut del compte general i la documentació acompanyatòria es regula en els
articles 209 i 211 del TRLHL i es desenvolupa en la Instrucció del Model Normal de
Comptabilitat (ICAL), dictada en compliment d’allò previst en l’article 210 TRLHL.
El procediment a seguir en la rendició de comptes es regula en l’article 212 del TRLHL
i es desenvolupa en el capítol II del Títol IV de la ICAL.
TERCER.- La responsabilitat de donar compliment a l’obligació de rendir comptes que
tenen les entitats subjectes al règim de comptabilitat pública en es termes anteriorment
exposats recau sobre la figura dels compta-donants.
D’acord amb la Regla 50 ICAL, “seran compta-donants els titulars de les entitats i òrgans
subjectes a l’obligació de rendir comptes i, en tot cas:
a) El President de l’entitat local;
b) Els Presidents o Directors dels organismes autònoms i de les entitats públiques
empresarials.
c) Els Presidents del Consell d’Administració de les societats mercantils dependents de
l’entitat local;
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d) Els liquidadors de les societats mercantils dependents de l’entitat local en procés de
liquidació.”
Els compta-donants són responsables de la informació comptable, és a dir, de
subministrar informació veraç i que els comptes anuals reflecteixin la imatge fidel del
patrimoni, de la situació financera, del resultat econòmic patrimonial i de l’exercici del
pressupost de l’entitat comptable.
De conformitat amb l’article 212.1 TRLHL i la regla 50.2 ICAL, als compte-donants els
correspon rendir, abans del 15 de maig de l’exercici immediat següent al que
corresponguin, i degudament autoritzats, els comptes que hagin d’enviar-se a l’òrgan o
òrgans de control extern.
En compliment d’aquesta obligació, els compta-donants hauran de remetre els seus
comptes anuals, acompanyats de la documentació complementària a que es refereix la
regla 45.3, a la Intervenció o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de
comptabilitat, en el termini abans assenyalat (regla 51.1 ICAL).
La responsabilitat de subministrar informació veraç en què es concreta la rendició de
comptes és independent de la responsabilitat en què incorrin els qui adoptaren les
resolucions o realitzaren els actes reflectits en els esmentats comptes.
QUART.- La formació del compte general es regula en l’article 212.2 TRLHL i en la regla
47 de la ICAL.
El Compte general de cada exercici es formarà per la Intervenció o l’òrgan de l’entitat
que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.
CINQUÈ.- El Compte General de cada exercici es sotmetrà abans del 1 de juny de
l’exercici immediat següent a informe de la Comissió Especial de Comptes de l’entitat
local constituïda per membres dels diferents grups polítics integrants de la corporació
(art.212.2 TRLHL, art. 116 LBRL, regla 49.1 ICAL).
Segons estableix l’article 101.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya (TRLMC), aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, els comptes
generals i la documentació complementària han d'ésser a disposició dels membres de
la comissió, perquè els puguin examinar i consultar, com a mínim quinze dies abans de
la primera de les reunions.
L'art. 48 RD-llei 11/2020, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en
l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, relatiu a les mesures extraordinàries
aplicables en relació amb els terminis de formulació i rendició de comptes anuals de
l'exercici 2019 de les entitats de sector públic estatal i de remissió del Compte General
de l'Estat al Tribunal de Comptes, venia a establir que els terminis de tramitació del
Compte General de les entitats Locals (apartat 3) de l'exercici 2019 s'ampliaven en un
període equivalent a la durada efectiva de l'estat d'alarma.
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Atès que l'estat d'alarma ha durat des del dia 14 de març fins al 20 de juny, és a dir 99
dies, els terminis de tramitació del Compte General de l'exercici 2019 s'amplien en
aquests dies.
En el present expedient aquests terminis no s’han pogut complir, degut a la sobrecàrrega
de feines que recauen sobre el departament d’Intervenció.
El Compte General, amb l’informe de la Comissió Especial, serà exposat al públic per
termini de quinze dies, durant els quals i vuit més, els interessats podran presentar
reclamacions, objeccions o observacions. Examinats aquests i practicades les
comprovacions que estimi necessàries, la Comissió Especial emetrà nou informe
(art.212.3 TRLHL, regla 49.2 ICAL).
SISÈ.- Acompanyat dels informes de la Comissió Especial i de les reclamacions i
objeccions formulades, el Compte general es sotmetrà al Ple per tal que, en el seu cas,
pugui ésser aprovat abans del dia 1 d’octubre (art.212.4 TRLHL i regla 49.3 ICAL).
L’aprovació del Compte general és un acte essencial per la fiscalització d’aquesta pels
òrgans de control extern, que no requereix la conformitat amb les actuacions reflectides
en aquell, ni genera responsabilitat per raó d’aquelles (art.212.5 TRLHL i regla 49.4
ICAL).
SETÈ.- De conformitat amb la regla 51.2 ICAL, una vegada aprovat el Compte general
pel Ple de la corporació, es rendirà pel President de l’entitat local a l’òrgan o òrgans de
control extern competents en els terminis previstos en la normativa vigent.
D’acord amb l’article 223.2 TRLHL, i als efectes de permetre l’exercici de les funcions
de fiscalització externa que té atribuïdes el Tribunal de Comptes, les entitats locals
rendiran al Tribunal abans del dia 15 d’octubre de cada any el compte general
corresponent a l’exercici econòmic anterior.
De conformitat amb l’article 223.3 TRLHL, una vegada fiscalitzats els comptes pel
Tribunal, es sotmetrà a la consideració de l’entitat local la proposta de correcció de les
anomalies observades i l’exercici de les accions procedents, sense perjudici, tot això, de
les actuacions que puguin correspondre al Tribunal en els casos d’exigència de
responsabilitat comptable.
Això, sense perjudici de les facultats que, en matèria de fiscalització externa de les
entitats locals tinguin atribuïdes pels seus Estatuts les Comunitats Autònomes.
VUITÈ.- D’acord amb l’article 209.1 i 210 TRLHL i la regla 44.2 ICAL, el Compte general
estarà integrat per:
a) El compte de la pròpia entitat
b) El compte dels organismes autònoms
c) Els comptes de les societats mercantils de capital íntegrament propietat de les entitats
locals.
d) Els comptes anuals de les entitats públiques empresarials
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Cadascun dels subjectes comptables a que es refereix l’apartat anterior haurà d’elaborar
els seus propis comptes d’acord amb allò previst en les regles 45 i ss ICAL.
El Compte general de l’Ajuntament de Canet de Mar corresponent l’exercici 2019 està
format per:
el compte de l’AJUNTAMENT
NOVÈ.- De conformitat amb article 209.2 TRLHL, els comptes als que fan referència els
apartats a) i b) anteriors reflectiran la situació econòmic-financera i patrimonial, els
resultats econòmic-patrimonials, i l’execució i liquidació dels pressupostos.
D’acord amb la Regla 45.1 ICAL, el compte de la pròpia entitat local i el compte de
cadascun dels seus organismes autònoms estaran integrats per:
a) El Balanç;
b) El Compte del resultat econòmic-patrimonial;
c) L’Estat de canvis en el patrimoni net;
d) L’estat de fluxos d’efectiu;
e) L’Estat de Liquidació del Pressupost i
f) La Memòria.
D’acord amb l’apartat 2n de la mateixa regla, aquests comptes s’hauran d’elaborar
seguint les normes i ajustant-se als models que s’estableixen en la tercera part del Pla
General de Comptabilitat Pública adaptat a l’Administració local annex a la mateixa
ICAL.
De conformitat amb regla 45.3 ICAL, als comptes anuals de la pròpia entitat local i de
cadascun dels seus organismes autònoms s’haurà d’unir la següent documentació:
a) Actes d’arqueig de les existències en Caixa referides a final d’exercici.
b) Notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents en les mateixes
a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, referits a final d’exercici i agrupats
per nom o raó social de l’entitat bancària. En cas de discrepància entre els saldos
comptables i els bancaris, s’aportarà l’oportú estat conciliatori, autoritzat per l’Interventor
o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.
DESÈ. D’acord amb la Regla 48.1 ICAL, el Compte general s’acompanyarà, amb
caràcter general, de la següent documentació complementària:
a) Els documents a que es refereix la Regla 45.3 ICAL.
b) Els comptes anuals de les societats mercantils en quin capital social tingui participació
majoritària la entitat local.
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c) Els comptes anuals d’aquelles unitats dependents de l’entitat local incloses en l’àmbit
d’aplicació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat financera no compreses en l’apartat b) anterior ni integrades al compte
general.
Segons es desprèn de l’article 209.4 TRLHL i la Regla 48.2 ICAL, en el cas que el Ple
de la corporació així ho hagués establert, al Compte general s’acompanyaran els estats
integrats i consolidats que hagi determinat.
D’acord amb l’article 211 TRLHL i la Regla 48.3 ICAL, en el cas dels municipis de més
de 50.000 habitants i les altres entitats locals d’àmbit superior acompanyaran al compte
general:
d) Una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics.
e) Una memòria demostrativa del grau en què s’hagin complert els objectius programats
amb indicació dels previstos i assolits juntament amb el seu cost.
En el cas de l’Ajuntament de Canet de Mar per l’exercici 2019, i d’acord amb els
preceptes citats, l’única documentació acompanyatòria que procedeix incloure és:
-

La prevista en la Regla 45.3 ICAL referida a la pròpia entitat local.
Els Comptes Anuals de la Fundació Garrofers, que està adscrita a l’entitat local
als efectes de la LOEPSF.

Tot això és el que s’informa als efectes oportuns.”
Havent-se dictaminat el compte general de l’Ajuntament de Canet de Mar corresponent
a l’exercici 2019, publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 24 de desembre de
2020 sense que s’hagin presentat al·legacions dins els període d’exposició pública.
Així, doncs, s’aprova per unanimitat dels disset membres presents dels disset que
integren el nombre de dret del Ple municipal els acords següents:
Primer.- Aprovar el compte general de l’Ajuntament de Canet de Mar, integrat pels
estats i comptes anuals d’aquest Ajuntament corresponents a l’exercici 2019.
Segon.- Remetre a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i a la Direcció General de
l’Administració Local els estats i comptes anuals que integren el compte general de
l’Ajuntament.
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura, Acció Social i Règim Intern,
explica que presenten per a la seva aprovació pel Ple, el compte general del 2019
després d’haver fet una sessió informativa entre el govern i l’oposició a mitjans de
desembre i en no haver-hi hagut cap al·legació, la setmana passada es va fer l’última
reunió per poder presentar al Ple aquest compte general.
Amb aquesta aprovació regularitzen l’endarreriment que duien, del qual ja havia parlat
en plens anteriors, dels comptes generals dels anys 2017, 2018 i 2019. Per tant, es
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posen en línia, amb aquest concepte i esperen, doncs, poder presentar el compte
general de l’any 2020 durant aquest any 2021.
2.4. Alcaldia
2.4.1. MOCIÓ DE L’ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA, PRESENTADA PEL
GRUP MUNICIPAL DE PRIMÀRIES CANET DE MAR PER INSTAR LA FI DE LA
REPRESSIÓ DE L’ESTAT ESPANYOL CONTRA L’INDEPENDENTISME
Fets:
Es fa constar que en data 18 de gener de 2021, registre d’entrada 2021/386, el grup
municipal de Primàries Canet de Mar va entrar a l’Ajuntament de Canet de Mar, la moció
que es transcriu a continuació:
MOCIÓ DE L’ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA, PRESENTADA PEL GRUP
MUNICIPAL DE PRIMÀRIES CANET DE MAR PER INSTAR LA FI DE LA
REPRESSIÓ DE L’ESTAT ESPANYOL CONTRA L’INDEPENDENTISME
Fets:
La repressió de l’Estat espanyol contra l’independentisme català ha estat sempre
present, però a partir de la tardor de 2017 s’ha fet més constant i generalitzada. Des de
llavors, gairebé tres mil persones l’han patida en forma de pressió judicial, multes,
persecucions, detencions, exilis o empresonaments.
Avui, la repressió continua i s’agreuja quan el Govern de la Generalitat de Catalunya s’hi
afegeix presentant-se com a acusació contra independentistes i altres causes
relacionades amb el dret a la protesta i a la dissidència, o quan exerceix violència policial
desproporcionada. Aquest fet empitjora les relacions al si de l’independentisme i en
especial entre l’independentisme de base i els partits independentistes que governen.
Les persones represaliades som conscients de les conseqüències de la nostra lluita
política i no tenim problemes de consciència per assumir-les. No obstant això, entenem
que cal, més que mai, treballar per la unitat d’acció de l’independentisme, perquè és
l’única manera de fer front a la repressió amb garanties d’èxit i de poder transformar-la
en un dels principals fronts de lluita política de l’independentisme, un front antirepressiu
unitari.
És necessari, a més, que les persones represaliades rebin el suport d’aquest Govern -i
els seus representants- ja que justament seguien les consignes de mobilització de la
mateixa institució que ara els imputa. El gruix de persones represaliades és molt
heterogeni, prové de tots els espais polítics de l’independentisme, i pot servir com a punt
de partida per crear punts d’entesa i cooperació. Abans, però, s’ha eliminar qualsevol
situació que pugui generar tensions i recels dins del propi moviment.
El Ple no aprova per set vots en contra dels regidors Marián Gómez Téllez, Sílvia
Tamayo Mata, Miguel Borrego González, Gemma Bosch Alsina, M. Àngels Isart Falceto,
Anna M. Casas Donadeu i Raquel Serra Lerga, set abstencions dels regidors Blanca
Arbell Brugarola, Lluís Llovet Bayer, Rosabel Madrid Cámara, M. Assumpta Revoltós
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Vaquer, Josep Tenas Soler, Pere Xirau i Espàrrech i Josep M. Masvidal Serra i tres vots
a favor dels regidors Josep Antoni Massagué Muntada, Jordi Castellà Andrés i Andreu
Graupera Giménez:
Primer.- Que el Conseller d’Interior i tot el Govern de la Generalitat de Catalunya, facin
un canvi d’actitud, atès que actualment són presoners del corporativisme policial i la
pressió de sindicats de policia espanyolistes.
Segon.- Demanem, de manera explícita, que la nostra policia catalana, els Mossos
d’Esquadra, defensin en primer lloc els interessos de Catalunya, els drets civils i polítics
i la llibertat d’expressió i de manifestació.
Tercer.- Que el Govern de la Generalitat, es retiri de les actuals acusacions a
independentistes i que no es torni a presentar a cap altra causa relacionada amb
l’independentisme ni amb la dissidència política. És necessari construir un front comú
contra la repressió des de tots els àmbits. Cal deixar de difuminar l’origen de la repressió.
Quart.- Demanem la retirada del suport dels partits independentistes a l’Estat Espanyol.
No és comprensible ni admissible que partits polítics independentistes donin suport a
cap govern espanyol mentre aquests segueixin exercint formes de repressió contra
l’exercici del dret a l’autodeterminació.
Cinquè.- Demanem fer efectiu el dret a l’autordeterminació. La repressió per part de
l’Estat espanyol no s’aturarà mentre no exercim, de forma efectiva, el dret a
l’autodeterminació. Fins llavors, cal un moviment fort i cohesionat capaç de fer front a la
repressió d’avui i a la que vindrà demà per poder continuar avançant.
Sisè.- Fem una crida a totes les entitats, plataformes i organitzacions a fer un front comú
en contra la repressió de l’Estat espanyol per tal de convertir-la en una eina política per
aconseguir la independència.
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar
llegeix la part dispositiva de la moció. Abans, però, vol informar que aquesta moció ha
estat redactada per l’Assemblea Nacional Catalana, concretament per la sectorial de
persones represaliades, conjuntament amb altres importants organitzacions civils del
país com poden ser el Col·lectiu Marc, la Comissió per la Dignitat, Dones per la
República, Xarxa Antirepressió Alerta Solidària o l’Associació d’Advocats en Defensa
dels Drets Humans.
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, explica
que quan van veure el títol d’aquesta moció, la veritat és que la seva disposició era bona
per votar-hi a favor, però un cop més es troben amb una moció que barreja molts
conceptes diferents. Poden estar perfectament d’acord amb molts dels punts que s’hi
exposen, però es barregen uns conceptes que el company del grup municipal de
Primàries Canet de Mar ja va presentar en una moció anterior, sobre el tema de les
acusacions a independentistes i és que el govern de la Generalitat no és qui fa
l’acusació, sinó que la Generalitat té l’obligació de pagar els serveis dels advocats que
representen els policies. Els advocats es paguen des de la Generalitat, però no
representen el govern, representen el policia que fa la denúncia. Els advocats no acusen
a qui volen ni a qui diu el govern, acusen a qui el policia en qüestió que posa la demanda
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diu que s’ha d’acusar. Igual que el govern de la Generalitat no posa la demanda, no la
pot retirar, ha de ser el policia en qüestió que ha fet la denúncia. Per Llei, la Generalitat,
com a institució, no l’equip de govern, ha de donar cobertura legal i pagar l’advocat als
policies. Si es volgués discutir aquesta forma de donar cobertura legal, en parlarien.
També li agradaria que s’explicités una mica més què representa la frase “amb el suport
dels partits independentistes”, en plural, perquè sembla que només es tracti de
desprestigiar els partits independentistes que competeixen en l’espai polític de Primàries
i si es parla de sumar, no li sembla gaire coherent.
Per aquests motius el grup municipal de Canet i Tu no pot votar a favor d’aquesta moció.
El senyor Andreu Graupera Giménez, portaveu del grup municipal de la CUP, explica
que el seu vot serà a favor, sobretot pel fet que inclogui les causes que té obertes la
Generalitat de Catalunya en contra de grups i persones de l’àmbit social independentista
i els agradaria que quan les seves mocions incloguin temes relacionats amb els Mossos
d’Esquadra i el govern de Catalunya, no els posin pals a les rodes.
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per
Canet, explica que el seu grup s’hi ha adherit perquè consideren que ja n’hi ha prou de
col·laborar amb un Estat que fa servir la justícia per reprimir els anhels de ser un país
lliure, que fa servir les institucions catalanes i els cossos de seguretat amb el fi de
desprestigiar-los. També és una crida a la unitat de les entitats i les plataformes i ara
més que mai cal denunciar aquesta situació de repressió.
En l’actual legislatura es troben les forces independentistes donant suport a un govern
socialista i de Podem que no ha acomplert res del que ha promès i que juga amb el
temps a favor dels seus interessos. Es pregunta què se’n treu de donar suport a aquest
govern, no creu pas treure’n un referèndum pactat, ni una amnistia. Tampoc n’han tret
suport a algunes lleis que aprova el Parlament de Catalunya i més enllà d’una taula de
negociació buida de continguts, dubta que se’n tregui alguna cosa.
Comenta que espera que el govern de la Generalitat que es constitueixi sigui de caràcter
independentista i que pressionats per la ciutadania, afronti els reptes marcats des de l’1
d’octubre. Aquesta moció també és un anhel perquè d’una vegada, tots plegats actuïn
com un estat sobirà que reclama el seu dret a l’autodeterminació.
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, explica que
subscriu part del que ha expressat la senyora Bosch, ja que es troben altre cop amb una
moció en la qual el títol no té gaire a veure amb el que llegeixen a la moció. Dins de la
moció hi ha aspectes amb els quals no hi poden estar d’acord.
La senyora Serra manifesta que no està d’acord amb el que expressa el punt quart, que
els partits independentistes han de retirar el suport a l’Estat espanyol. Interpreta que
quan es refereix a l’Estat espanyol, en realitat vol dir que s’ha de retirar el suport a
l’actual govern de l’Estat espanyol. Creu que aquest govern, com a mínim, té la voluntat
de poder estendre alguna mà. Sí que és veritat que aquest és un tema molt enquistat i
que s’haurien de posar d’acord tots i totes i de fer un esforç per desencallar aquest tema.
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Quan el senyor Massagué ha comentat que aquest govern no ha complert res, potser
caldria mirar-se una mica més el melic i veure si tots els seus governs han complert tot
el que deien. Com a mínim, creu que la voluntat hi és i per això el seu grup tampoc podrà
donar suport a aquesta moció.
El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que anirà en la
línia d’altres companys que han intervingut. Comenta que el títol és molt correcte “instar
la fi de la repressió de l’Estat espanyol contra l’independentisme”. El seu grup, com no
podia ser d’una altra manera haguessin donat ple suport a aquest títol, però quan entren
en el detall i en el primer punt llegeixen que el conseller d’Interior i tot el govern de la
Generalitat han de fer un canvi d’actitud, comenta que han tingut, quatre, vuit i setze
anys per fer aquest canvi d’actitud, tot i que entenen que ara també és un bon moment
per fer aquest canvi d’actitud.
Ara bé, més endavant manifesta que són presoners del corporativisme policial i de
pressió dels sindicats de policia espanyolistes. El senyor Llovet aclareix que aquesta
policia és la catalana, l’han creat a Catalunya i són tan culpables com els que més si el
que han creat és un cos mal estructurat. Per tant, és feina seva resoldre-ho, però el que
no poden fer és començar a dir que fan corporativisme policial. El que s’ha d’intentar és
resoldre aquells punts que estan malament.
Pel que fa a la demanda que la Generalitat no es presenti a cap denúncia a un
independentista, hi estarien d’acord si fos la Generalitat qui presenta aquestes
denúncies, però resulta que són els advocats de la part, com ja ha explicat la senyora
Bosch. En aquest cas, hi estarien a favor sempre hi quan la causa relacionada no fossin
agressions de segons quin tipus. Dit així, sembla que cap causa independentista no es
pot portar a justícia.
Per últim, no acaba d’entendre l’apartat de la retirada del suport dels partits
independentistes i menys si es diu en plural. A més a més, resulta que el partit
independentista més votat és el que ha defensat la negociació i el diàleg. Les urnes
acaben de donar aquest resultat i per això, manifestar que no els sembla bé a uns, amb
la representació que tenen, que el partit independentista que ha presentat en el seu
programa que vol negociar, iniciar un diàleg i buscar una sortida per l’amnistia i
l’autodeterminació de Catalunya hagi de deixar de negociar, li sembla una mica fora de
lloc.
El senyor Castellà comenta que només vol recordar que el mateix senyor Pere
Aragonès, vicepresident del govern de la Generalitat de Catalunya, ha dit, i el mateix
conseller d’Interior també, que calia un canvi de model policial. Si és així és perquè hi
ha un problema, i és perquè hi ha la sensació i la percepció que en molts casos, en els
seus cossos d’antiavalots no s’està actuant correctament.
Pel que fa a les acusacions, manifesta que saben que la Generalitat de Catalunya, com
a institució, no fa les acusacions particulars, però pot posar a disposició d’aquestes
persones uns advocats que han de ponderar si aquestes acusacions tenen fonament i
el que s’està demanant, justament, és que aquest fonament es valori realment, perquè
moltes vegades aquestes acusacions no estan ben fonamentades, com s’ha demostrat
moltes vegades quan els jutges les han desestimat.
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Finalment, el seu grup vol demanar que hi hagi un front comú per fer efectiu el mandat
de l’1 d’octubre i sí que és veritat que els partits polítics s’han pronunciat a les eleccions,
però també és veritat que s’ha superat el 50% de vot independentista.
2.4.2. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PRIMÀRIES CANET DE MAR AMB
L’ADHESIÓ DE JUNTS PER CANET, PER TAL DE REVERTIR LA VIOLÈNCIA I LA
INSEGURETAT CIUTADANA A LA NOSTRA VILA I PER INSTAR AL CONGRÉS
DELS DIPUTATS LA MODIFICACIÓ DEL CODI PENAL PER PODER PENALITZAR
LA REINCIDÈNCIA EN ELS DELICTES DE FURTS.
Fets:
Es fa constar que en data 21 de febrer de 2021, registre d’entrada 2021/1597, el grup
municipal de Primàries Canet de Mar va entrar a l’Ajuntament de Canet de Mar, la moció
que es transcriu a continuació:
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PRIMÀRIES CANET DE MAR AMB L’ADHESIÓ
DE JUNTS PER CANET, PER TAL DE REVERTIR LA VIOLÈNCIA I LA
INSEGURETAT CIUTADANA A LA NOSTRA VILA I PER INSTAR AL CONGRÉS
DELS DIPUTATS LA MODIFICACIÓ DEL CODI PENAL PER PODER PENALITZAR
LA REINCIDÈNCIA EN ELS DELICTES DE FURTS.
Fets:
Darrerament els veïns de Canet de Mar, han sofert diversos robatoris amb intimidació i
violència a la via pública i també d’altres robatoris als domicilis aprofitant l’absència dels
seus propietaris. Fets que molt lluny de ser anecdòtics, sembla que s’estan incrementant
amb especial virulència aquesta primera setmana de febrer, creant-se en els veïns una
sensació alarmant d’angoixa i d’inseguretat ciutadana totalment justificada, que cal
revertir el més aviat possible per a la tranquil·litat dels nostres veïns i de la seguretat
ciutadana.
Com exemples més il·lustratius, podem destacar l’agressió soferta per un grup de veïns
a la platja del Cavaió el dissabte 6 de febrer, on un jove va agredir amb una destral a un
veí de Canet per robar-lo, causant-li una ferida de 17 punts de sutura al cap, havent-se
pogut posar en greu perill la seva vida.
El mateix dia, un repartidor comercial va ser assaltat amb navalles a la cruïlla ronda
Doctor Anglès i ronda Doctor Manresa, per dos joves que el varen amenaçar de mort
per robar-lo.
I en altres ocasions, tenim constància de joves que assalten els habitatges aprofitant
l’absència dels propietaris, per robar joies i diners als veïns de Canet.
El Ple municipal no aprova per onze vots en contra dels regidors Blanca Arbell
Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra, Rosabel
Madrid Cámara, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart
Falceto, Josep Tenas Soler, Anna M. Casas Donadeu i Andreu Graupera Giménez, sis
vots a favor dels regidors Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata, Miguel Borrego
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González, Josep Antoni Massagué Muntada, Jordi Castellà Andrés i Gemma Bosch
Alsina:
Primer.- Acordar la convocatòria el més aviat possible de la Comissió Informativa de
Seguretat Ciutadana, per fer front a la creixent percepció d’inseguretat ciutadana.
Segon.- Acordar la presentació d’acusacions particulars contra tots els delictes amb
violència que produeixin danys o lesions greus als veïns de Canet, per tal de dissuadir
als delinqüents de la comissió de delictes a la nostra vila.
Tercer.- Acordar la intensificació de la vigilància i control policial per reduir la sensació
d’inseguretat ciutadana amb més patrullatge de carrer i més col·laboració ciutadana, per
dissuadir la comissió de delictes a la nostra vila.
Quart.- Acordar pel que queda de mandat, l’augment dels agents a un mínim de 30
efectius, per incrementar la vigilància, així com posar en funcionament la tercera fase
de les càmeres de videovigilància i també la utilització de tots els mitjans tecnològics
adquirits, com els drons per vigilar i perseguir la delinqüència a la nostra vila.
Cinquè: Acordar instar al Congrés dels diputats, perquè s’iniciï una modificació del Codi
Penal, per poder penalitzar la reincidència dels delictes lleus de furts, incloent aquests
delictes, dintre de la qualificació de reincidència que preveu l’article 22.8 del codi penal,
per tal d’evitar la delinqüència multi reincident de furts als nostres carrers.
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar,
llegeix la part dispositiva de la moció. Abans però, es vol solidaritzar amb totes aquelles
persones que han patit delictes a Canet de Mar i dona el seu suport a la Policia Local i
als Mossos d’Esquadra, per la feina tan important i necessària que estan fent per a la
seguretat ciutadana als carrers.
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, explica
que hi votaran a favor. Van poder transaccionar-la amb el grup municipal de Primàries
Canet de Mar i els van demanar que afegissin el cinquè punt, perquè és un assumpte
que ja va sortir en una comissió informativa i és que per més mesures que hi hagi,
entenen que hi ha una necessitat de modificar la normativa supramunicipal, que hi ha
un factor que s’escapa de la competència municipal, que és la legislació. Es cometen
delictes menors i la persona que els comet surt per una altra porta i no passa res. Avui
el senyor Xirau ho ha il·lustrat molt bé a la ràdio, que no són dues targetes grogues, una
de vermella i expulsió, sinó que sempre són targetes grogues, una darrere l’altra, i no
s’hi pot fer res.
La senyora Bosch creu que aquesta moció parla d’acords, no insta el govern, és a dir,
és una moció propositiva, són uns acords que permeten que tots els grups municipals
es comprometin a treballar per solucionar un problema que preocupa la gent. Potser són
sensacions, però ja fa temps que duren i la veritat és que, malauradament, els darrers
dies, cada dia hi ha hagut un o dos incidents. S’han defensat molt les estadístiques de
l’any 2020, però ja els va comentar que no és un any comparable, per més que hi hagi
hagut dos mesos de normalitat, juliol i agost, de la mateixa manera que tres mesos de
fred no fa que tot un any sigui hivern.
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Com que és una moció propositiva i creuen que és un tema que preocupa la ciutadania,
el seu grup hi votarà a favor.
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per
Canet, explica que el seu grup també s’ha adherit a aquesta moció. Manifesta que les
sensacions són importants i creuen que des del govern es pot fer alguna cosa perquè
aquestes sensacions es reverteixin. Ja saben que algunes informacions són reservades,
però potser la manca de transparència promou aquestes sensacions.
Pel que fa a les comissió informatives de seguretat, només s’han fet en els casos que
s’hagi produït una reacció popular, com per exemple la convocada el dia 12 de febrer
amb caràcter d’urgència i només per facilitar-los unes estadístiques sense cap valor,
més enllà del numèric i d’algunes coaccions de la concentració ciutadana que hi va
haver aquella mateixa tarda.
Tenir informació suposa opinar de la realitat, tenir informació és un dret que tenen els
regidors electes, però que també és obligació de la senyora alcaldessa com a
responsable de Seguretat Ciutadana. El senyor Massagué explica que ell, en aquest
cas, el primer que hauria fet en el seu lloc és informar-se amb el cap de la Policia Local;
el segon, trucar a la persona víctima de l’agressió per posar-se a la seva disposició i
saber com es trobava, i en tercer lloc, trucar els representants de cada grup municipal
per informar-los. Per aquest motiu li hauria agradat més posar en el primer punt, instar
la senyora alcaldessa a convocar immediatament la comissió. L’última sessió de la
Comissió Informativa Especial de la Policia Local va ser el 4 d’octubre del 2019, a la
qual no es pot accedir.
El senyor Massagué explica que recorda una moció que es va presentar el 4 d’abril del
2019, presentada pel grup municipal d’ERC, amb el títol de Moció per fer front a l’alarma
social dels robatoris en cases habitades. Després es va retirar i la senyora alcaldessa
va manifestar que era una moció molt genèrica proporcionada pel Consell Comarcal del
Maresme, i que preferien consensuar-ne una amb la resta de grups per fer-la específica
per Canet i, per tant, que la presentarien en el ple següent amb el màxim consens
possible. Han passat dos anys i no s’ha presentat. Demana que no parli ni de
sensacions, ni d’estadístiques ni de l’alarma que produeix a la gent aquesta situació, ja
que cada dia poden llegir a les xarxes casos de robatoris. Malauradament, és un continu.
El senyor Massagué declara que li agradaria saber les denúncies que hi ha, perquè
moltes vegades es diu des de la Policia que es vagi als Mossos a fer la denúncia. Per
aquest motiu, li agradaria tenir les estadístiques d’intervencions i trucades, que potser
serien més reals.
Per acabar, manifesta que considera que aquesta moció hauria de ser votada a favor
per tothom.
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, expressa, en
primer lloc, la seva solidaritat amb totes les víctimes, i manifesta que votaran a favor
d’aquesta moció, malgrat que troben a faltar puntualitzacions importants i no estan
d’acord amb algunes afirmacions.
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La part propositiva assegura, i cita textualment, “s’ha de reduir la sensació d’inseguretat
ciutadana”. Malauradament, i després dels fets desgraciats esdevinguts les últimes
setmanes no es pot parlar de sensacions, sinó de realitats i a partir d’aquí toca assumir
responsabilitats. Canet té una plantilla de 28 agents comptant amb el cap i el sotscap,
exactament la mateixa plantilla que hi havia al febrer del 2016, ara fa cinc anys. El senyor
Servando Gómez, cap de la Policia, va manifestar per Ràdio Canet, que seria desitjable
tenir una plantilla de 33 agents. Gaire agosarat no és, quan fa cinc anys, amb l’Alcaldia
del senyor Jesús Marín i el cap de la Policia d’aleshores ja es demanaven 35 agents.
Comenta que ara alguns regidors faran al·lusions a Madrid. Si es parla en propietat, es
refereix a la Llei de racionalització de l’Administració local. És cert que posa límits, però
es podrien amortitzar les places d’altres llocs de treball, enlloc de fer-ho a la inversa i
col·locar càrrecs de confiança, gerents trànsfugues, en el lloc d’un policia. A més a més,
s’ha de tenir present que si el deute de l’Ajuntament no és gaire elevat, com és el cas,
el Ministeri deixa arribar a les places que pugui pagar el pressupost.
Ara hi ha 28 agents, si d’aquests es treuen els càrrecs principals, l’inspector i el sergent,
en queden 26. També hi ha sis caporals, per tant, hi ha 20 agents. Amb aquests 20
agents, s’han de formar cinc escamots de quatre persones i una d’aquestes persones
s’ha de quedar a l’oficina, amb la qual cosa, comptant amb el caporal poden sortir a
patrullar dos cotxes. Tot això, comptant sempre que no hi hagi mai cap baixa, ni una
sola hora sindical, ni cap problema d’aquestes característiques, cosa que saben que és
impossible.
A continuació, la senyora Gómez explica que vol donar unes propostes que li agradaria
que es poguessin recollir, si no ara, potser en un futur. En primer lloc, proposa dividir les
zones amb les seves problemàtiques, com els punts calents que tots coneixen, com per
exemple la Cúpula de Comediants, la plaça 11 de Setembre i el passeig marítim,
mapificar-los i treballar sobre el terreny. Fer xerrades de la Policia Local amb agents de
mossos, com ja s’havia fet anteriorment a les escoles i tenir una plantilla amb un bon
ambient i bona comunicació interna, que això, evidentment, redunda amb el bon
funcionament del servei. També proposen incorporar agents cívics, incorporar la brigada
i introduir personal administratiu per fer les tasques administratives.
En aquest instant, la senyora alcaldessa manifesta a la senyora Gómez que ha esgotat
el temps de la seva intervenció.
La senyora alcaldessa comenta que aquesta intervenció la farà ella, com a responsable
de l’Àrea de Seguretat Ciutadana i demana temps perquè s’han dit algunes coses que
no són reals.
Comença la seva intervenció solidaritzant-se i manifestant la seva preocupació per tota
la gent que ha patit agressions, sobretot aquests darrers temps, agressions molt brutals,
com la que van patir unes persones de Canet que anaven passejant pel passeig marítim,
tot i que puntualitza que l’agressió va passar al terme d’Arenys de Mar.
La senyora alcaldessa declara que el senyor Massagué li ha indicat què hauria fet ell. Li
sembla del tot respectable i dedueix que sap què ha fet ella com a responsable i que no
ha coincidit amb el que ha explicat. Però la veritat és que va fer exactament el que el
senyor Massagué ha explicat que faria. Primer, va parlar amb el cap de la Policia, el
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mateix dia que van passar els fets. Explica que les novetats de la Policia, quan els fets
passen a Canet, li arriben, però quan passen a Arenys de Mar no li arriben al mateix
moment. Fins i tot el regidor d’Arenys de Mar li va trucar perquè no tenia tota la
informació. Comenta que no podia trucar a les víctimes com a alcaldessa perquè no
tenia els noms d’aquestes persones i suposa que el senyor Massagué coneix la
normativa sobre protecció de dades. Quan va poder aconseguir els noms de les
víctimes, el dilluns a primera hora del matí els va trucar. Seguidament, es va ocupar de
saber tota la informació, que anava seguint des del dissabte. La Policia de Canet i els
Mossos treballaven conjuntament. En tot moment va estar informada de tot el que estava
passant i en quina situació es trobava el fet.
Explica que la nota de premsa, o les declaracions, ja no recorda què va ser, del mateix
diumenge que va fer l’Alcaldia d’Arenys de Mar no eren correctes, no eren reals. Declara
que es guarda molt de difondre informacions falses; sempre s’espera a tenir la
informació tot i sabent que pot rebre moltes crítiques per no fer les coses ràpidament.
En el moment que va reunir els membres de l’oposició, no ho va fer per coaccionar, va
ser per cridar a la responsabilitat que tenen com a càrrecs electes i està segura que han
entès que crear alarma no és beneficiós per ningú.
Tots parlen de sensacions i s’alegra que pensin que són sensacions i que reconeguin
que no són fets reals. Les sensacions són tan importants com la realitat i, per tant, han
d’intentar explicar-se perquè la gent no es refiï només de les xarxes socials. A les xarxes
es parla fins i tot de delictes que no s’han comès, i parlarien d’altres delictes que hi
hauria, però que no passen perquè s’ocupen que no passin i ho fan incrementant la
plantilla de la Policia Local.
Sempre hi ha qui, a partir d’aquestes sensacions interessades, vol fer creure que Canet
és un poble molt perillós, quan no és veritat.
Pel que fa a les declaracions sobre la plantilla de la Policia, la senyora Gómez deu tenir
les seves fonts, però no són les correctes. La senyora alcaldessa explica que a l’any
2017 hi havia 23 policies, el 2018, 25, el 2019, 26, el 2020 n’hi havia 28 i al 2021 n’hi
haurà 30, i els en faltarien més de 3.
Però no només s’han ocupat d’incrementar la Policia, de fidelitzar la Policia amb places
permanents perquè se sentin Canet com al seu poble i tinguin l’empatia que cal per als
seus vilatans. També han incrementat les càmeres de seguretat. Aquestes càmeres els
han ajudat a detenir les persones que delictien i cada vegada en van posant més. Quan
van arribar a govern no n’hi havia cap i els delictes passaven igualment. Potser la
diferència és no hi havia l’accés que hi ha ara a les xarxes socials perquè tothom hi
pugui dir la seva. Per desgràcia estan vivint un moment que la societat està molt
crispada, que s’està patint una situació social desconeguda per moltes de les
generacions que conviuen i es necessita molt de seny i molta tranquil·litat.
Les xarxes socials són el canal de desfogament de persones frustrades, perquè han
perdut la feina, han perdut poder adquisitiu o estan psicològicament afectades pel
confinament, i el que s’hauria de fer és centrar-se a buscar la informació segura,
verídica, que és la que triga més a sortir potser, però és la veritable, la que els pot
permetre centrar-se, no angoixar-se i perdre la realitat del moment.
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A més a més de les càmeres, tenen la intenció, durant aquest any 2021, en el moment
que puguin aplicar el romanent al pressupost, de fer una inversió d’uns 60.000 euros
més en càmeres.
També compten amb el dron que ja van comprar l’any anterior, però que no van poder
fer servir en aquell moment perquè necessita una sèrie de requisits tant de persones
que el puguin fer servir, amb una formació que ja s’ha fet, com una sèrie de certificacions
perquè tot el que vegi pugui servir per fer una acusació, si es dona el cas. Per tant, van
incrementant tot el que necessiten per aconseguir treure la sensació d’inseguretat.
Entén perfectament que qui és víctima d’algun fet delictiu se li enfonsi el món i que
respongui amb aquesta angoixa, però les persones que tenen un altaveu haurien
d’intentar tranquil·litzar la gent i fer veure la realitat. Han passat aquests fets que són
molt greus, però no estan pitjor que altres vegades. Potser sí que l’altaveu de les xarxes
influeix.
També explica que hi ha patrullant policies d’incògnit, policies de Canet i d’altres cossos,
tant de l’Estat com dels Mossos, que vigilen no només els delinqüents, sinó que vigilen
segons quins col·lectius.
També és important saber que volen fer pedagogia, no n’hi ha prou a detenir les
persones perquè, com han dit alguns regidors, s’ha de canviar la llei, però no tenen
competència per fer-ho. El que s’ha d’aconseguir és evitar que es produeixin aquests
delictes o que aquestes persones arribin a delinquir. A la part preventiva és on aboquen
molts recursos.
Declara que no dubtin que continuaran abocant tots els seus esforços, fins i tot donant
resposta al que deia el senyor Massagué, que fa dos anys van dir que incrementarien
les policies amb el Consell Comarcal del Maresme. Explica que, precisament aquesta
setmana en el Ple d’alcaldes, se’ls donarà resposta a totes les peticions que han fet des
de totes les alcaldies del Maresme, ja que és a tot arreu que es necessita més seguretat,
més presència policial, que es necessiten més eines, en definitiva, perquè
desgraciadament hi ha incívics, desgraciadament la gent s’aboca a la delinqüència.
Està segura, però, que amb l’exemple que han pogut informar-se, tant per part del cap
de la policia de Canet, com pel cap dels mossos d’esquadra, han pogut entendre que
les dades que l’Ajuntament dona són reals.
Explica que una altra font d’informació fiable és la Junta Local de Seguretat que es farà
al mes de març. Un cop fet aquesta reunió, intentaran que de la veu de la mateixa
Policia, tant de Canet com dels Mossos -perquè ells contrasten tots els delictes i totes
les dades- es facin públiques les dades. Intentaran que ho facin les policies, no els
polítics.
La senyora alcaldessa anuncia que a continuació d’aquesta reunió de la Junta Local de
Seguretat convocaran la Comissió Informativa Especial de la Policia Local i amb les
dades que els donin, els faran l’explicació de l’evolució, ja que els han demanat que
siguin des del 2017 fins al 2020, per poder veure amb més amplitud com han evolucionat
els delictes i on han d’incidir amb més duresa. Tot això ja s’està fent, no necessiten que
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els polítics els ho diguin, però de tota manera ho posaran en comú a la comissió perquè
creu que com més es comparteixi la informació més tranquil·litat es dona a la ciutadania.
El senyor Castellà comenta que els ha quedat pendent de saber si el grup municipal
d’ERC votarà a favor o en contra de la moció.
La senyora alcaldessa manifesta que hi votaran en contra perquè consideren que tot el
que demana aquesta moció ja ho estan fent. A la Comissió Informativa General ja li van
comunicar que ho estaven fent i per això li demana que retiri la moció. Li sembla recordar
que li va dir que es podia informar directament amb el cap de la Policia Local i li consta
que ho ha fet i que li van donar tota la informació que va demanar.
Repeteix que tan de bo poguessin tenir la taxa de policies que demana la moció, però
l’Ajuntament és molt gran i necessiten molt personal a totes les àrees que integren el
consistori, amb la taxa de reposició permesa. Comenta que no recorda si l’any passat o
l’anterior, de cinc places que es podien cobrir de tot l’Ajuntament, dues van ser per a la
policia, quan el normal és que es reparteixin entre totes les àrees de l’Ajuntament. Es
necessita gent a Intervenció, a Contractació, a Urbanisme, però van decidir que
d’aquestes cinc places que podien contractar, dues fossin per la Policia. Manifesta que
aquest any arribaran a 30 policies i si es pot als 31.
El senyor Castellà comenta que amb aquestes manifestacions de la senyora alcaldessa,
és un bon moment per votar a favor de la moció i donar tranquil·litat als veïns de Canet,
ja que queda palès que s’estan preocupant i ocupant d’aquests temes. Considera que
és una bona oportunitat per fer-ho.
La senyora alcaldessa explica que estan utilitzant aquesta oportunitat des del primer dia,
des que van entrar, i no tenen per què reafirmar-ho amb aquesta moció. L’únic que
poden fer és explicar tot el que s’està fent. Si no els ha convençut, com que tenen el
càrrec de regidor, poden preguntar a l’Àrea i els donaran la informació que necessitin.
L’equip de govern no amaga res, al contrari, sempre intenten explicar-se.
El senyor Massagué pregunta si tindrà més d’un minut per a la seva intervenció vist que
la senyora alcaldessa ha utilitzat més de dotze minuts per fer la seva.
La senyora alcaldessa aclareix que amb la representació del senyor Massagué, té un
minut d’intervenció i perquè el regidor responsable de l’Àrea pugui fer totes les
explicacions necessàries per no deixa cap mena de dubte d’allò que se li demana
compta amb tot el temps que necessiti per fer-les tant bé com pugui. Ha comprovat si el
funcionament era aquest per assegurar-se’n i així era, per això ha pogut fer una
explicació tan extensa.
El senyor Massagué comenta que la senyora alcaldessa no podia trucar els afectats per
la normativa de protecció de dades el dia que van passar els fets i pregunta si dilluns al
matí aquesta normativa ja no existia i per això els va poder trucar.
La senyora alcaldessa aclareix que el mateix dia no podia trucar-los perquè no tenia les
dades de manera oficial, dades que li van fer arribar els mossos el diumenge.
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El senyor Massagué continua la seva intervenció dient que la senyora alcaldessa ha
demanat que com a electes vagin amb molt de compte amb les manifestacions que fan.
Comenta que la senyora alcaldessa va fer un comentari per Ràdio Canet que ja era
desagradable en boca d’un regidor i encara més en boca de la senyora alcaldessa, en
referència als regidors de l’oposició.
La senyora Gómez explica que comentarà ràpidament tres temes, un dels quals és per
al·lusions, ja que la senyora alcaldessa ha manifestat que la senyora Gómez havia donat
unes dades errònies, però el que ha passat és que la senyora alcaldessa ha esmentat
uns anys dels quals la senyora Gómez no ha fet menció. Explica que ha parlat del febrer
del 2016 i del febrer del 2021. Ha explicat que el febrer del 2016 hi havia 28 agents i es
ratifica, i al febrer del 2021 hi ha els mateixos i es torna a ratificar. Els anys que la
senyora alcaldessa ha donat no els ha dit i, per tant, no es pot haver equivocat.
En segon lloc, la senyora Gómez explica que un cop més creu que la senyora alcaldessa
no està encertada insultant les persones que han patit una agressió, insultant a les
gairebé mil persones que han signat per un Canet més segur, dient-los frustrades,
manipulables i malalts mentals. Considera que, un cop més, no ha estat gaire encertada
en les seves manifestacions.
En tercer lloc, comenta que la senyora alcaldessa ha explicat que l’any passat es van
cobrir dues places, però van cobrir dues places perquè després de l’expedient arbitrari
de les ITV, dels tres agents que la senyora alcaldessa va obrir expedient, dos d’ells van
marxar.
Per últim, li agradaria demanar a Secretaria un informe jurídic de l’arbitrarietat i
l’autoritarisme del qual la senyora alcaldessa fa ús i abús en aquest ple a l’hora de no
respectar els minuts de les intervencions.
La senyora alcaldessa comenta que la senyora Gómez també s’equivoca amb els minuts
de les intervencions. Pel que fa a la resta dels comentaris de la senyora Gómez, ja no
farà cap més declaració perquè ja ho ha explicat tot en la seva primera intervenció.
2.4.3. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE
MAR, AMB L’ADHESIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE CANETENCS
INDEPENDENTS, JUNTS PER CANET, PRIMÀRIES CANET DE MAR, SOM CANET,
LA CUP I CANET I TU, QUE PRESENTA EN SUPORT A L’AMNISTIA
Fets:
Es fa constar que en data 15 de febrer de 2021, registre d’entrada 2021/1391, el grup
municipal d’ERC va entrar a l’Ajuntament de Canet de Mar, la moció que es transcriu a
continuació:
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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR
PRESENTA EN SUPORT A L’AMNISTIA
L'històric conflicte polític entre Catalunya i l'Estat Espanyol s'aguditzà després de la
sentència del Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte estatutari,
l’any 2010, enèsim intent de trobar un encaix a les aspiracions d'autogovern catalanes
per part dels actors polítics, socials, econòmics i culturals de Catalunya.
Davant aquesta situació de conflicte entre les institucions de l'Estat i de la Generalitat,
la societat catalana, a través de llurs legítims representants, optà per reivindicar l'exercici
ple dels drets i llibertats fonamentals amb l'objectiu de decidir, de nou democràticament,
el seu futur polític. Obstruïda la via del referèndum pactat o de la consulta no
referendaria i ateses les limitacions de l'expressió política del 9-N, de les eleccions de
27 de setembre de 2015 en resultà una majoria favorable a iniciar un procés democràtic
que culminés amb la independència de Catalunya, en el cas que així ho decidís la
ciutadania amb el seu vot.
La resposta de les institucions de l'Estat fou la insistència en un procés de judicialització
que, de forma creixent des de 2013, ha comportat penes de presó, exili, multes i
inhabilitacions. Lluny d’acabar-se, aquesta repressió s’incrementa, ja que són moltes
encara les persones pendents d’alguna resolució judicial. A desembre del 2020 hi ha
més de 2.800 persones que han estat o segueixen encausades per la participació a
actes relacionats amb la consulta del 9 de novembre, el referèndum de l'1 d'octubre de
2017 i les diverses mobilitzacions i protestes ciutadanes a favor del dret a
l'autodeterminació i en contra de la repressió del poble català. També s’han obert més
de 600 contenciosos administratius contra els ajuntaments catalans i electes locals per
temes relacionats amb la independència de Catalunya. Es tracta de procediments
vinculats d'alguna manera a la presa de decisions per permetre l'exercici del dret a
l'autodeterminació o a l'expressió de les idees que s'hi troben vinculades.
En els procediments judicials que s’han dut o s’estan duent a terme contra aquestes
persones s’estan produint tota mena de vulneracions de drets: fragmentació de la causa,
manca d´imparcialitat de jutges i poders públics espanyols, vulneració de garanties
processals i de la presumpció d’innocència, presó preventiva injustificada, etc.
La definitiva denegació de l’extradició de Lluís Puig per part del Tribunal d’Apel·lació de
Brussel·les basada en la manca de competència del Tribunal Suprem (el que suposa
infracció del dret al jutge predeterminat per la llei) vicia de nul·litat la sentència dictada,
juntament amb les vulneracions flagrants contingudes a la resolució del Grup de Treball
de Nacions Unides sobre Detencions Arbitràries, el què hauria de suposar l’alliberament
immediat de les persones empresonades.
Aquestes mateixes qüestions varen ser ja plantejades al seu dia i desestimades davant
del Tribunal Suprem (impedint que pogués celebrar-se un judici just), i actualment
presentades davant el Tribunal Constitucional, pendents de resolució. Però serà el
TEDH, el Tribunal Europeu de Drets Humans qui tindrà l’última paraula.
Tot això fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial espanyol.
Es tracta d’un conflicte polític i la solució també ho haurà de ser; per això l’única solució
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global és una Llei d’Amnistia, que depèn del poder legislatiu i per tant és una qüestió de
voluntat política.
L’amnistia és un concepte jurídic reconegut a nivell internacional, aplicat a centenars de
països i per a situacions d’excepcionalitat política com la que estem vivint. L'amnistia ha
de tenir com a àmbit objectiu tot els actes d'intencionalitat política tipificats com a delictes
o com a conductes punibles administrativament. S'entendrà per intencionalitat política
qualsevol fet vinculat a la preparació, organització, convocatòria, finançament,
afavoriment, promoció, execució i celebració tant del Procés participatiu sobre el futur
polític de Catalunya de 9 de novembre de 2014 com del referèndum d'autodeterminació
d'1 d'octubre de 2017, així com els actes de protesta a la via pública que, amb la finalitat
de defensar les consultes esmentades o de criticar l'actuació de les autoritat
governamentals o jurisdiccionals, haguessin estat perseguits penalment o administrativa
des de la data de celebració de l'esmentat referèndum.
Així mateix, totes les manifestacions, expressions i simbologia a favor del dret
d’autodeterminació, la República Catalana o la independència i el suport i visualització,
en tots els àmbits, a la llibertat dels presos polítics. O sigui, totes les accions que quedin
emmarcades en el dret d’expressió, llibertat de pensament polític i llibertat de reunió i
d’associació.
L’amnistia és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte polític. Amb
líders socials, polítics i altra ciutadania condemnada, investigada i represaliada
judicialment no és possible un diàleg democràtic en igualtat de condicions entre totes
les parts. Per això l’amnistia, i el reconeixement de l’autodeterminació, és la via per
garantir la vida democràtica que ens permeti avançar en la resolució del conflicte polític.
Per aquests motius, el Ple municipal aprova per catorze vots a favor dels regidors Blanca
Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra,
Rosabel Madrid Cámara, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels
Isart Falceto, Josep Tenas Soler, Anna M. Casas Donadeu, Josep Antoni Massagué
Muntada, Jordi Castellà Andrés, Andreu Graupera Giménez i Gemma Bosch Alsina i
tres vots en contra dels regidors Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata i Miguel
Borrego González:
Primer.- Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la
via de la justícia penal. La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de participació
política per mitjà de l'elecció de representants o per l'expressió directa d'una decisió,
constitueixen mecanismes bàsics i essencials d'una societat democràtica.
Segon.- Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia
que, sense renunciar a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d'autodeterminació,
comporti l'extinció de qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa, inclosa la
del Tribunal de Comptes, per tots els actes i expressió d’unes idees, sentiments o
símbols amb intencionalitat política vinculats a la lluita democràtica per
l'autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos el seu resultat, tipificats com a
delictes o com a conductes determinants de responsabilitat administrativa realitzats des
de l'1 de gener de 2013 i fins el moment de l'entrada en vigor de la Llei d'Amnistia,
qualsevol que sigui llur denominació i contingut. Per a la seva plena efectivitat, aquesta
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amnistia haurà d'anar acompanyada d'una solució efectiva al conflicte polític amb l'Estat
espanyol que inclogui el reconeixement del dret d'autodeterminació de Catalunya.
Tercer.- Demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així
com que es reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves famílies
i als col·lectius dels quals formen part, i s’hauran de preveure mesures en relació a tots
els responsables de la repressió de drets fonamentals.
Quart.- Fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobilitzarse i donar suport a una amnistia que permeti l'alliberament de les preses i presos polítics,
el retorn dels exiliats i la fi de totes les causes obertes per aquests motius, i encoratjar
a tots els agents cívics, polítics i socials a reivindicar aquesta proposta a través d'un
acord nacional per l'amnistia, l'autodeterminació i els drets civils i polítics.
Cinquè.- Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu i a l’Associació
de Municipis per la Independència.
La senyora M. Assumpta Revoltós Vaquer, regidora del grup municipal d’ERC llegeix la
part dispositiva de la moció.
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, explica
que el seu grup es va sumar a aquesta moció i hi votaran a favor. L’amnistia és el mínim
que es pot demanar pels presos polítics, els represaliats i els exiliats. Hi ha una certa
dialèctica que tendeix a parlar de polítics presos i vol recordar que no només hi ha
polítics presos, també hi ha activistes que no tenen un perfil polític i, a més a més,
algunes de les persones que hi són estan encausades per un tipus de delicte, que és el
de sedició, que, en una societat avançada ha quedat totalment obsolet. En alguns casos
s’han jutjat delictes amb unes competències dubtoses per part del tribunal i no vol parlar
de l’estructura judicial, que té òrgans que bàsicament estan fent d’ocupes perquè tenen
càrrecs que ja han caducat i que ja haurien d’haver plegat fa temps. Per tots aquests
motius, el grup municipal de Canet i Tu votarà a favor de la moció.
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar,
explica que el seu grup municipal també hi votarà a favor perquè creuen que l’amnistia
és absolutament necessària i imprescindible. Exercir drets polítics no pot ser castigat
mai amb presó i menys si es fa de forma democràtica. Tot i així, el seu grup creu que el
pacte i el diàleg amb l’Estat espanyol s’ha demostrat moltes vegades impossible i per
desgràcia no hi ha més solució que fer l’amnistia des d’un estat lliure i sobirà, per tant,
des de la independència.
El senyor Andreu Graupera Giménez, portaveu del grup municipal de la CUP, explica
que també hi votaran a favor perquè estan d’acord amb tots els punts de la moció.
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per
Canet, explica que també s’han adherit a aquesta moció i hi votaran a favor. L’amnistia
és una causa d’eximir responsabilitats penals, un acte jurídic normalment emanat del
poder legislatiu perquè una pluralitat d’individus que havien estat declarats culpables
d’un delicte passen a considerar-se innocents per la desaparició de la figura del delicte.
Creuen, de totes maneres, que mai haurien hagut de ser declarats culpables i el seu
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alliberament immediat i la supressió de les causes penals, així com restablir la legalitat
dels exiliats, seria un exercici per demostrar que Espanya és un país democràtic i just.
Això no hauria de ser una petició, creuen que és l’obligació d’un estat que es diu que és
de dret i democràtic.
2.4.4. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE
MAR, AMB L’ADHESIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE CANETENCS
INDEPENDENTS, SOM CANET, PRIMÀRIES CANET DE MAR, LA CUP I CANET I
TU, QUE PRESENTA EN SUPORT AL DRET A MORIR DIGNAMENT
Fets:
Es fa constar que en data 15 de febrer de 2021, registre d’entrada 2021/1391, el grup
municipal d’ERC va entrar a l’Ajuntament de Canet de Mar, la moció que es transcriu a
continuació:
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR
PRESENTA EN SUPORT AL DRET A MORIR DIGNAMENT
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La declaració universal dels Drets Humans (1948) assenyala en el seu article primer que
“tots els éssers humans neixen lliures i iguals en llibertat i en drets”. Així mateix, la
Constitució Espanyola (1978) al seu article 10 declara el dret a “la dignitat de la persona
i el lliure desenvolupament de la seva personalitat”.
Per la seva banda, l’Estatut d’Autonomia de 2006 manifesta el següent:
“Article 20. Dret a viure amb dignitat el procés de la mort.
1. Totes les persones tenen el dret de rebre un tractament adequat al dolor i cures
pal·liatives integrals i a viure amb dignitat el procés de llur mort.
2. Totes les persones tenen el dret d’expressar llur voluntat d’una manera anticipada
per tal de deixar constància de les instruccions sobre les intervencions i els tractaments
mèdics que puguin rebre, que han d’ésser respectades, en els temes que estableixen
les lleis, especialment pel personal sanitari quan no estiguin en condicions d’expressar
personalment llur voluntat.”
No obstant tot això, l’article 143.4 del Codi Penal espanyol, si bé ha exclòs els metges i
metgesses en la llei de l’eutanàsia aprovada el passat dia 17 de desembre de 2020,
encara penalitza, si bé rebaixant les penes, a la persona que ajudés a morir a una altra
“amb actes necessaris i directes per la petició expressa, seriosa i inequívoca d’aquest,
en el cas que la víctima patís una malaltia greu que el conduís necessàriament a la mort,
o que li produís greus patiments permanents i difícils de suportar”.
Catalunya ha desenvolupat una legislació pròpia sobre el dret a viure amb dignitat el
procés de la mort, concretada en la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets
d’informació concernents a la salut i l’autonomia del pacient i la documentació clínica
corresponent, així com en el Decret 175/2002, de 25 de juny, pel qual es regula el
Registre de voluntats anticipades, principis aquests també inclosos en la Llei estatal
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41/2002, de 14 de novembre, norma reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i
obligacions en matèria d’informació i documentació clínica.
La concreció d’aquestes orientacions legals ha quedat reflectida en la pionera Carta de
drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària (2001), revisada
i aprovada pel Departament de Salut el juny de 2015, que en el capítol d’Autonomia i
presa de decisions, apartat 5.1.8., indica que: “la persona té dret a viure el procés que
esdevingui fins al final de la vida segons la seva concepció de dignitat. La persona té
dret a rebutjar qualsevol tractament, malgrat que aquest sigui de suport vital i estigui ja
instaurat, sempre que es tracti d’una decisió competent i ben informada.
En aquest context, la persona té dret a rebre una atenció de qualitat que promogui
l’alleujament del patiment, sigui físic, psicològic, social o espiritual, proveïda en l’entorn
idoni (domicili, hospital, etc.), i atenent les preferències de la persona. Quan es donen
situacions de patiment insuportable i la persona, en plena possessió de les seves
facultats per decidir, expressa el seu desig de morir i sol·licita ajuda per fer-ho, té el dret
a rebre un tracte respectuós i que se li doni una resposta proporcionada a la intensitat
d’aquest patiment. Igualment, la persona té dret que els professionals sanitaris li facilitin
les cures i els tractaments necessaris per facilitar-li una mort digna i sense patiment,
sempre dins del marc legal vigent.”
Malgrat que aquestes lleis, juntament amb el desenvolupament dels programes de cures
pal·liatives, han suposat una millora al llarg dels darrers anys, l’experiència expressada
per l’Associació pel Dret a Morir Dignament (DMD), obtinguda a partir de l’atenció
personalitzada a centenars d’homes i dones al llarg dels darrers anys, permet afirmar
que massa persones continuen patint un sofriment innecessari al final de la seva vida
per:
- Desconeixement d’aquestes lleis per una part del personal sanitari.
- Desconeixement per part dels pacients i del seu entorn dels seus drets o de com
exercir-los, incloent tot el relatiu a l’elaboració prèvia del Document de Voluntats
Anticipades (testament
vital).
- Dificultat d’accés als equips de cures pal·liatives per desinformació d’una part del
personal sanitari o per manca de recursos suficients per atendre a tota la població.
- Penalització de l’ajuda a morir de l’article 143.4 del Codi Penal espanyol, a excepció
de metges i metgesses (segons la llei de l’eutanàsia aprovada el passat dia 17 de
desembre de 2020).
Diverses situacions dramàtiques ocorregudes en els darrers temps i de les quals els
mitjans s’han fet ampli ressò, demostren la necessitat de que cal aconseguir eixamplar
el dret a morir dignament de la ciutadania, pel que a més de ser necessari despenalitzar
l’eutanàsia (article 143.4 del Codi Penal), les mesures que actualment permet la llei
s’han d’aplicar de la forma més ajustada a la voluntat i al concepte de dignitat de cada
persona.
Actualment, a Catalunya, escassament l’1% dels catalans ha registrat un Document de
Voluntats Anticipades (DVA), tot i que un 78% de la societat dona suport a la
despenalització de l’eutanàsia. Sens dubte, una de les raons principals és la manca
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d’informació i el desconeixement per bona part de la ciutadania dels seus drets al final
de la vida i, molt especialment, de la possibilitat d’escriure i registrar un DVA.
Els ajuntaments, com a institució més propera a la ciutadania i des de la convicció que
el dret a una mort digna és un dels drets humans, hem de vetllar per la seva defensa,
pel que és necessari divulgar aquest dret entre la població, així com la necessitat de que
cada ciutadà disposi del seu DVA i que el personal municipal en general i el de treball i
educació social i el de les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC) en particular n’estiguin
degudament formats i informats.
El Ple municipal aprova per catorze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola,
Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid
Cámara, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto,
Josep Tenas Soler, Anna M. Casas Donadeu, Josep Antoni Massagué Muntada, Jordi
Castellà Andrés, Andreu Graupera Giménez i Gemma Bosch Alsina, i tres abstencions
dels regidors Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata i Miguel Borrego González:
Primer.- Defensar que la llibertat de la persona no s’ha de perdre en cap moment de la
vida, ni tampoc en el procés final que ens porta a la mort.
Segon.- Donar suport, defensar i divulgar el dret de les persones a ser assistides al final
de la vida segons els desigs expressats en la seva Declaració de Voluntats Anticipades
(DVA).
Tercer.- Demanar al Parlament legislar per oferir a la ciutadania la possibilitat de signar
el DVA davant d’un funcionari públic municipal habilitat per aquest fi i demanar al Govern
la simplificació del tràmit del DVA en els centres de la seva competència.
Quart.- Demanar als departaments de Salut i Afers Socials l’equitat en l’actuació dels
equips PADES (Programes d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport) a tot el país, per
tal que qualsevol persona del territori català pugui ser atesa per aquests equips
especialitzats les 24 hores al dia i 7 dies a la setmana, amb la qualitat del servei que
s’està donant en l’actualitat, així com crear programes de servei d’atenció a domicili
(SAD) amb professionals especialitzats en cures pal·liatives i suport d’infermeria, en cas
que sigui necessari, per a les persones ateses pels equips de PADES. Així com, exigir
a les conselleries corresponents l’aportació de recursos necessaris, per tal que tant els
PADES com el SAD pal·liatius puguin desenvolupar aquestes funcions.
Cinquè.- Donar suport a les lleis sobre eutanàsia i el dret a morir dignament que puguin
ser aprovades pel Congrés de Diputats i demanar al Parlament i al Govern de la
Generalitat de Catalunya el seu ràpid desplegament en allò que sigui de la seva
competència, la màxima difusió entre professionals i ciutadania i la promoció del
Document de Voluntats Anticipades.
Sisè. Instar el Govern a complir el més abans possible amb els acords del Parlament
recollits a la Moció 91/XI de 26 de gener de 2017 sobre el dret a morir dignament (BOPC
316 de 30 de gener).
Setè.- Dotar d’informació i formació específica als treballadors i treballadores
municipals, en particular als serveis socials, centres culturals, Oficines d’Atenció
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Ciutadana (OAC), centres municipals de salut, policia municipal, residències, centres de
dia, assistència a domicili, etc., sobre els drets de la ciutadania al final de la vida i el
DVA.
Vuitè.- Promoure la sensibilització i la reflexió entorn al dret a la mort digna amb la
col·laboració de l’Associació DMD Catalunya (DMD-Cat) en els entorns que es consideri
adients (entitats, centres educatius...).
Novè.- Establir amb l’associació DMD-Cat un acord de col·laboració per al
desenvolupament d’estratègies específiques a nivell municipal per tal de promoure el
coneixement, la reflexió, la informació i la formació de la ciutadania.
Desè.- Es farà difusió d’aquesta moció a través dels canals de comunicació de
l’ajuntament (la web, el butlletí, TV-ràdio municipal...). L’ajuntament podrà editar també
material propi amb l’assessorament de DMD-Cat.
Onzè.- Donar trasllat d’aquest Acord a l’Associació pel Dret a Morir Dignament, a la
Federació de Municipis de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de
Catalunya, al Govern de la Generalitat, al Congrés dels Diputats i als mitjans de
comunicació locals.
El senyor Josep Tenas Soler, regidor del grup municipal d’ERC, llegeix la part dispositiva
de la moció.
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, explica
que es van adherir a aquesta moció perquè tenén que el dret a morir dignament és una
continuïtat del que s’exigeix per tothom que és el dret a una vida digna. La vida acaba
amb la mort inexorablement i aquesta també ha de ser digna, com també ho ha de ser
la vida. És un dret que ha de tenir tothom, qui el vulgui exercir l’ha de poder exercir i qui
no ho vulgui no ho ha de fer, però és necessari que es pugui triar.
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar,
explica que també hi votaran a favor perquè creuen, com ha dit la senyora Bosch, que
cal viure en dignitat i, per tant, el final dels dies també han de ser amb la mateixa dignitat
que s’ha intentat viure. Consideren que l’Administració té l’obligació de vetllar perquè
totes aquelles persones que vulguin una mort digna, la puguin tenir. Espera i desitja que
així sigui i que es pugui legislar al Parlament de Catalunya.
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per
Canet, explica que no s’han afegit a aquesta moció perquè consideren que és una moció
de consciència, i en el seu grup hi ha diferents sensibilitats, ja que està format per moltes
persones amb idees diferents. Per aquest motiu, com a grup municipal no s’hi podien
adherir. És una llei que no es fàcil, que implica la consciència d’un altre col·lectiu i per
això ha de ser una llei que respecti els drets de tothom. També va ser complicada la llei
de l’avortament, perquè també implicava creences personals. El senyor Massagué creu
que tota persona té dret a escollir el seu final i per això el seu vot particular serà a favor.
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que el
Congrés dels Diputats, el 17 de desembre de 2020 , va aprovar per 198 vots a favor la
proposició de llei orgànica que estableix les exigències, les garanties i les condicions
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necessàries per demanar i rebre assistència per morir. Esperen que, havent passat els
tres mesos pertinents, cap a l’abril, sigui una realitat. Amb l’aprovació d’aquesta llei
s’imposa el sentit comú i la humanitat, paraules de l’aleshores ministre Salvador Illa,
paraules que comparteixen com a grup municipal i a títol personal. Volen remarcar la
importància de tenir un bon sistema de salut on és fonamental la inversió en formació al
personal dels PADES, el SAD i els sociosanitaris i cal posar en valor la magnífica feina
dels equips pal·liatius.
Malgrat això, han de remarcar que en els punts quart, setè i novè, on es parla
d’actuacions municipals, no els acaben de veure clars i, continuant en la línia d’aquest
equip de govern, de no votar favorablement aquelles mocions que proposen temes que
ja s’estan duent a terme o que estan en tràmits d’aprovació, com han manifestat
anteriorment, malgrat estar a favor de l’eutanàsia, s’abstindran, no sense deixar palès
la contradicció de qui demana aquesta moció, ja que és el seu partit, ERC, qui
actualment té les competències que ells mateixos reclamen mitjançant una moció en
aquest Ple.
2.4.5. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-UNITS PER A LA REALITZACIÓ
D’UN PROJECTE MUNICIPAL DE VIDEOVIGILÀNCIA
Fets:
Es fa constar que en data 18 de febrer de 2021, registre d’entrada 2021/1514, el grup
municipal del PSC-Units va entrar a l’Ajuntament de Canet de Mar, la moció que es
transcriu a continuació:
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-UNITS PER A LA REALITZACIÓ D’UN
PROJECTE MUNICIPAL DE VIDEOVIGILÀNCIA
En el context actual d’innovació tecnològica, les càmeres de videovigilància han
aconseguit tenir millor resolució, més potència de càlcul i menys consum. Aquests
avenços han fet viable instal·lar-ne en molts municipis i utilitzar-les per a diferents
finalitats. Les característiques d’aquestes càmeres permeten aplicacions més enllà de
les tradicionals, aquestes noves aplicacions poden oferir a la policia local informació clau
per a aconseguir
reduir actes delictius i transmetre una bona percepció de
seguretat.
Existeixen diverses aplicacions de videovigilància, càmeres de reconeixement de
matrícules, drons amb càmeres, i càmeres a l’uniforme dels agents de policia.. Les
càmeres utilitzades com a control de trànsit s’ha demostrat que redueixen el nombre
d’infraccions prèvies; i actes de vandalisme i robatoris. Els drons amb càmeres mòbils
operats per un cos policial: tenen una aplicació de prevenció en tasques de seguretat i
optimitzen els recursos humans i econòmics, i pode ser una eina eficaç de prevenció de
fets il·lícits.
Ara bé, abans de proposar una actuació d’aquest tipus és necessari conèixer el
procediment administratiu i la normativa bàsica de videovigilància policial per autoritzar
la instal·lació i l’ús de les càmeres de videovigilància a la via pública, i avaluar l’impacte
i els riscos de les diferents aplicacions dels sistemes de videovigilància en relació amb
la protecció i l’obtenció de dades.
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Cal reunir les diferents disciplines implicades en la realització d’un projecte de
videovigilància. Cal debatre les dificultats i les solucions. Cal planificar i quantificar les
diferents actuacions possibles. Cal tenir molt present que la instal·lació de càmeres de
videovigilància amb la finalitat de prevenció de delictes i infraccions relacionades amb
la seguretat ciutadana o l’incivisme i la utilització pacífica de les vies es pot portar a
terme sempre que hi hagi un cos policial que es faci responsable del sistema.
El Ple municipal no aprova per onze vots en contra dels regidors Blanca Arbell
Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra, Rosabel
Madrid Cámara, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart
Falceto, Josep Tenas Soler, Anna M. Casas Donadeu i Andreu Graupera Giménez, i sis
vots a favor dels regidors Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata, Miguel Borrego
Gonzalez, Josep Antoni Massagué Muntada, Jordi Castellà Andrés i Gemma Bosch
Alsina:
Primer.- Acordar la redacció del Projecte de Videovigilància Municipal de Canet de Mar.
Segon.- Crear, en el marc de la Comissió Informativa de la Policia Local i Seguretat
Ciutadana, el grup de treball encarregat de la redacció del Projecte.
Tercer.- Donar trasllat d’aquests acords a la Comissió de Control de Videovigilància de
Catalunya.
Quart.- Publicar aquests acords al web municipal.
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, llegeix la part
dispositiva de la moció.
El senyor Andreu Graupera Giménez, portaveu del grup municipal de la CUP, explica
que no hi votaran a favor, perquè creuen que el model policial no ha de ser aquest, tal i
com es reflecteix en el programa del seu grup quan es van presentar a les eleccions.
Per coherència política i perquè així ho van decidir en assemblea, votaran que no.
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar,
explica que votaran a favor d’aquesta moció perquè creuen que està en la línia de la
moció anterior que s’havia presentat de demanar la tercera fase de la instal·lació de
videocàmeres al municipi i perquè creuen que la policia necessita sistemes tecnològics
avançats per controlar aquells actes delictius que se succeeixen al poble i tenir proves
fefaents per poder inculpar aquells delinqüents o criminals que els han dut a terme. Per
tant, com no pot ser d’una altra manera, hi votarà a favor.
La senyora alcaldessa comenta que potser no s’ha explicat prou bé anteriorment.
Manifesta que les càmeres i totes les eines que els ajuden a detenir els delinqüents i a
procurar pel benestar dels canetencs s’estan utilitzant i l’equip de govern no ha de
redactar cap projecte perquè ja està fet. Des del primer moment que van decidir posar
càmeres es va fer aquest projecte i cada any s’ha de presentar a la comissió de
seguretat, la comissió que ho controla i que dona el permís per utilitzar les càmeres
perquè els enregistraments siguin útils. Per això aquesta moció no té raó de ser i per
aquest motiu no hi votaran a favor.
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El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per
Canet, comenta que li tocava parlar abans, ja que encara no havien acabat tots els torns.
Explica que hi votaran a favor perquè no han vist aquest projecte d’instal·lació de
càmeres i els agradaria que els en fessin partícips. Com que no en són, per això han de
votar a favor d’aquesta moció.
La senyora alcaldessa explica que no poden ensenyar tot allò que estan fent. Tots els
regidors poden fer com el senyor Castellà i anar a parlar amb el cap de la Policia Local,
el qual li ha explicat tots els seus dubtes. El senyor Massagué pot fer el mateix.
La senyora Gómez demana la paraula per fer diverses puntualitzacions. En primer lloc,
comenta que ara mateix acaben de votar a favor d’una moció que l’Estat espanyol ha
dut a terme fa un mes i l’han tirat endavant sabent que està endegada i ara diuen que
no votaran a favor perquè aquest procés de les càmeres ja està fet. Ho troba una
contradicció més d’aquest equip de govern.
En segon lloc, com bé remarcava el senyor Massagué, els regidors de l’oposició no
saben quin és el programa, la idea o el projecte de càmeres.
En tercer lloc, la senyora alcaldessa ha comentat que no calia aquesta moció i la senyora
Gómez explica que qualsevol cosa que estigui al seu abast cal fer-la, perquè Canet i els
canetencs estiguin més segurs.
Per últim, també vol remarcar que hi ha punts calents al poble, com ja ha manifestat
anteriorment, que a dia d’avui encara no tenen càmera. No sap si això està al seu
projecte i per aquest motiu entren aquesta moció, perquè si no està al projecte, que es
tingui en compte.
La senyora alcaldessa aclareix que està en el projecte. La Policia té els punts calents
controlats, però si la senyora Gómez té tanta informació l’hauria de passar a la Policia
perquè tothom estigui més segur.
Pel que fa a les contradiccions, la senyora alcaldessa declara que sempre són les
mateixes, ja que l’equip de govern sempre actua de la mateixa manera.

58

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

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

2.4.6. MOCIÓ QUE PRESENTEN EL GRUPS MUNICIPALS CUP-AMUNT i CANET I
TU DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, AMB L’ADHESIÓ DELS GRUPS
MUNICIPALS D’ERC, JUNTS PER CANET I PRIMÀRIES CANET DE MAR PER LA
SUSPENSIÓ I MORATÒRIA DEL “INFORME TÉCNICO DE ESTRATEGIA DE
ACTUACIÓN EN EL MARESME” DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE DE L’ESTAT ESPANYOL
Fets:
Es fa constar que en data 17 de febrer de 2021, registre d’entrada 2021/1440, els grups
municipals de la CUP i Canet i TU van entrar a l’Ajuntament de Canet de Mar, la moció
que es transcriu a continuació:
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUPS MUNICIPALS CUP-AMUNT i CANET I TU DE
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR.PER LA SUSPENSIÓ I MORATÒRIA DEL
“INFORME TÉCNICO DE ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN EN EL MARESME” DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
DE L’ESTAT ESPANYOL
El litoral de la comarca del Maresme, la conca de la Tordera i el seu el Delta, han patit
més de mig segle d'intervencions insostenibles:






la sobreexplotació, urbanització i impermeabilització de les conques
hidrogràfiques amb la disminució generalitzada de les aportacions d'aigües i
sediments, entre d'altres factors, han suposat una regressió de les platges i de
la línia de la costa i un perjudici a les infraestructures costaneres.
les intervencions de regeneració de platges amb sorres del fons del mar per
pal·liar els efectes dels temporals ha implicat la regressió dels alguers, i
l'alteració periòdica dels ecosistemes marins, perjudicant greument tant els
hàbitats com l'activitat pesquera.
la construcció de ports esportius mal ubicats i mal dissenyats ha alterat la
dinàmica litoral provocant acumulacions de sorres als sectors de llevant i deixantne sense a les zones de ponent.

Que des de 1984 fins avui s’han bellugat al Maresme aproximadament 9.000.000 de m3
de sorra i el resultat és que seguim sense tenir platja als sectors de ponent dels ports,
posant-se de manifest l’absurditat d’aquest model de regeneració i defensa del litoral
basat, únicament en dragatges.
No obstant això, el 2014 el Ministerio de Agricultura, Alimentación y MedioAmbiente va
fer públic un nou Pla d’actuacions al litoral del Maresme conegut com a Informe Técnico
de Estrategia de Actuación en el Maresme on veiem que torna a optar per les mateixes
solucions que s’han vingut adoptant des dels anys 80, basades en l’extracció massiva
de sorres del fons marí i la modificació de la morfologia del litoral, aquest cop a més,
amb la construcció d’espigons que alteraran encara més la dinàmica litoral.
Aquest Pla del Ministerio és un projecte amb base geològica i aplicació d'enginyeria que
no presenta cap tipus d’estudis interdisciplinaris tant de la diagnosi com de les
intervencions a realitzar, així com una mancança d’estudis d’impacte ambiental.
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A més, omet la necessària modificació del model de gestió de l'aigua i els sediments a
les conques, així com els compromisos de bypass incomplerts pels ports esportius.
Tampoc contempla la necessària participació de tots els agents implicats en el Territori
o el replantejament d’un model turístic i de gestió d’ús de l’espai marítim i terrestre basat
en un creixement sense aturador.
Atès que:






aquest és un projecte de gran abast, amb grans costos econòmics públics, que
modificarà exageradament la morfologia de la nostra costa, optant per una
rigidesa en la seva estructura costanera a partir de la construcció de quasi 23
espigons al llarg del nostre litoral, molts d’ells en zones d’alt valor i interés natural,
que impediran la regeneració natural de les platges .
hipoteca la política d'ordenació del litoral i que es decideix sense contrast ni cap
tipus de participació de la ciutadania ni de les institucions de la comarca,
comprometent el medi, el paisatge i la qualitat de vida del futur de les
generacions que ens succeiran.
aquest projecte de gestió del litoral del Maresme obvia, de nou, una visió global
de la problemàtica que també tingui en compte les possibilitats d'incrementar les
aportacions de sediments de la conca de la Tordera i de les rieres i molts altres
aspectes de la globalitat dels sistemes naturals.

arribem a la conclusió que aquest Pla del Ministerio pel nostre Litoral del Maresme no
representa una solució per la gestió del nostra litoral.
El Ple municipal aprova per deu vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Lluís
Llovet Bayer, Rosabel Madrid Cámara, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta Revoltós
Vaquer, Josep Tenas Soler, Josep Antoni Massagué Muntada, Jordi Castellà Andrés,
Andreu Graupera Giménez i Gemma Bosch Alsina, tres vots en contra dels regidors
Marián Gómez Téllez i quatre abstencions dels regidors Pere Xirau i Espàrrech, Josep
M. Masvidal Serra, M. Àngels Isart Falceto i Anna M. Casas Donadeu:
Primer.- Demanar al Ministerio de agricultura y pesca, alimentación y medio ambiente
de l’estat espanyol:
◦ La suspensió i moratòria del "Informe Técnico de Estrategia de Actuación
en el Maresme” (Estudios de dinámica litoral, defensa y propuesta de
mejoras en las playas con problemas erosivos, considerando los efectos del
canvio climático), amb clave Cedex:22-414-5-002, Madrid 2014.
◦

La suspensió de les actuacions de dragatge, les que s’estan fent i les
previstes, al nostre litoral. per pal·liar els efectes dels temporals d’hivern, ja
que considerem que aquestes sorres, tal com s’estan dipositant,
desapareixeran, altre cop, amb els propers temporals.

Segon.- Donar suport actiu i econòmic a la creació d’una Taula de Treball interdisciplinar
on hi hagi representats tots els actors implicats (alcaldes, càrrecs electes,
administracions, tècnics, universitats, societat civil, pescador, usuaris, agents turístics,
sectors implicats, ...).
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Tercer.- Acceptar per acord de Ple el caràcter vinculant dels acords i resolucions que
aquesta Taula de Treball, a partir de la participació de tota la ciutadania i dels estudis
que consideri oportuns, acordi en un informe de Gestió del Litoral de tota la nostra
comarca.
Quart.- Donar suport municipal als actes de difusió, coneixement o debat, que es portin
a terme durant tot aquest procés, organitzats per entitats compromeses amb la
preservació del nostre litoral.
Cinquè.- Traslladar aquests acords al Consell Comarcal, al Departament de Territori i
Sostenibilitat, al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de
l’Estat Espanyol, a la Plataforma Preservem el Litoral del Maresme, i als mitjans de
difusió i comunicació habituals del consistori.
Per una nova manera d’entendre el creixement de la comarca a partir de criteris de
sostenibilitat i per una voluntat de preservar el litoral del Maresme aquests grups
municipals demanem a la resta dels representants municipals d’aquest ajuntament, que
votin a favor d’aquesta moció.
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, llegeix la
part dispositiva de la moció.
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar,
explica que hi votaran a favor perquè creuen, per principis, que la sobirania rau al poble
de Catalunya i, per tant, si s’han de prendre decisions sobre el litoral, ha de ser el poble
de Catalunya, els seus municipis i els seus veïns els que han de decidir la millor manera
de gestionar-lo.
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per
Canet, explica que el seu grup municipal s’adhereix a aquesta moció perquè consideren
que cal preservar el medi ambient. Creuen que l’informe que es fa és curt i que no
compta amb la diversitat que hi ha al Maresme. No presenta cap estudi de diagnòstic,
ni d’intervencions a fer. Creuen que és un projecte de gran abast i convindria la
implicació dels actors principals en una taula de treball més àmplia. Per això demanen
la suspensió d’accions de drenatge i la manera de reomplir el litoral, que és una feina
que no servirà de res, davant d’un proper temporal que segur que tard o d’hora es patirà.
Per tots aquests motius, hi votaran a favor.
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, comenta que
llegirà un comunicat del Comissionat per a la Preservació i la Gestió del Litoral del
Maresme, integrat per tots els grups polítics amb representació al Consell Comarcal del
Maresme, presidit pel senyor Damià del Clot i per la Plataforma Preservem el Maresme:
“En resposta al comunicat de denúncia emès, la Plataforma vol aclarir els següents
punts: el document Estratègia per al Litoral del Maresme presentat al febrer del 2015
per part del govern central és resultat del treball dut a terme pels ajuntaments del Baix
Maresme i la Generalitat, des de l’any 2012, fruit del qual es va encarregar a la
Universitat Politècnica de Catalunya l’elaboració d’una proposta de solució duradora
d’estabilitat de les platges, amb el propòsit d’evitar més regeneracions amb l’abocament
de sorra que tenien poca durada, un elevat cost i causaven danys al fons marí. La
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Universitat Politècnica de Catalunya va presentar diverses propostes, d’entre les quals,
la Generalitat i els ajuntaments del Baix Maresme en van seleccionar una, que és la que
finalment el govern central va adoptar com a vàlida. Després de tres anys sense
contacte entre la Generalitat i el govern central es va constituir aquest comissionat amb
el propòsit d’estendre l’acció conjunta a tota la comarca i evitar les demandes individuals
dels ajuntaments i l’acció puntual de l’Estat sobre el nostre litoral. El 19 de juny de 2018,
el comissionat va acordar una posició de consens de tots els grups polítics assistents a
la reunió, ERC, Junts per Catalunya, PSC, Ciudadanos, PP i ECP, i sense cap oposició,
segons la qual es va donar ple suport a l’execució de la solució proposada pel Baix
Maresme, Montgat i Caldes d’Estrac, sempre que es garanteixi la correcta execució dels
dragatges a través de la contractació d’una empresa externa, però en canvi es va
demanar tornar a estudiar la solució, pel que fa a l’Alt Maresme des d’Arenys de Mar
fins a Malgrat, cercant fórmules naturals d’estabilització per aquest tram de costa.
Aquest acord va ser traslladat a la Generalitat de Catalunya que es va comprometre a
contractar l’empresa que hagi de supervisar els projectes i al Ministerio para la
Transacción Ecológica, qui després del canvi de govern el va acceptar i validar. A nivell
comarcal, l’acord es va traslladar al Consell d’alcaldes a principis del present mandat on
es va revalidar amb l’única oposició de l’Ajuntament d’Arenys de Mar. A data d’avui, i
després de dues reunions amb el Ministerio en els darrers dos anys, el Comissionat té
coneixement que està a punt l’execució del projecte corresponent a la fase 1.”
Per tant, el vot del seu grup municipal, com no podia ser d’una altra manera, serà en
contra.
El senyor Josep M. Masvidal Serra, regidor del grup municipal de Canetencs
Independents, explica que aquest és un projecte molt ampli i els falta molta informació i
per aquest motiu no es volen posicionar. El vot del seu grup serà abstenció.
El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que hi votaran
a favor perquè, com bé diu el text, es parla bàsicament de la conca de la Tordera i el
seu delta i no de les actuacions a fer al Baix Maresme, que també n’hi ha alguna que es
va acordar. Però vol recordar que des de l’any 1984, s’han tret del fons marítim més de
nou milions de metres cúbics i això no ha servit ni ha aportat cap novetat ni cap millora
i, per tant, reincidir en una equivocació com s’ha fet en aquests darrers trenta anys no
ajudarà pas a millorar el litoral, perquè any rere any es troben amb la mateixa situació.
Per tant, s’han de buscar altres mesures alternatives que preservi més el fons marí i les
costes.
El senyor Andreu Graupera Giménez, portaveu del grup municipal de la CUP, comenta
que no té res a afegir. El seu grup va presentar aquesta moció i hi votaran a favor.
La senyora Bosch demana fer un petit comentari. Explica que són conscients que hi ha
hagut un acord i també eren conscients del comunicat que va emetre el Comissionat i
que ha llegit la senyora Gómez, però entenen que mai no és massa tard per demanar
la rectificació d’una decisió equivocada, de la mateixa manera que en aquest Ple també
es demana que es canviï el POUM, perquè no es posi un institut als Ametllers, tot i que
ja està aprovat pel Ple. El seu grup considera que és una decisió equivocada que es pot
revertir, entre altres coses perquè és una inversió milmilionària que proposa fer 23
espigons al llarg de tot el Maresme per solucionar un problema que només s’ha vist des
del punt de vista geològic. Tenint en compte la pujada del nivell del mar que s’espera en
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els propers anys, que les corrents marítimes continuaran treballant igual i que hi ha un
problema de deficiència a l’hora de projectar els ports del Baix Maresme, el que no pot
ser és que tot el Maresme pagui les conseqüències d’un defecte de construcció per al
gaudi de poques poblacions. El seu grup respecta molt la postura del grup del PSC, però
la del seu grup és que quan un acord no és correcte, sempre s’ha de ser a temps a
canviar-lo.
2.4.7. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, SOM CANET,
PRIMÀRIES CANET DE MAR, CUP I CANET I TU EN SUPORT A PABLO HASÉL
Fets:
Els grups municipals d’ERC, Som Canet, Primàries Canet de Mar, CUP i Canet i Tu
presenten a consideració del Ple, d’acord amb les deliberacions fetes a la Comissió
Informativa General de data 18 de febrer d’enguany, la moció que es transcriu a
continuació:
MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, SOM CANET,
PRIMÀRIES CANET DE MAR, CUP I CANET I TU EN SUPORT A PABLO HASÉL
El clima de regressió democràtica a l’Estat Espanyol ha quedat novament palès en la
detenció el dia 16 de febrer de 2021 del cantant i poeta lleidatà Pablo Hasél acusat
d’apologia del terrorisme i de calúmnies i injúries a la Corona i a les institucions de l'Estat
arran de la lletra d’una cançó i de 62 missatges a la xarxa social twitter entre 2014 i
2016.
Hasél, condemnat per l’Audiència Nacional, ha ingressat a presó per haver fet sentir la
seva veu i la seva opinió, un Dret que hauria de ser respectat en tota democràcia
consolidada. Ens ha quedat novament clar que aquest no és el cas de l’Estat Espanyol,
un Estat que s’ha posat en el punt de mira d’organitzacions internacionals per la limitació
que està posant de forma aberrant a la Llibertat d’expressió i per la gestió autoritària
amb pèrdua de drets fonamentals.
La llibertat d’expressió i d’opinió és un dret fonamental de tot individu i està recollit a
l’article 19è de la Declaració Universal dels Drets Humans.
L’Estat Espanyol, a través d’uns tribunals parcials, subjectius i obsolets, s’han esplaiat
en els darrers anys a defensar i protegir els qui fan apologia del feixisme i del franquisme
mentre, per altra banda, es distorsionen fets i accions que qüestionen aquests
moviments antidemocràtics i que representen una crítica i una valoració emmarcada en
la llibertat d’expressió.
El Ple municipal aprova per catorze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola,
Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid
Cámara, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto,
Josep Tenas Soler, Anna M. Casas Donadeu, Josep Antoni Massagué Muntada, Jordi
Castellà Andrés, Andreu Graupera Giménez i Gemma Bosch Alsina i tres vots en contra
dels regidors Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata i Miguel Borrego González:
Primer.- Denunciar un cop més les sentències polítiques dels tribunals espanyols que
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posen en entredit les garanties de tot el sistema judicial i la separació de poders que ha
de ser un dels pilars de tota democràcia.
Segon.- Reiterar el compromís del món local català amb la llibertat d’opinió i d’expressió
i en la defensa dels drets fonamentals de tota la ciutadania.
Tercer.- Condemnar la pena imposada al cantant Pablo Hasél per l’expressió del seu
pensament a través de les seves cançons i les seves piulades i fer-li arribar tot el nostre
suport.
Quart.- Exigir al Govern de l’Estat espanyol la derogació immediata de la Llei mordassa
i acabar amb la mordassa digital.
Cinquè.- Promoure una modificació del Codi Penal on es despenalitzin aquest tipus de
delictes i on es protegeixi la llibertat d’expressió en lloc de sancionar-la.
Sisè.- Comunicar aquest acord al govern espanyol, al Congrés i a l’Associació de
Municipis per la Independència.
El senyor Andreu Graupera Giménez, portaveu del grup municipal de la CUP, llegeix la
part dispositiva de la moció. Primer, però, aclareix que és una moció transaccionada, és
a dir, el text es va adaptar perquè s’hi poguessin adherir quantes més formacions
polítiques millor. No és el que la seva organització havia triat, però han estat disposats
a renunciar-hi perquè s’hi afegeixin totes les formacions polítiques possibles.
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, explica
que la seva formació es va adherir a aquesta moció. Va haver-hi un debat molt encès a
la Comissió Informativa General, on es va parlar de les lletres de les cançons de Pablo
Hasel. Manifesta que a ella personalment, les lletres de Pablo Hasel tampoc li agraden
i tampoc pensa que sigui un sant, s’ha defensat molt que aquest noi anirà a la presó,
per una acumulació de condemnes, però el que a la senyora Bosch li preocupa és
l’última perquè és per injúries a la corona. Creu que segons quines cançons, depèn de
quin col·lectiu toquin són injúries i depèn de quins altres, no molesten a ningú. També
vol fer una reflexió, que és com està anant la deriva de la llibertat d’expressió en aquest
país, quan al 1984, Tip i Coll feien un acudit sobre Carrero Blanco que deia “de todos
mis ascensos el último fue el más rápido” i no va passar res i, en canvi, fa poc temps a
una noia se li va posar un any de presó per fer el mateix tipus d’acudit. Creu que han de
mantenir una lluita contra aquestes conductes que reprimeixen la llibertat d’expressió i
és per això, i perquè volen la derogació de la Llei mordassa i la mordassa digital, que
votaran a favor d’aquesta moció.
El senyor Jordi Castellà Alsina, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar,
explica que també votaran a favor d’aquesta moció, en primer lloc perquè la llibertat
d’expressió i opinió són uns drets fonamentals que estan recollits a la Constitució
espanyola, a la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea i a la Carta de Drets
Fonamentals de les Nacions Unides. Són uns drets importantíssims perquè una societat
pugui viure en llibertat, sense llibertat d’expressió no es viu en una societat lliure. Creuen
absolutament desproporcionat aplicar penes de presó contra la llibertat d’expressió.
Consideren que és absolutament intolerable, que això només passa en els règims
totalitaris i dictatorials i creuen que és necessari que hi hagi una regulació que no passi
64

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

per la condemna, si algú és calumniat amb injúries, es pot portar per la via civil i es pot
condemnar el responsable a una pena de multa, però creuen que la pena de presó és
per a delictes molt més greus i molt més importants que posar en dubte l’honorabilitat
del monarca espanyol.
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per
Canet, explica que no entén el títol de la moció, ja que no té massa relació amb els
acords que es proposen. Potser hauria estat millor un títol com “Moció per preservar el
dret de la llibertat d’expressió”, perquè cada vegada que algú pateixi aquesta persecució
s’haurà de fer la mateixa moció, canviant el nom.
Està completament d’acord amb la moció i hi votarà a favor, però demana al grup
municipal de la CUP que siguin més curosos i dins d’una bandera no n’encolomin una
altra. Segons el títol de la moció ha de donar suport a un personatge que diu, entre altres
coses, “me tatuaré en el brazo el rostro del que le pegue un tiro a Jaime Peñafiel” i es
pregunta què passaria si algú ho fa, perquè no han d’oblidar el ressò que se li està
donant a aquesta persona, tot i que puntualitza que els raps sobre la corona li agraden
molt.
No es cansaran de demanar que no es doni suport a la narrativa de l’extrema dreta i el
senyor Massagué manifesta que ell podria afegir “i al de l’extrema esquerra tampoc”.
Considera que als acords estaria millor establir la condemna a les penes imposades en
contra de la llibertat d’expressió, pensament, ja siguin en cançons, publicacions privades
i fins i tot, fer arribar el seu suport a totes les persones que pateixen repressió per les
seves idees i expressions.
Es van posar les mans al cap quan fa dos anys, un municipi sevillà simulava
l’afusellament del president Puigdemont i la crema del seu ninot. No subscriu ni l’un ni
l’altre, però mai oblidarà que la llibertat d’un acaba on comença la de l’altre. De totes
maneres, el seu sentit del vot serà a favor.
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, explica que
votaran a favor d’aquesta moció perquè estan d’acord amb la part propositiva i és cert
que, com deia el senyor Massagué potser el títol, com sovint sol passar amb les mocions
que es presenten, no s’adiu massa amb el contingut. Però això sol passar quan una
moció es transacciona i se li dona la volta. Si només s’atén al títol, no poden estar a
favor de tot el que fa aquest cantant. La sentència fa esment a algunes coses que tots
ells no hi estarien a favor, com són les agressions o els insults i les amenaces. És evident
que no hi estan a favor i, a més a més, s’han de condemnar, faci qui les faci, encara que
sigui un raper que falti a la corona. Però el motiu pel qual el seu grup vota a favor de la
moció és perquè estan a favor de la llibertat d’expressió i evidentment de la derogació
de la Llei mordassa i de la mordassa digital.
Per acabar, vol manifestar el seu acompanyament a tots aquells afectats pels disturbis
que hi estan havent aquests darrers dies, aprofitant un dret tan fonamental com és el de
manifestació, i que acaben amb alguns aldarulls que no són per a res produïts pels que
possiblement se sumarien a aquestes manifestacions.
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, comenta que li
agrada molt que des d’aquí es defensi tan fervorosament el dret a la llibertat d’expressió,
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però li agradaria veure si la defensarien d’aquesta manera si desitgessin la mort d’algun
dels presents a través de les xarxes socials.
Dit això, en primer lloc, explica que cap causa justifica la violència i el vandalisme contra
béns públics i privats. Per aquest motiu condemnen els aldarulls amb un grau molt elevat
de violència urbana que han viscut alguns municipis. Defensen el dret a manifestar-se
pacíficament. Donen tot el seu suport als cossos de seguretat, bombers i sanitaris que
han hagut d’actuar per evitar danys.
La democràcia i l’estat de dret ha d’estar en constant evolució i dinamisme per adaptarse a la realitat de la societat. Per això, la llibertat d’expressió ha de tenir dos nuclis
centrals, tot el que no posi en risc la seguretat de les persones no pot acabar amb penes
de privació de llibertat, per això l’article 20 de la Constitució Espanyola permet anar més
enllà de la creativitat artística. La llibertat d’expressió a Espanya és congènita a la pròpia
democràcia i particularment a un bé valorat per experts externs sobre la seva qualitat i
la seva solvència. En els apartats 3 i 4 de l’article 20 de la Constitució, que consagra la
llibertat d’expressió i la prohibició de la censura, hi ha sols els límits de l’honor als menors
i els valors, com la pròpia llibertat d’expressió. Per aquest motiu no hi ha un sol dret en
cap democràcia del món que es pugui exercir de manera absoluta, perquè cap dret es
pot defensar amb violència, és una línia vermella.
Els drets fonamentals tenen límits constitucionals. Així, de cap manera es defensa cap
dret fonamental en una democràcia amb violència. Volen defensar la llibertat d’expressió
compatible amb el dret a viure tranquil·lament sense amenaces, agressions i
intimidacions, però no poden minimitzar i legitimar les agressions o les amenaces i
l’insult permanent o l’assenyalament de persones per la seva militància, les seves idees
o el seu assetjament. Aquest fet no pot normalitzar-se com tampoc la reiteració d’actes
vandàlics contra seus de partits polítics, sindicats, organitzacions de qualsevol mena i
menys, domicilis particulars.
El seu grup municipal sempre estarà a favor de donar suport a les iniciatives ciutadanes,
de col·lectius culturals i artístics, d’artistes o músics individuals que promoguin el
respecte i la defensa de la llibertat d’expressió. De manera tradicional, l’art i les seves
expressions han estat espais on la provocació i la crítica són expressions i han estat
espais on la provocació i la crítica són part essencial de la creativitat d’alguns artistes i
reflecteixen la salut i la capacitat d’autocrítica, i des del govern de l’Estat es treballarà
per impulsar la derogació de la Llei de seguretat ciutadana i la reforma del Codi Penal,
per tal de garantir la llibertat d’expressió entre altres drets individuals i col·lectius que
s’han vist vulnerats per la reforma del Codi Penal del 2015, que va aprovar el govern del
PP.
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs
Independents, explica que el seu grup donarà suport a aquesta moció pel que té de
moció a favor de la llibertat d’expressió i d’opinió, no tant així de la persona que, com
aquí bé s’ha dit i comentava la senyora Bosch, hi ha cançons o lletres de cançons que
no li agraeixen. No és tant si els agraden o no, sinó que tant la llibertat d’expressió i
d’opinió o de manifestació tenen, agradi o no, uns límits i quan aquests límits es
depassen es converteixen en delicte o passen a ser delicte.
Comenta això perquè l’artista ha tingut una causa general, no només s’ha parlat d’una
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cançó o d’uns textos, sinó a més a més, sobre el que ha dit i el que ha fet, de la qual
cosa hi hauria molt a discutir i a parlar. De fet, el seu grup donarà suport a aquesta moció
perquè si no ho fessin semblaria que estan en contra de la llibertat d’expressió i opinió,
però com ha dit, no per estar a favor a l’artista, ja que el cas de la sentència i el
procediment era molt més general, molt més ampli, i hi hauria coses molt discutibles i
tal vegada també molt reprovables.
El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que el seu grup
també votarà a favor d’aquesta moció i li donaran suport pel que diuen els acords, no
pel que s’inventa algun dels portaveus. L’acord manifesta “condemnar la pena imposada
a Pablo Hasel per l’expressió del seu pensament a través de les cançons i de les
piulades!. Enlloc es parla de violència, ni de manifestacions amb destrosses al carrer.
Per tant, el que s’està discutint és si la llibertat d’expressió pot provocar una causa penal
i un ingrés a presó o, si en el cas d’aquest artista, el qual a ell personalment tampoc no
li agrada gaire el seu discurs ni les seves cançons, les causes o les sancions haurien de
ser administratives.
De fet, el que es debat en aquest moment és la llibertat d’expressió. Quan algú diu que
la llibertat d’expressió es limita amb menors, moltes vegades han pogut veure que també
es limita amb el terme Espanya, amb el terme constitució i amb mil termes més.
Per tant, que quedi clar que el seu grup defensa la llibertat d’expressió i només entren
en aquest apartat. Ara bé, el que és més trist de tot és que es posi algú a la presó per
dir que el rei és un lladre i que el lladre fugi a l’estranger sense ser jutjat ni portat a presó.
Això és el més trist de tot.
El senyor Graupera comenta que no es vol repetir i allargar més del compte aquest punt.
Tan sols vol dir que la moció expressa el que expressa. Torna a repetir que no és la
moció que va presentar la seva organització i es va transaccionar precisament perquè
tothom s’hi pogués afegir i ningú se sentís ofès.
La senyora Gómez comenta que, com molt bé acaba de dir el senyor Graupera, les
mocions sempre s’han votat a favor o en contra en funció de la totalitat de la moció. És
a dir, tots els grups municipals, davant d’una moció en la qual hi ha un únic punt amb el
qual no estan d’acord, el vot ha estat d’abstenció o en contra, argumentant precisament
això, que no estaven d’acord amb la totalitat de la moció. El senyor Graupera ha explicat
que s’ha transaccionat el contingut d’aquesta moció perquè tots hi estiguessin d’acord,
per tant, no entén que ara en públic, molts dels regidors manifestin que estan només a
favor d’una part. Si ho han transaccionat i hi voten a favor, és que hi estan totalment
d’acord i si no és així els demana coherència i que facin el que fan sempre, que quan hi
ha una part de la moció amb la qual no estan d’acord, o s’abstenen o hi voten en contra.
El senyor Llovet comenta que estan a favor del punt primer de la moció, del segon, del
tercer, del quart i del cinquè. Amb això vol deixar clar que no estan en contra de cap
dels punts que es presenten a votació.
El senyor Graupera aclareix que la transacció ha estat amb el text de la moció i no pas
amb els acords. Tothom estava a favor dels acords i recorda que, fins i tot, s’hi va afegir
una petició del seu grup.
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3. Propostes urgents
L’alcaldessa, explica que presenten aquesta proposta per via d’urgència perquè el
Consell Comarcal del Maresme ha d’aprovar-ho en el proper ple que celebri i cal que
tots els ajuntaments ja l’hagin aprovat.
Així, doncs, la senyora alcaldessa, segons allò que es disposa als articles 51 del text
refós de règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la
consideració dels presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre del dia.
Un cop sotmès a la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per setze vots a
favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer,
Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid Cámara, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta
Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Josep Tenas Soler, Anna M. Casas Donadeu,
Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata, Miguel Borrego González, Josep Antoni
Massagué Muntada, Jordi Castellà Andrés i Gemma Bosch Alsina i una abstenció del
regidor Andreu Graupera Giménez i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació
en els termes següents:
3.1. Alcaldia
3.1.1. APROVACIÓ DE L'ADDENDA DE MODIFICACIÓ DE LA VIGÈNCIA DEL
CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME PER A L'ENCÀRREC
DE GESTIÓ DEL SERVEI DE MOBILITAT INTERNACIONAL PER A JOVES
Fets:
Que l’Ajuntament de Canet de Mar i el Consell Comarcal del Maresme van convenir a
signar el Conveni d’encàrrec de gestió per a la contractació conjunta esporàdica del
Servei de mobilitat internacional per a joves del Maresme 2018-2021 (a partir d’ara
Servei de Mobilitat).
Que, posteriorment a la signatura del conveni, el Consell Comarcal del Maresme va
gestionar l’expedient de licitació i que es va adjudicar del Servei de Mobilitat a l’entitat
Nexes Interculturals amb una durada fins a juny de 2021.
Que en els plecs administratius de la seva contractació, s’exposa que el contracte es
pot prorrogar fins a juny de 2023.
Que en data, 2 de desembre de 2020, el Servei Comarcal de Joventut del Consell
Comarcal del Maresme va convocar reunió amb les tècniques municipals dels serveis
de Joventut dels Ajuntaments conveniats per informar de les condicions de pròrroga del
Conveni del Servei de Mobilitat Internacional de Maresme i del contracte de Nexes
Interculturals SCLL per tal de lligar ambdues pròrrogues. Aquestes són:
-

Pròrroga dels convenis amb els Ajuntaments entre l’1 de gener de 2021 fins a
juny del 2023 en les mateixes condicions vigents.
Pròrroga del contracte amb Nexes Interculturals fins a juny de 2023
68

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

Que, d’acord amb aquest import anual, la quantitat proporcional que pertoca satisfer a
l’Ajuntament per a l’any 2022 (gener – desembre) és de:
Cost màxim de participació en el Servei – Municipi
sense assessoria presencial
Cost de la realització d’accions al municipi – 1 paquet
d’accions (5h/any presencials al municipi)
Cost màxim total de participació en el Servei

694,00 €/any
200,00 €/any
894,00 €/any

Que, d’acord amb aquest import anual, la quantitat proporcional que pertoca satisfer a
l’Ajuntament per a l’any 2023 (gener-juny) és de:
Cost màxim de participació en el Servei – Municipi
sense assessoria presencial
Cost de la realització d’accions al municipi – 1 paquet
d’accions (5h/any presencials al municipi)
Cost màxim total de participació en el Servei

254,45€/any
200,00€/any
454,45€/any

Vist l’informe tècnic emès pel tècnic municipal de Joventut, que consta a l’expedient.
Vist l’informe emès conjuntament per la Secretaria i la Intervenció municipals, que també
consta a l’expedient.
Vist el text de l’addenda de modificació de la vigència del conveni, que es transcriu com
a annex a aquesta proposta.
El Ple municipal aprova per setze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola,
Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid
Cámara, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto,
Josep Tenas Soler, Anna M. Casas Donadeu, Marián Gómez Téllez, Sílvia Tamayo Mata,
Miguel Borrego González, Josep Antoni Masagué Muntada, Jordi Castellà Andrés i
Gemma Bosch Alsina i una abstenció del regidor Andreu Graupera Giménez:
Primer.- Aprovar de modificació de la vigència del conveni de col·laboració entre el
Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Canet de Mar per a l’encàrrec de gestió
de la contractació del Servei de mobilitat internacional per a joves, fins al mes de juny
de l’any 2023.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 894,00 euros pels anys 2021 i
2022 i l’import de 454,45 euros per l’any 2023, a favor de Nexes Interculturals SCCL
amb CIF F622356676 i amb càrrec a l’aplicació pressupostària 41 33700 22609 del
pressupost ordinari de l’any 2021.
Atesa la seva plurianualitat i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 174 del
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’eficàcia d’aquest conveni per
a exercicis posteriors al 2021 queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient.
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Tercer.- Facultar la senyora alcaldessa per signar tots els documents que siguin
necessaris per dur a terme aquests acords.
Quart.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal del Maresme.
Cinquè.- Comunicar aquests acords a l’Àrea de Joventut, com també a les àrees
d’Intervenció i Tresoreria, a tots els efectes.
ANNEX
Addenda de pròrroga per al gener 2022-juny 2023 del Conveni d’encàrrec de gestió
entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Canet de Mar per a la
contractació conjunta esporàdica del Servei de mobilitat internacional per a joves del
Maresme 2018-2021.
A Mataró, ___ de gener de 2021
1. INTERVENEN:
D’una part la Sra. Sra. Blanca Arbell i Brugarola,, alcaldessa de l’Ajuntament de Canet
de Mar, actuant en nom i representació d’aquesta administració local (a partir d’ara
l’Ajuntament).
I de l’altra, el Sr. Damià del Clot Trias president del Consell Comarcal del Maresme,
actuant en nom i representació d’aquesta corporació local supramunicipal (a partir d’ara
Consell Comarcal).
2. EXPOSEN:
Primer.- Que les dues institucions van convenir en signar el Conveni d’encàrrec de
gestió entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament per a la contractació
conjunta esporàdica del Servei de mobilitat internacional per a joves del Maresme 20182021 (a partir d’ara Servei de Mobilitat).
Segon.- Que, posteriorment a la signatura del conveni, el Consell Comarcal del
Maresme va gestionar l’expedient de licitació i que es va adjudicar del Servei de
Mobilitat a l’entitat Nexes Intercultural amb una durada fins a juny de 2021.
Tercer.- Que en els plecs administratius de la seva contractació, s’exposa que el
contracte es pot prorrogar fins a juny de 2023.
Quart.- Que en data, 2 de desembre de 2020, el Servei Comarcal de Joventut del
Consell Comarcal del Maresme va convocar reunió amb les tècniques municipals dels
serveis de Joventut dels Ajuntaments conveniats per informar de les condicions de
pròrroga del Conveni del Servei de Mobilitat Internacional de Maresme i del contracte
de Nexes Interculturals SCLL per tal de lligar ambdues pròrrogues. Aquestes són:
-

Pròrroga dels convenis amb els Ajuntaments entre l’1 de gener de 2021 fins a
juny del 2023 en les mateixes condicions vigents.
Pròrroga del contracte amb Nexes Interculturals fins a juny de 2023
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Cinquè.- Que, d’acord amb aquest import anual, la quantitat proporcional que pertoca
satisfer a l’Ajuntament per a l’any 2022 (gener – desembre) és de:
Cost màxim de participació en el Servei – Municipi
sense assessoria presencial
Cost de la realització d’accions al municipi – 1 paquet
d’accions (5h/any presencials al municipi)
Cost màxim total de participació en el Servei

694,00 €/any
200,00 €/any
894,00 €/any

Sisè.- Que, d’acord amb aquest import anual, la quantitat proporcional que pertoca
satisfer a l’Ajuntament per a l’any 2023 (gener-juny) és de:
Cost màxim de participació en el Servei – Municipi
sense assessoria presencial
Cost de la realització d’accions al municipi – 1 paquet
d’accions (5h/any presencials al municipi)
Cost màxim total de participació en el Servei

254,45€/any
200,00€/any
454,45€/any

3. ACORDEN
Primer.- Prorrogar el conveni d’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal del
Maresme i l’Ajuntament de Canet de Mar per a la contractació conjunta esporàdica del
Servei de mobilitat internacional per a joves del Maresme 2018-2021, amb un termini
de vigència entre gener 2022-i juny 2023, sense perjudici de les modificacions que es
puguin realitzar d’acord amb el pacte SISÈ del Conveni.
Segon.- Pel que fa a la resta d’acords, es mantenen vigents els del conveni inicial.
Tercer.- Que la vigència d’aquesta addenda de pròrroga s’iniciarà en el moment de la
seva signatura i fins a 30 de juny de 2023.
La senyora M. Assumpta Revoltós Vaquer, regidora delegada de Festes i Joventut,
explica que, tal com ha llegit la senyora secretària, es porta a la consideració del Ple la
pròrroga d’aquest conveni fins a l’any 2023.
El senyor Andreu Graupera Giménez, portaveu del grup municipal de la CUP, explica
que no han pogut debatre aquest punt a la seva assemblea pel fet que ha entrat
d’urgència i no n’ha fet cap després de rebre la proposta i, per tant, el seu vot serà
d’abstenció.

4.- Precs i preguntes
La senyora alcaldessa explica que les preguntes que hagin estat entrades mitjançant
instància al registre de l’Ajuntament seran contestades ara mateix. Comenta que ho
faran per blocs i que començaran per les preguntes del grup municipal del PSC.
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La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, demana la
paraula perquè vol fer una puntualització a les preguntes que van entrar per registre, ja
que han detectat dues errades i abans que les llegeixin per contestar-les li agradaria
poder explicar aquestes errades.
Explica que en una de les preguntes que li fa a la senyora alcaldessa, parlant de
Seguretat Ciutadana, demanen informació sobre un fet que va passar la nit de Cap
d’Any, quan de fet va passar durant la revetlla de Sant Joan.
La segona errada que han detectat és en una pregunta per al senyor Josep Tenas Soler,
regidor delegat d’Esports, Platges i Brigada d’Obres i Serveis, que hi ha un zero de més
en les quantitats, es parla de 300.000 i 500.000 quan en realitat hauria de dir 30.000 i
50.000.
La senyora alcaldessa volia comentar que potser seria millor que cada grup llegeixi les
seves preguntes i un cop llegides, farien les respostes. Així, doncs, cedeix el torn de
paraula altre cop a la senyora Gómez.
1.- Subvencions per a la redacció dels estudis tècnics dels sobreeixidors i
subvencions per la instal·lació d’elements de quantificació de sobreeixidors.
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, demana al
senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Sanitat que expliqui
de què es tracta i què ha fet l’Àrea de Medi Ambient respecte d’aquest tema. Li sembla
que ja li va fer arribar les subvencions del Consell Comarcal del Maresme sobre aquest
assumpte.
El senyor Josep Maria Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Sanitat, explica
que aquesta pregunta és bastant complexa. Considera que primer, si es parla d’aquest
assumpte, cal explicar què és un sobreeixidor. Comenta que potser amb un minut de
temps no quedarà prou clar.
La senyora alcaldessa aclareix que com que el senyor Masvidal és un membre del
govern té tot el temps que necessiti per explicar-se, tot i que li agraeix les ganes de ser
breu.
El senyor Masvidal insisteix que intentarà ser breu.
El senyor Masvidal explica que un sobreeixidor en baixa, que és on té competències el
govern municipal, ja que en els d’alta la competència és del Consell Comarcal del
Maresme, serveix en un municipi com Canet, que és antic i les aigües no estan
separades, sinó que només hi ha un sol conducte on van les fecals i les pluvials, en el
moment que plou molt i aquest conducte queda completament atapeït, abans que saltin
les tapes del clavegueram, aquests sobreeixidors treuen l’aigua i les dirigeixen
directament al canal de la riera i cap al mar. En el moment que això passa poden sortir
sòlids de tot tipus, com poden ser bolquers o compreses que van directament al mar.
El senyor Masvidal explica que es va aprovar un Reial decret, a través de l’Agència
Catalana de l’Aigua, que establia que els municipis havien de posar unes reixes en
aquests sobreeixidors per aturar aquests sòlids. A partir d’aquest Reial decret es van fer
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tres actuacions. La primera, era un inventari de tots els sobreeixidors que tenia el
municipi. Un cop aquest inventari estigués fet es podia demanar una subvenció, que és
una de les que ha anomenat la senyora Gómez, amb la qual es posaven uns detectors
en els sobreeixidors per saber quantes vegades actuaven, perquè no només actuen
quan hi ha pluja, sinó també moltes altres vegades, com per exemple, si hi ha un
taponament a la claveguera. Si no hi hagués aquest control no se sabria si actuen o no.
I la tercera actuació era posar aquestes reixes per aturar els sòlids.
Abans de continuar amb l’explicació, el senyor Masvidal explica que li han tramès
aquesta pregunta a Medi Ambient, però no és pas aquesta Àrea l’encarregada d’aquest
assumpte, però tot i així s’ha volgut informar i per això ho està explicant ell.
El senyor Masvidal continua explicant que va parlar amb el Consell Comarcal del
Maresme i aquest li va comentar que primer s’ha de fer l’inventari d’aquests
sobreeixidors i de la resta se’n cuida directament el Consell Comarcal del Maresme.
Explica que l’any 2015 es va aprovar per ple, el Pla director del clavegueram, amb l’ajut
de la Diputació, i en aquest pla ja hi ha tot l’inventari dels sobreeixidors. Així, doncs,
l’enginyera municipal ja està treballant amb el Consell Comarcal del Maresme perquè
tirin endavant les actuacions que calguin fer.
La senyora Gómez agraeix al senyor Masvidal l’explicació que ha fet a tots els canetencs
i les canetenques però especifica que la seva pregunta era bastant més concreta. Entén
que hagi fet aquesta explicació perquè el ple es públic i així els canetencs i les
canetenques poden conèixer aquesta informació.
La senyora Gómez, però, comenta que vol fer una puntualització. El senyor Masvidal ha
comentat que no entenia per què li feia aquesta pregunta a ell, perquè no és de l’Àrea
de Medi Ambient. Explica que li va passar l’enllaç del Consell Comarcal del Maresme i
en aquest enllaç deixa ben clar que l’Àrea que s’ocupa d’aquest assumpte és la de Medi
Ambient i per això li va fer arribar al senyor Masvidal. Si des de l’Ajuntament, aquest
assumpte no es porta des de Medi Ambient, ho desconeix.
Entén que hagi fet aquesta explicació del que s’havia fet en anys anteriors, entén que
vulgui situar els canetencs i les canetenques en com s’ha tractat aquest problema i a
més a més li agraeix, perquè ella tampoc no ho sabia. La senyora Gómez va tenir la sort
de poder parlar amb la persona responsable del Consell Comarcal del Maresme que li
va explicar el mateix que el senyor Masvidal ha fet avui.
La diferència és que la senyora Gómez li ha fet una pregunta concreta i no sap si és que
en tota la seva explicació no l’ha entesa o no ha donat aquesta informació. La pregunta
concreta és si es pensen demanar aquests ajuts, si saben quin és el termini per
presentar les sol·licituds i si es té en compte que per demanar aquests ajuts s’han
d’aportar unes informacions, entre altres coses.
El senyor Masvidal creu que sí que li ha contestat. Explica que aquesta informació és a
l’inventari que els estan demanant i aquest inventari és dins del Pla director de
clavegueram que es va aprovar l’any 2015. Això és el que està treballant l’enginyera
municipal amb la responsable del Consell Comarcal del Maresme per poder activar
aquests ajuts. Canet té la sort de tenir aquest pla director que no tenen molts altres
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pobles i, per tant, ja tenen grafiats tots els sobreeixidors.
Insisteix en el fet que no és ell qui porta aquest assumpte, però li ha volgut contestar ell
perquè és un tema que l’apassiona.
La senyora alcaldessa explica que el fet que cada administració es pugui organitzar a la
seva manera, fa que les àrees es distribueixin els sectors de treball com millor creguin.
Li sobta que la senyora Gómez no sàpiga com funciona l’Ajuntament de Canet de Mar i
quines àrees estan delegades.
2.- En quin moment es troben els ajuts que es van donar el desembre del 2020 a
l’Associació de Comerciants.
La senyora Anna M. Casas Donadeu, regidora delegada de Turisme i Promoció
Econòmica, explica que voldria contestar les preguntes que li han fet els regidors de
l’oposició, però l’estan estressant una mica, perquè haurà de preguntar quant temps té
per respondre les preguntes, perquè no ho sap.
La senyora alcaldessa li respon que tot el temps que necessiti perquè quedi aclarit i ben
explicat. Per aquest motiu, la senyora Casas està treballant al govern i coneix
perfectament la seva àrea.
La senyora Casas explica que, sobre respondre preguntes, voldria aclarir que presentarles a poques hores, quan els regidors assisteixen a una Comissió Informativa amb una
setmana d’antelació, no ho veu gaire proporcional, perquè els regidors de l’oposició
parlen molt del que estableix el Reglament orgànic municipal, però els vol fer aquesta
precisió, perquè això comporta potser no donar temps als tècnics a recollir les dades
amb el detall que ells es mereixen. Potser pensen que això posa els regidors del govern
en una situació incòmoda, cosa que en el seu cas no es així. Per això els fa un prec que
tinguin en compte el ritme de feina dels empleats d’aquest Ajuntament, que han de
reprogramar la seva feina a poques hores del Ple per poder respondre les preguntes,
amb el compromís adquirit que si les fan per escrit, els regidors de govern els les
respondran en el mateix Ple.
Dit això, passa a respondre a les preguntes que li han fet.
La senyora Casas pensa que aquesta pregunta del PSC, de en quin moment es troben
els ajuts, es refereix a la subvenció i no als ajuts, que és molt diferent. En aquest cas es
tracta d’una subvenció, que es va aprovar per ple, una subvenció que està vinculada al
conveni aprovat en Junta, com també ja s’ha informat. Així, doncs, el punt en què es
troba aquesta subvenció, és concedida i acceptada mitjançant la firma del conveni.
Si, en canvi, la senyora Gómez pregunta per l’estat de desenvolupament del conveni,
com ja ha explicat anteriorment, dilluns dia 22 es va dur a terme la primera comissió de
seguiment, amb un resultat plenament satisfactori per la informació i l’estat de les
actuacions, de pla i calendarització de les actuacions preparades, per l’estat de
presentació que l’empresa dinamitzadora els ha fet de justificacions de subvencions tot
i només portar pocs dies de treball in situ i quan tingui l’acta definitiva, aquells que ho
sol·licitin podran consultar-la.
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Explica que van demanar poder fer la videoacta, però fins la pròxima comissió no creuen
que la tinguin disponible. Per part de l’Ajuntament i de PIMEC està revisada i estan
esperant la resposta dels membres de la junta de l’associació que hi van assistir, per si
sol·liciten qualsevol modificació.
El senyor Massagué demana que la senyora Casas aclareixi si les reunions que han dut
a terme per al desenvolupament del conveni es van fer per videoacta o no.
3.- Com és que no fa massa anys es va fer un arranjament al carrer Clausell i, quan
hi ha vint carrers que fa dècades que no es toquen, s’ha tornat a arranjar per
segona vegada el mateix carrer.
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis,
comenta que amb aquesta pregunta sembla que els veïns del carrer Clausell són uns
privilegiats, però des de Serveis Tècnics no han trobat pas cap obra rellevant al carrer
Clausell durant els últims anys. Les úniques intervencions que hi han trobat és l’asfaltat
de l’any 2001, és a dir, fa 20 anys i l’altra intervenció és la instal·lació de pous del Pla
director del clavegueram, que es va fer a 30 carrers del poble. Fora d’això, creuen que
és molt necessari i molt urgent que es vagin fent els carrers en la seva totalitat, pel que
fa a la urbanització, i en un sentit encara més clar quan es parla de sobreeixidors. El fet
hi hagi sobreeixidors és perquè les aigües fecals i les pluvials es barregen a la riera i
desemboquen al mar. Aquesta diferenciació en les canonades és el que s’ha fet al carrer
Clausell.
4.- Se sap si s’anul·larà el Canet Rock?
La senyora M. Assumpta Revoltós Vaquer, regidora delegada de Festes i Joventut,
explica que aquest esdeveniment, tot i que és de molt interès per Canet de Mar, es lidera
principalment des de Cultura, encara que col·laboren moltes de les àrees municipals,
com Promoció Econòmica, Obres i Serveis, Seguretat Ciutadana o Medi Ambient i
Festes.
Com que han fet la pregunta a l’Àrea de Festes, la senyora Revoltós explica que encara
no hi ha res concretat, però que s’hi està treballant. Saben que s’estan programant una
sèrie d’actes o concerts com els que s’han fet a la Sala Apol·lo, amb aforament limitat,
accessos controlats i testos d’antígens per a tots els assistents. L’interès de l’Ajuntament
és evident, ja que consideren que la cultura és fonamental per a la salut mental i, també,
pels mals moments que aquest sector està passant. Així, doncs, la voluntat de tots és
que es pugui tirar endavant si el moment ho permet. Si no ho permet es continuarà
treballant igualment perquè tothom el pugui gaudir en el moment que sigui més
favorable.
5.- Quantes baixes hi ha en aquest moment a l’Àrea de Benestar Social i com s’ha
pensat cobrir-les?
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Recursos Humans i Acció
Social, explica que els mesos de gener i febrer han estat difícils, ja que han tingut tres
baixes de tècnics, amb el problema que suposa per poder donar resposta a tots els
usuaris- Han pogut revertir aquesta situació durant aquestes últimes dues setmanes,
perquè ja tenen el treballador social i la treballadora familiar i també s’hi ha incorporat
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l’últim treballador que faltava. Actualment, doncs, només hi ha una treballadora social
de baixa, però és una baixa de curta durada.
6.- Com està el cas de l’agent que suposadament va fer valer d’una manera poc
ortodoxa la seva autoritat la nit de la revetlla de Sant Joan amb un menor?
La senyora alcaldessa comenta que van estar buscant què havia passat la nit de Cap
d’Any i no van trobar res. Afortunadament la senyora Gómez ja ha comentat que s’havia
equivocat i que era un fet que havia passat durant la revetlla de Sant Joan. La senyora
alcaldessa explica que es va obrir una investigació interna pel que va passar i es va
tancar. Com a regidora, la senyora Gómez pot demanar tota la informació a l’Àrea
corresponent.
7.- Què es pensa fer al respecte de la manifestació sobre la inseguretat ciutadana?
La senyora alcaldessa comenta que ja ho ha contestat al principi d’aquesta sessió i no
vol tornar a abusar del temps per explicar el mateix.
La senyora Gómez demana poder fer una puntualització sobre un comentari que ha fet
la senyora alcaldessa respecte dels punts calents de la població. La senyora alcaldessa
ha comenta que no sap d’on treu la informació dels punts calents i la senyora Gómez li
contesta que la treu de caminar, passejar, trepitjar molt carrer i fer molt Canet de Mar.
8.- Quantes vacunes s’han posat a dia d’avui a Canet de Mar?
El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Sanitat, explica
que no es pot saber. Comenta que pot saber la gent que s’ha vacunat des del CAP, però
hi ha molts grups que venen directament de l’INSS i de CatSalut, que van a vacunar
col·lectius en concret. Per exemple, els mestres els vacunen des d’un col·lectiu extern i
la Policia també igual que les residències.
9.- Quin projecte de jardineria hi ha per a les rotondes?
El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Sanitat explica
que estan intentant que les rotondes siguin més sostenibles, molt més fàcils de mantenir
i que siguin més netes.

10.- Quan es pensa iniciar el projecte per renovar el clavegueram de l’avinguda
Maresme?
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis,
explica que aquest clavegueram està lligat a l’assumpte dels sobreeixidors. Han explicat
reiteradament que el clavegueram d’aquesta zona és una instal·lació en la qual només
hi ha un conducte d’aigües fecals i no hi ha aigües pluvials. Els agradaria fer molts
carrers per arreglar-ho, però el problema no és el que es pot fer, com el carrer Nou, una
part del carrer d’en Mora, el carrer Clausell, ara faran el carrer Sant Pere, el problema
és que en els últims trenta anys no s’ha fet ni un sol carrer de tot el poble amb les aigües
separades, fora de les dues rieres. Aquest és el problema greu que s’han trobat.
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11.- Hi ha 24 treballadors a la brigada d’Obres i Serveis i cada treballador cobra
una mitjana de 20 euros per 80 hores anuals. Això és un total de 1.600 euros per
24 treballadors. D’on els surten els gairebé 50.000 euros que hi ha al pressupost.
El senyor Josep Tenas Soler, regidor delegat d’Esports, Platges i Brigada d’Obres i
Serveis, li agraeix la rectificació que ha fet la senyora Gómez perquè amb els números
que havia dit primer no entenia res i, per tant, no li podia contestar.
Dit això, la senyora Gómez fa una multiplicació amb uns números que de cap manera li
poden quadrar amb l’import que hi ha pressupostat. I és lògic que no li surtin els
números, perquè només ha tingut en compte les hores extres i també s’han de tenir en
compte les guàrdies. A més a més, no tots els treballadors esgoten les 80 hores extres
anuals que poden fer.
Així, doncs, entre les hores extres i les guàrdies, s’arriba a la quantitat pressupostada,
que fa quatre anys que és la mateixa. Si vol comprovar-ho, pot demanar la informació a
Recursos Humans i li facilitaran de seguida que puguin.
A continuació, la senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC,
formula un seguit de preguntes que seran contestades en la propera sessió del Ple
municipal.
1.- Subvencions del Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, explica que té
unes preguntes a fer. Dues han sortit després de parlar-ne avui mateix i la primera fa
referència a les taules de concertació de la Diputació de Barcelona. N’hi ha algunes que
ja acaben el període de sol·licitud el 4 de març i li agradaria saber si els poden fer arribar
les peticions que s’han fet des de cada Àrea.
La senyora alcaldessa demana a la senyora Tamayo que aclareixi si es refereix a les
taules de concertació o al catàleg de serveis.
La senyora Tamayo rectifica i explica que es refereix al catàleg de serveis. Hi ha fet una
ullada i hi ha trobat coses tan interessants com, per exemple, la planificació i la gestió
turística, la creació i la millora de productes turístics, planificacions estratègiques
territorials o ajuts a la pràctica esportiva per a col·lectius vulnerables. Aquesta última es
va començar a demanar i suposa que es continua demanant perquè segurament la
demanda cada vegada deu ser més gran.
La senyora Anna M. Casas Donadeu, regidora delegada de Promoció Econòmica i
Turisme, contesta aquesta pregunta a la segona qüestió que li planteja el senyor Jordi
Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar.
2.- Increment a l’Àrea de Benestar Social de peticions d’ajuts directes en concepte
del banc d’aliments i ajuts a les famílies en l’últim trimestre i en el que es porta
d’any.
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La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Recursos Humans i Acció
Social, contesta aquesta pregunta a la primera que el senyor Jordi Castellà Andrés,
portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar va fer per escrit.
3.- La redacció de la cartera de Serveis Socials Bàsics
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, comenta que, lligat
a la pregunta anterior, no ha sabut trobar a la web en quin punt està la creació o la
redacció de la cartera de Serveis Socials Bàsics. En el passat ja ho havien parlat més
d’una vegada i ara, a més a més, en els ajuts de la Diputació de què ha parlat
anteriorment, també hi ha l’opció de poder demanar assessorament.
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Recursos Humans i Acció
Social, comenta que no ha entès la pregunta i li demana si li pot enviar per correu
electrònic i aclareixen quina és la demanda de la senyora Tamayo.
4.- Ubicació de la deixalleria
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, comenta que
aquesta pregunta ha sorgit arran del que ha dit el senyor Lluís Llovet Bayer, tinent
d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, quan parlaven de la planificació dels
terrenys dels Ametllers El senyor Llovet ha comentat que la deixalleria no es toca, que
es treu la nau, però la deixalleria, en principi, es queda on és.
La senyora Tamayo vol fer una reflexió i és que si no seria convenient pensar fer un
trasllat de la deixalleria, en un futur, perquè si realment es fa el segon institut en aquests
terrenys, es trobaran amb dos centres educatius en una zona de molt pas de vehicles a
causa de la deixalleria. Considera que és un debat interessant de tenir més endavant.
El senyor Llovet aclareix que no ha dit exactament això. Ha explicat que en el projecte
de reparcel·lació, que és la part que va lligada amb el PAU, no es toca la deixalleria
perquè no és part de la zona urbana que passa a forestal, sinó que la zona urbana que
passa a forestal és només la zona de les naus industrials de la brigada. Explica que en
el POUM, la deixalleria ja té una nova i possible ubicació al polígon industrial. Per tant,
a mig termini el POUM ja preveu que la deixalleria també es traslladi, però no amb
aquesta part de reparcel·lació i compensació de terrenys forestals.
5.- Aclariment sobre la direcció de Ràdio Canet
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, explica que quan
han parlat de Ràdio Canet, han explicat que la direcció segurament serà duta per una
persona extern . Demana que li aclareixin si ho ha entès bé.
La senyora alcaldessa explica, abans de contestar aquesta pregunta, vol aclarir un
aspecte referent a contestar les preguntes directament al Ple. Comenta que, com han
pogut comprovar cada regidor decideix què fer, i si són respostes ràpides les han
contestat.
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Pel que fa a la pregunta de la senyora Tamayo, aclareix que la senyora alcaldessa no
es referia al fet que contractarien a una persona externa. Volia dir que prefereixen que
sigui una persona que sigui periodista, però que estan valorant una opció que hi ha dins
l’Ajuntament. No ha fet esment al fet de si era una opció interna o externa, ni tampoc ho
faran saber fins que ho tinguin tot ben clar.
Seguidament, el senyor Miguel Borrego González, regidor del grup municipal del PSC,
també fa les seves preguntes que seran contestades a la sessió següent.
1.- L’estatut del corporatius al Reglament orgànic municipal
El senyor Miguel Borrego González, regidor del grup municipal del PSC, explica que un
dels apartats més importants del Reglament orgànic municipal és el que fa referència a
l’estatut dels corporatius, és a dir, dels regidors, que regula els drets dels corporatius,
els drets funcionals específics, les garanties, les limitacions i els deures que tenen. Amb
relació a això, pregunta si es planteja per part del govern municipal una nova modificació
en el futur Reglament orgànic municipal d’aquest apartat sobre l’estatut dels corporatius
i si és així quines modificacions d’aquests articles es plantejarien, quins nous continguts
es preveuen i, concretament, si es pensa en una futura regulació que garanteixi i reforci
el dret d’accés a la informació dels regidors de l’oposició.
El senyor Llovet explica que s’han fet moltes preguntes sobre la modificació del
Reglament orgànic municipal i comenta que és cert el que diu el senyor Massagué a
cada Ple, que s’havia de començar l’expedient i no s’ha fet, però que s’ha de fer.
2.- Modificació del títol IV del Reglament orgànic municipal
El senyor Miguel Borrego González, regidor del grup municipal del PSC, explica que
dins del Reglament orgànic municipal, també amb relació amb la modificació del títol IV
sobre el funcionament del ple, pregunta si es vol modificar aquest capítol i,
concretament, si es preveu una modificació de l’article 17 sobre les intervencions que
regula, entre altres, les condicions de les intervencions dels regidors pel que fa als temps
d’exposició, els torns d’intervenció i les al·lusions i, si és així, quines serien les propostes
de modificació del govern municipal.
3.- Criteris de repartiment i assignació de temps en les intervencions dels regidors
o grups municipals
El senyor Miguel Borrego González, regidor del grup municipal del PSC, pregunta quins
són els criteris de repartiment i assignació de temps en les intervencions dels regidors
o els grups municipals quan es tracta d’intervencions que afecten membres de l’oposició
o del govern. En aquest punt, entren en el fet de si hi ha diferenciacions de temps i que
el tema no està clar ho demostra el que ha passat en el transcurs d’aquest Ple. S’ha
produït una intervenció, concretament de la senyora alcaldessa, en un punt de l’ordre
del dia amb relació a la violència i la inseguretat ciutadana d’entre 12 i 13 minuts de
temps. A més a més, ha fet dues intervencions. S’ha prohibit, fins i tot, alguna protesta
en directe i això evidencia que la regulació del temps no està clara, ni tampoc els
moments d’intervenció perquè també s’ha produït una intervenció fora de l’ordre dels
torns dels diferents grups municipals per part de l’alcaldessa i en aquest cas entén que
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no actua com a alcaldessa, sinó com a grup municipal d’ERC perquè ha manifestat
també el sentit del vot sense respectar l’ordre.
Això indica clarament que no està clar l’aplicació del Reglament en aquests moments i
que segurament caldria una modificació per aclarir-ho. En qualsevol cas, també pensen
que tampoc no estan massa regulades les intervencions en el punt de precs i preguntes.
L’article 17 no diu clarament què passa en aquest punt concret, que és molt específic i
té les seves pròpies característiques Entenen que seria bo que amb un informe de
Secretaria es manifestessin els possibles buits que hi poguessin haver i quina seria la
interpretació a fer fins que es modifiqués el Reglament. Consideren que seria de gran
ajut disposar d’aquest informe de Secretaria, que seria un punt de vista estrictament
legal.
La senyora alcaldessa explica que quant a la interpretació dels temps que té cada
regidor per fer una intervenció en el Ple, si ha pogut fer una explicació extensa és perquè
estava equivocada, ja que pensava que tots plegats tenien el mateix temps i ho va
preguntar. La resposta va ser que l’equip de govern necessita fer una explicació i es pot
estendre el temps que necessiti perquè s’entengui o sigui prou clara. La secretària els
podrà fer arribar una explicació de com s’interpreta el Reglament orgànic municipal, la
qual cosa no vol dir que sigui com als membres de l’oposició els agradi.
Pel que fa a les preguntes, aclareix que respondran les que encara no han contestat,
però les que sí que han contestat no ho tornaran a fer. No pel fet que la resposta donada
no era la que esperaven tornaran a repetir el mateix. Si volen més informació, tornin a
adreçar la pregunta i intentaran explicar-la d’una altra manera.
El senyor Borrego comenta que la senyora alcaldessa ha explicat que la seva intervenció
estava justificada, però continuen sense saber en base a què, a una interpretació o a un
dictamen jurídic i, de tota manera, voldria fer una altra precisió. La intervenció ha estat
en el torn de rèplica. Això vol dir que primer s’ha fet una exposició per part de la persona
que ha presentat una moció, que tractava, en el punt 2.4.2., sobre la violència i la
inseguretat ciutadana. Un cop feta aquesta exposició, com diu el Reglament amb el
temps suficient, es passa al torn de rèplica moderat, en aquest cas, per l’alcaldessa, i
cedeix la paraula. Aquesta intervenció es produeix sense tenir un ordre concret i, a més
a més, a les 7:54 hores aproximadament, es produeix aquesta intervenció que dura més
de dotze minuts acumulada amb dues intervencions més. Repeteix que aquesta
intervenció es produeix com a grup municipal i no com alcaldessa. És una intervenció
com a rèplica, quan els temps d’intervenció estan limitats segons el nombre de regidors
de cada grup municipal.
La senyora alcaldessa declara que ha quedat prou clar. Explica que en cap moment ha
parlat com a grup municipal.
El senyor Borrego comenta que simplement fa com la senyora alcaldessa, un aclariment.
La senyora alcaldessa manifesta que el senyor Borrego no pot fer igual que la senyora
alcaldessa. El que demana és que se cenyeixin al que marca el funcionament d’un ple.
Ja li faran arribar per escrit l’explicació. La senyora alcaldessa ha fet l’explicació del que
va preguntar, però si no se la creu, li faran arribar per escrit.
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També aclareix que en cap moment ha parlat com a grup municipal, sempre parla com
a alcaldessa. Precisament perquè és alcaldessa té el dret de silenciar una persona que
parla quan no és el seu torn i donar-li la paraula a una altra.
El senyor Borrego insisteix, irònicament, que sempre es fa seguint el Reglament.
Cadascú al seu lloc.
La senyora alcaldessa comenta que aquí hi ha la diferència entre alcaldessa i regidor.
Cadascú és al seu lloc segons els vots i li demana al senyora Borrego que no torni a
interrompre perquè, d’aquesta manera pugui parlar la senyora Gómez.
També manifesta que el senyor Borrego ha comentat que la senyora alcaldessa ha parlat
12 minuts, però si suma els minuts de l’equip de govern, li sembla que en tenen 9 o 10
en conjunt. Si això ho cedeixen en un representant, no sap si és possible fer-ho però
bàsicament, no sobrepassen en res, els temps que tenen per explicar-se. Intenten ser
bastant estrictes en aquest sentit.
4.- Regulació al Reglament orgànic municipal de la intervenció del públic assistent
El senyor Miguel Borrego González, regidor del grup municipal del PSC, pregunta si es
pensa regular a aquest Reglament d’una manera més àmplia la intervenció del públic
assistent en els plens, regulat en l’article 21.
5.- Reglament de participació ciutadana
El senyor Miguel Borrego González, regidor del grup municipal del PSC, pregunta si es
pensa desenvolupar el Reglament de participació ciutadana en un futur pròxim.
6.- Negociació del conveni col·lectiu
El senyor Miguel Borrego González, regidor del grup municipal del PSC, pregunta per la
negociació del conveni col·lectiu i en quin punt es troba la convocatòria de la comissió
paritària d’aquest conveni, ja que li consta que no s’ha reunit des de fa bastant.
7.- Baixa del gerent de direcció
El senyor Miguel Borrego González, regidor del grup municipal del PSC, demana que
s’informi de la baixa del gerent, una figura molt important, almenys fins ara en l’estructura
de l’Ajuntament. No tenen cap detall de per què s’ha produït aquesta baixa i si es
produirà una substitució en aquesta plaça per part d’alguna persona de manera
immediata, donada la importància que tenia.
La senyora alcaldessa cedeix la paraula al senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del
grup municipal de Primàries Canet de Mar, perquè llegeixi les preguntes que va entrar
per registre.
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar,
explica que han dividit les seves preguntes en quatre blocs. Comença per Benestar
Social.
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1.- Acabat l’any 2020, quin balanç fan respecte les demandes d’ajuts socials. Han
crescut o han disminuït? A quantes persones s’han concedit? Quina és l’ajuda
social més sol·licitada durant aquest període?
La senyora M. Àngels Isart Falceto explica que els ajuts malauradament han crescut
exponencialment a causa de la pandèmia de la COVID-19 i encara continuen amb
aquesta dinàmica.
Pel que fa a quantes persones s’han concedit ajuts, no li vol dir dades perquè espera
tenir la memòria i d’aquesta manera li podrà traspassar totes les dades.
Els ajuts més sol·licitats són les demandes d’aliments, prestacions econòmiques per fer
front a les despeses de lloguer i hipoteca i ajuts per fer front a les despeses derivades
dels subministraments bàsics.
El segon bloc de les preguntes del senyor Castellà va dirigit a Promoció Econòmica.
2.- En acabar l’any 2020, quin balanç d’afectació de la crisi fan respecte a les
empreses, els comerços i els serveis de Canet? Quantes empreses comerços i
serveis han sol·licitat ajudes? Quantes ajudes s’han concedit realment? Quin és
l’import mitjà d’aquestes ajudes que s’han concedit? Quina és l’ajuda més
sol·licitada per les empreses, els comerços i els serveis?
La senyora Casas explica que, abans de contestar sobre les empreses i els serveis, i
parlant de balanç, li agradaria ampliar un comentari sobre el punt 2.2.1 d’aquest ordre
del dia, referent a l’adjudicació del mòdul fix.
Recordant que el passat mes de març la seva licitació va quedar deserta, i en aquell
moment es van rebre alguns comentaris sobre els motius de quedar deserta, des de
govern van intentar explicar per quines circumstancies havia succeït, tot i que algú va
posar aquesta explicació en dubte.
Des de Promoció Econòmica es van ocupar de fer consultes a professionals del sector,
tot revisant les condicions del plec, per assegurar si hi havia algun motiu en la seva
redacció que hagués ponderat d’alguna manera que quedés desert. Aquestes gestions
van portar a l’excel·lent resultat que han pogut veure en aquesta segona licitació, en la
qual, recorda, que no s’ha modificat cap punt dels plecs.
Fa menció d’aquest punt amb relació al que és fer balanç del que fan i a coses
importantíssimes que no trobaran a les estadístiques. I tot i que no hi surtin, n’esperen
uns molts bons resultats per al municipi, tant a nivell turístic com a nivell de serveis i,
òbviament, a nivell econòmic pels ingressos que recuperaran en reactivar el seu ús.
Ara ja, responent a la pregunta del senyor Castellà, li agradaria precisar que per fer un
balanç d’afectació com aquí els demana i poder-ho analitzar, és basic tenir dades. La
COVID-19, no es tanca a 31 de desembre, i actualment continua una gran afectació
emmascarada pels ERTOS que encara no s’han aixecat. Així, doncs, no tenint dades
objectives, només poden dir que segons el sector, l’anàlisi va del vermell del molt dolent
al verd del positiu. Entén que la voluntat del senyor Castellà és saber què fan amb tots
aquells que necessiten millorar els seus resultats, i li vol transmetre que el que fan es
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col·laborar a dotar d’eines que permetin augmentar la seva competitivitat i el seu talent.
Per exemple, per aquest any 2021 oferiran 13 cursos de formació gratuïts per donar
suport a les competències dels negocis de Canet. Vol remarcar que, si bé el preu mitjà
d’aquest cursos es d’aproximadament de 900 euros, superant el total dels 11.000 euros,
ja que pregunten i pensen si estan pendents de les subvencions i si fan la seva feina
ben feta, gracies a recollir tots els beneficis als que han pogut optar des de l’Àrea, tindrà
només un cost de 1.200 euros per les arques municipals. Aquesta dada potser no els
impacta, però si els diu que, per exemple, un municipi veí amb aproximadament la
mateixa població, n’ofereix només 3 i l’Ajuntament de Canet n’oferirà 13, potser poden
fer el balanç.
Recentment, també s’ha acceptat la seva proposta Treball, Talent i Tecnologia, que
preparen juntament amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar, pel període 2021-2022, amb un
import subvencionat de més de 70.000 euros, que han destinat a les empreses del
sector cultural, un dels que lideren aquest rangs en vermell pels motius que òbviament
ja coneixen.
Tot i així, segur que hi haurà empreses i negocis que necessitin més ajudes i això és el
que faran i continuaran fent en tot moment.
La senyora Casas manifesta que esperava anàlisis més profunds per part del senyor
Castellà. Esperava que, a part de preguntar dades estadístiques o informacions que
s’aproven en el Ple i que pot consultar quan vulgui, tindria altres preguntes, ja que
aquestes que li ha fet creu que ja les ha explicat diverses vegades, a part de publicarse a les xarxes amb el text següent:
L'AJUNTAMENT DE CANET DE MAR RESOL LA CONCESSIÓ DE 168
SUBVENCIONS A EMPRESES I PERSONES AUTÒNOMES DEL MUNICIPI PER
MINORAR LA REPERCUSSIÓ ECONÒMICA OCASIONADA PER LA CRISI
SANITÀRIA DEL COVID-19.
El passat 18 de juny de 2020, l'Ajuntament de Canet de Mar va aprovar la convocatòria
i les bases específiques per a l’atorgament d’uns ajuts extraordinaris destinats a
autònoms, microempreses o petites empreses del municipi, per minorar la repercussió
econòmica ocasionada per la crisi sanitària del COVID-19.
Passat el termini de lliurament de sol·licituds i de revisió del compliment dels requisits
d'aquestes, el Tribunal va emetre una proposta per a la concessió de 168 subvencions
amb un import de 1.000 euros cadascuna, i la denegació de 4 sol·licituds que no
complien amb algun dels requisits obligatoris establerts a les bases de la convocatòria.
Finalment la Junta de Govern Local d'aquest passat dijous 17 de setembre va aprovar
la proposta del Tribunal.
La senyora Casas comenta que espera haver contestat les seves preguntes i si hi ha
alguna cosa que no ha quedat clara, que no dubtin a fer-li arribar.
El senyor Castellà pren la paraula per al·lusions i el primer que demanaria a la senyora
Casas és que no s’enfadi amb ell si li fa preguntes als plens. Ho fa perquè els ciutadans
de Canet sàpiguen quina és l’acció que porten a terme i també per conèixer dades que
potser no tenen presents.
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Un cop dit això, li comenta que els falta saber l’import mitjà d’aquestes ajudes i quina és
l’ajuda més sol·licitada. Si té aquestes dades li agradaria que les les digués i si no és
així, ja els ho farà saber per escrit.
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, comenta que
sembla que la senyora Casas avui està com enfadada i es dona per al·ludida perquè
ella ha fet el comentari del tema de les subvencions o ajudes del Catàleg de Serveis de
la Diputació de Barcelona. La senyora Casas fa el gest que no és així, i la senyora
Tamayo respon que si no és així es tranquil·litza, ja que només ho ha preguntat amb
l’afany de conèixer quines són les subvencions que es demanen.
Pel que fa als cursos, si una cosa destaquen des de fa molt anys és per tots els cursos
que sempre es fan des de l’Àrea de Promoció Econòmica. Creu que cal ressaltar la gran
feina que fan les tècniques d’aquesta Àrea i que no és nova d’ara, sinó que ho estan
fent des de fa molts anys i considera que és normal que ara això es potenciï, però creu
que s’ha de remarcar la gran professionalitat de les treballadores d’aquesta Àrea.
La senyora Gómez comenta que només vol puntualitzar a la senyora Casas que no són
ells els que posen les dates màximes o el termini màxim per fer les preguntes. Entén
que a la senyora Casas li agradaria que es poguessin entrar amb una setmana o dues
abans per poder-se preparar la resposta. A ella també segons quines preguntes li
agradaria desenvolupar-les amb més tranquil·litat o poder-les fer al Ple i que poguessin
ser contestades. Amb això vol dir que l’oposició ha complert amb la seva obligació,
perquè les ha entrades 24 hores abans i si a la senyora Casas no li sembla correcte, a
la senyora Gómez tampoc li sembla correcte que l’oposició hagi d’entrar les preguntes
per alleugerir la feina de qui ho transcriu i les respostes que són de 10, 12 o 15 minuts
no les transcriguin.
La senyora Casas explica que entre les mocions, les preguntes d’un ple, les de l’altra
sessió i les escrites, té la sensació que no hi ha temps per tot i per això ha llegit a aquesta
velocitat i rapidesa. Per poder respondre i no deixar-se res, durant el transcurs d’aquest
Ple, ho ha escrit, precisament per no deixar-se res. Però ho ha fet tan malament que
s’ha deixat d’apuntar-se que la senyora Tamayo havia preguntat pels recursos de la
Diputació de Barcelona i, justament com que han fet referència a uns ajuts de turisme,
ara vol afegir que des de l’Àrea de Promoció Econòmica s’han demanat recursos
econòmics i tècnics, sobretot de turisme, com el recurs Creació i millora de productes
turístics; n’han demanat dos, la millora del producte turístic amb la Ruta modernista
guiada amb idiomes i la creació d’un nou producte amb un Passeig per la ciutat de
l’eternitat; un altre recurs que han demanat és el programa de serveis municipals de
consum, amb ajuts de suport a serveis municipals de consum. De recursos tècnics, s’ha
demanat el suport jurídic en matèria de mercats i venda no sedentària i el grup
d’interrelació per a la promoció de l’activitat comercial, a més a més, del fons de suport
al foment del teixit comercial, mercats i fires locals, valorats amb 4.000, 1.700 i 11.000
euros. Totes aquestes dades les trobaran en el recull, però vol fer-los saber que la feina
està feta i la documentació està presentada.
La senyora alcaldessa comenta que li sembla que la senyora Casas no està enfadada
per ella mateixa, sinó perquè les tècniques municipals han de córrer a contestar totes
aquestes preguntes quan tenen molta feina a demanar tots aquests recursos. D’aquí el
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comentari que als regidors els és igual quan es facin les preguntes, perquè les
contestaran quan toqui, però sempre amb l’esforç dels tècnics al darrere.
El tercer bloc de les preguntes del senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup
municipal de Primàries Canet de Mar, va dirigit al senyor Lluís Llovet Bayer, tinent
d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis.
3.- Quina és la situació actual de la parcel·la de la Pulligan? Dels paus 5 i 6 , quines
parcel·les han estat en mans de SAREB? Qui són els propietaris de tots els solars
de l’antiga Pulligan? Quina inversió ha fet l’Ajuntament en aquestes parcel·les de
la Pulligan? Recorda que l’Ajuntament va fer obres per impedir l’ocupació, encara
que no han estat un obstacle, perquè finalment s’ha ocupat. S’ha previst reclamar
o expropiar el propietari per recuperar el deute d’aquesta inversió que s’ha fet
durant aquest anys? L’Ajuntament té previst salvaguardar l’antiga fàbrica de la
Pulligan amb alguna actuació específica?
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar,
comenta que a la introducció ja ha contestat alguna part d’aquestes preguntes i no cal
que ho repeteixi.
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis,
comenta que sobre la Pulligan en general ja ho ha explicat gairebé tot. Ha explicat que
la majoria de demandes estan en mans d’una empresa, que estan negociant amb ells i
els expliquen com està el procés.
El senyor Castellà ha preguntat també si es recupera part del deute pendent i el senyor
Llovet explica que la normativa no els permet recuperar res de totes les inversions que
s’han fet amb tancaments, seguretat i en diferents actuacions, des del 2012. Bàsicament
el que els ha dit el senyor interventor és que poden recuperar els IBIS i poca cosa més.
La resta passa per darrere de tots els deutes hipotecaris i, per tant, no es podran
recuperar.
Pel que fa a la salvaguarda de l’antiga fàbrica de la Pulligan, torna a repetir que com
que és un BECIL, es farà la protecció que marca la normativa. Explica que l’Ajuntament
ja els ha fet el requeriment corresponent.
L’últim bloc de preguntes del senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal
de Primàries Canet de Mar, va dirigit al senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde
de Medi Ambient i Sanitat.
4.- Respecte a l’afectació de la pandèmia del COVID-19, volen saber quin és l’estat
de risc actual i quin és el pla de vacunació previst per Canet.
El senyor Joesp M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Sanitat, contesta
que dir l’estat del risc actual és molt agosarat, perquè avui es pot dir una cosa, ahir
n’hagués pogut dir una altra i abans-d’ahir una altra de diferent, perquè l’assumpte
canvia constantment. Avui els pot donar informació de primera mà i és que estan a la
banda baixa de contagis.
Pel que fa al pla de vacunació que té Canet, Catalunya i Espanya és que s’anirà
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vacunant a mesura que vagin arribant els vials. A Canet, dilluns en van arribar 300 i ja
estan tots subministrats. Repeteix que a mesura que els arribin els aniran administrant.
Al CAP es poden posar 180 vials diaris. Si arribessin totes les vacunes necessàries, es
vacunaria el poble molt de pressa. El problema és que arriben molt lentament.
El senyor Masvidal vol donar una última informació perquè considera que és molt
important fer-la saber i que quedi transcrita en un ple. És una notícia que va sortir a
molts mitjans de comunicació i que molts pobles l’estan posant en pràctica. Va ser una
idea del CAP de Canet, amb el qual estan en constant col·laboració, i és la famosa
vacunació al cotxe. Vol dir-ho públicament per agrair al CAP aquesta iniciativa. Li van
proposar un dissabte, perquè el dilluns començaven a vacunar i li van demanar si es
podria senyalitzar per fer d’aquesta manera. De seguida es van posar mans a l’obra
perquè va veure que era una iniciativa molt positiva.
La senyora alcaldessa comenta que tot l’equip de govern està molt agraït al CAP i
trasllada les felicitacions de tots els regidors.
5.- Conveni signat amb l’empresa RESMAR
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar,
comenta que vol fer una última pregunta a títol individual, sobre el conveni signat amb
l’empresa RESMAR. Pregunta si saben si hi ha un lloguer sobre la nau industrial que
ocupen.
El senyor Masvidal comenta que no li pot contestar perquè no vol donar-li una informació
que no sigui del tot certa. Vol mirar exactament el cost d’aquesta nau i li respondrà per
escrit o en el pròxim Ple.
A continuació, la senyora alcaldessa dona la paraula als regidors que volen fer
preguntes i que no n’havien entrat per registre. Així, doncs, dona la paraula a la senyora
Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu.
La senyora Bosch comenta que començarà amb un prec, en la línia del que ha exposat
el senyor Miguel Borrego González, regidor del grup municipal del PSC, respecte al
Reglament orgànic Municipal. El seu prec és específicament sobre el tema d’avançar
les preguntes del Ple. El Reglament no estableix que si no s’avancen les preguntes, no
es puguin contestar i ho diu perquè té tot el sentit que no es pugui respondre una
pregunta que requereix de dades, com per exemple la que acaba de formular el senyor
Castellà que demana l’impacte de la pandèmia al poble, però si es fa una pregunta sobre
si s’està produint un fet sí o no, creu que el regidor, si en té coneixement en aquest
moment, l’hauria de respondre en el mateix ple.
Comenta que serà molt breu perquè algunes de les preguntes que tenia preparades ja
les han fet altres companys i, per tant, no les repetirà. Tenia una pregunta sobre la
Pulligan que dona per contestada amb l’explicació del senyor Llovet al principi d’aquest
Ple.
1.- Testos massius als centres docents
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, pregunta
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al senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Sanitat, que
actualment s’estan fent testos massius als centres docents de Canet i voldria saber si hi
ha un avenç dels resultats i si són tan preocupants com els que es van fer a les meses,
que van tenir una incidència del 30% de positius.
El senyor Masvidal explica que amb les meses electorals es va aixecar l’alarma perquè
van sortir molts positius. Per aquest motiu es va decidir fer uns cribratges massius a
totes les escoles, que encara s’estan fent, però pot avançar que el dia anterior van tenir
molt bones notícies perquè s’havien fet aquests testos a dues escoles i només va
aparèixer un cas a cada escola. En canvi, avui se n’han fet a una altra escola i n’han
sortit força casos més, dotze casos positius. Encara queden dues escoles més i no tenen
tots els resultats. El que està clar és que en aquesta escola on hi ha tants casos és
perquè en una aula s’ha criat un brot, ja que hi ha més de tres casos i quan hi ha és de
tres casos en una sola aula, es considera un brot. En aquests casos, per fer el
seguiment, no es miraran tots els contactes d’aquests positius durant dos dies, sinó que
es miraran durant els últims set dies per poder ser més efectiu a l’hora de saber què
està passant.
Avui també els han comunicat que, contràriament al que havien dit anteriorment que els
casos estaven molt dispersos, han vist que potser hi ha alguna zona on surten més
positius.
Cal dir que havien arribat a estar molt alts en contagis, fins i tot van arribar a ser la
població més alta de Catalunya, però ara ja han baixat. Ell sempre ho compara amb
unes muntanyes russes, avui s’està a baix i demà a dalt.
2.- La videoacta dels plens municipals
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, també
pregunta com està el projecte de videoacta de plens perquè ho van aprovar a l’inici de
la legislatura del 2019 i no saben si s’ha avançat o si està en vigor, cosa que estalviaria
molta feina a la transcripció de les actes, sobretot en dies com avui.
La senyora alcaldessa explica que aquest projecte havia de començar a la sala de plens
de l’Ajuntament. Aquesta sala està pendent de l’arranjament de la teulada i l’empresa
que va guanyar el contracte, un cop van començar les obres es va tirar enrere, cosa que
burocràticament comporta una pèrdua de temps importantíssima, perquè es va haver
de licitar altre cop. Afortunadament, ja s’ha fet aquesta licitació i les obres estan a punt
de començar. Tot aquest problema, però, ha fet que la videoacta s’hagi endarrerit. En
aquests moments, s’està mirant si seria possible posar-la en marxa de manera mixta,
amb alguns membres del Ple a la Sala de Juntes i la resta per videoconferència.
3.- Moció del grup municipal de Primàries Canet de Mar que va retirar
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, pregunta
a la senyora Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde de Sostenibilitat, Mobilitat i Noves
Tecnologies, per una moció que el grup municipal de Primàries Canet de Mar va
presentar i després va retirar, sobre el transport públic, perquè les problemàtiques
continuen essent les mateixes, ja que no hi ha una bona comunicació de Canet amb
autobús. Els que pateixen com a usuaris de rodalies, no vol entrar en detalls de quins
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problemes tenen i, a més a més, molts trens que se suposa que són adequats a
persones amb diversitat funcional no són correctes i aquestes persones tenen realment
molts problemes d’accés, per no parlar de les estacions que dia sí dia també tenen els
ascensors espatllats.
La senyora alcaldessa cedeix la paraula al senyor Andreu Graupera Giménez, portaveu
del grup municipal de la CUP.
1.- Instància entrada per registre el dia 10 de febrer de 2021
El senyor Andreu Graupera Giménez, portaveu del grup municipal de la CUP, explica
que el dia 10 de febrer van entrar una instància per registre amb el número 2021/1225,
sobre temes urbanístics vinculats al POUM i, en concret en els terrenys de la Carbonella
i Can Grau de Muntanya i els agradaria rebre una resposta. No cal que sigui en el Ple,
una resposta per escrit ja els satisfarà. Aprofita per afegir a aquesta instància el seu
suport cap a la coordinadora ecologista CEAC.
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis,
comenta que ja ho ha explicat en el primer punt, però els faran arribar per escrit totes
les respostes que tenen sobre aquest assumpte.
El senyor Andreu Graupera Giménez, portaveu del grup municipal de la CUP, aclareix
que són conscients que no entren les preguntes pel canal adequat per ser contestades
ara mateix, però que ja els va bé, tant si els les contesten per escrit com si ho fan a la
sessió següent del Ple. No tenen cap pressa, mentre es contestin.
2.- Projecte de municipalització del servei de subministrament d’aigua
El senyor Andreu Graupera Giménez, portaveu del grup municipal de la CUP, explica
que també volien preguntar sobre el tema de SOREA, tema que pregunten gairebé a
cada Ple. Pregunta si hi ha un projecte per a la municipalització del servei, si es farà una
auditoria per veure si és viable aquesta municipalització i si amb aquest quart de segle
de concessió s’ha avançat en algun aspecte. Demana que expliquin com ha deixat tot
el sistema de l’aigua aquesta empresa.
3.- Informació sobre l’empresa que gestiona el complex esportiu
El senyor Andreu Graupera Giménez, portaveu del grup municipal de la CUP, demana
informació sobre H2O. Se’ls va explicar que hi havia algun problema amb la Seguretat
Social i demana que expliquin si s’ha arreglat. També se’ls va explicar que s’havia obert
un expedient per incompliment de contracte amb la gestió. Demana que expliquin com
està aquest expedient.
4.- Preguntes sobre la fàbrica Pulligan
El senyor Andreu Graupera Giménez, portaveu del grup municipal de la CUP, comenta
que també tenien preguntes sobre la Pulligan, però ja es donen per contestats. Li
agradaria, però, afegir si de tot el deute que hi havia acumulat cap a l’Ajuntament, pel
que fa a l’IBI i a intervencions que s’havien fet a la finca, serà abonat o no.
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5.- Prec sobre vincular la inseguretat a certs col·lectius
Per acabar, el senyor Andreu Graupera Giménez, portaveu del grup municipal de la
CUP, vol fer un prec. Comenta que des de l’assemblea de la CUP de Canet preguen
que aquelles persones que vinculen la inseguretat de Canet a certs col·lectius molt
concrets, que frenin el seu discurs d’odi que generen cap aquests col·lectius, per
responsabilitat, ja que creuen que poden incentivar actes com els de Torredembarra.
Creuen que el problema és de justícia social i violència institucional i no per més control
policial aquests fets deixaran de produir-se.
La senyora alcaldessa cedeix la paraula al senyor Josep Antoni Massagué Muntada,
portaveu del grup municipal de Junts per Canet.
1.- Modificació del Reglament orgànic municipal
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per
Canet, comenta que tornarà a insistir en l’assumpte del Reglament orgànic municipal, al
qual també s’ha afegit el senyor Miguel Borrego González, regidor del grup municipal
del PSC i espera que li contestin que no hi ha res previst perquè, segons les paraules
del senyor Llovet en el Ple del 27 de febrer de l’any anterior, va explicar que estava en
projecte de començar la comissió amb tots els grups del govern i de l’oposició, però que
no podien fixar un termini. També van comentar en un altre ple que ja hi estaven
treballant, van afegir unes quantes excuses més i, a més a més, en la sessió del Ple del
24 de setembre del mateix any, hi van afegir el problema de la COVID-19. Van dir que
fer-ho durant la primera part de la legislatura ho veien cada cop més complicat i que, per
tant, intentarien posar-ho en marxa de seguida. La pregunta és senzilla i és si tenen
prevista aquesta modificació.
El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Sanitat, comenta
que no es pot dir que la COVID-19 és una excusa, sinó que és un problema mundial.
Quan es diu que hi ha assumptes que no s’han pogut tirar endavant per culpa de la
COVID-19 no és cap excusa. Li sap molt greu que es digui que agafen aquesta
pandèmia com una excusa.
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis ha
contestat a la pregunta del senyor Borrego que el senyor Massagué té raó, que s’hi
haurien de posar com més aviat millor.
2.- Situació de Ràdio Canet
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per
Canet explica que ràdio Canet ja fa tres anys que ha deixat de ser un organisme
autònom i es continua sense reglament i sense consell. No creu que l’excusa que ara
hagi plegat la coordinadora sigui vàlida per fer un reglament.
3.- Priorització de la transparència
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per
Canet, comenta que en el mateix Ple esmentat del 27 de febrer, van manifestar que
prioritzaven la transparència i com que la senyora alcaldessa ha fet referència a
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l’Inforparticipa, explica que quan dona un cop d’ull a les dades, veu que al 2015 estaven
a un 56% i al 2020 es va baixar a un 39,59%. La pregunta és senzilla, són a finals de
febrer i demana que li expliqui si tenen alguna previsió de millora en aquest aspecte.
4.- Bústia per als regidors de l’oposició
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per
Canet, comenta que, ja que tenen el Reglament orgànic municipal que tenen perquè no
hi ha manera de modificar-lo, llegeix uns drets dels grups municipals que esmenta
l’article 9.6:
f) disposar de bústia a l’Ajuntament per a la correspondència interna i externa
j) inserir un escrit en l’espai que es reserva en cada edició del butlletí municipal
k) participar en els debats de Ràdio Canet d’acord amb les condicions d’accés i d’ús que
determini el Ple mitjançant reglament.
Comenta que una bústia no és una gaveta, on tothom hi pot tenir accés. No els han
comunicat quan fan els butlletins municipals electrònics, que també és un butlletí
municipal perquè hi puguin col·laborar. El senyor Massagué també comenta que en un
ple es va dir que la revista Viure Canet era municipal i que era del govern i que si volia
publicitat, els grups de l’oposició se l’haurien de buscar. Considera que el Reglament no
diu pas això.
5.- Situació dels veïns de Drassanes del Pla
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per
Canet, explica que vol preguntar sobre la situació del veïnat de Drassanes del Pla.
Explica que al darrere de l’edifici de la Policia Local hi ha un col·lector que en el seu dia
era per als veïns i una casa que hi havia a la cantonada dels terrenys del Bonpreu.
Quan els càmpings de la zona i tot el Grau hi van empalmar, aquest col·lector va quedar
obsolet i fa molt temps que es demana que això s’arregli. El problema, doncs, no és nou,
el que passa és que amb el temporal Gloria tot s’ha agreujat.
Demana en quin punt es troba la situació. El senyor Llovet ja ho ha explicat, però el
senyor Massagué puntualitza que té informacions, perquè també té contactes dins
d’ADIF i dins del Consell Comarcal del Maresme i no són ben bé iguals. Caldria
contrastar aquestes informacions. La pregunta concreta és quins són els treballs i els
permisos, la responsabilitat d’ADIF i del Consell Comarcal del Maresme amb aquest afer
i en el mateix sentit, què és el que ha de resoldre l’Ajuntament. Cal recordar que ja fa un
any que es pateix aquesta situació. Pregunta si és cert que els permisos que es van
demanar a ADIF no estaven correctes i si és cert que no s’ha pogut pagar un cànon que
hi havia.
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis,
comenta que en aquest assumpte el senyor Massagué i ell no s’acaben d’entendre.
Torna a repetir que hi ha una canalització d’aigües fecals dels anys 80 que passa
enganxada a la via del tren i cada cop que s’ha de fer una intervenció, s’ha de fer de 12
90

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

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

de la nit a 6 del matí i ADIF ha de donar el permís perquè estan dins del seu terreny.
L’última gran avaria d’aquesta canonada va ser amb el temporal Gloria i van fer una
petita reparació, però ADIF els va denegar el permís per tornar a reproduir aquesta
claveguera. L’alternativa era que tots els veïns tornessin a passar per sota casa seva
totes les seves clavegueres altre cop, es derivessin cap a la Nacional, fessin un bombeig
d’aigües fecals fins a la canalització de la Nacional i anessin a la canonada comuna.
Això representava una milionada pels veïns, però l’Ajuntament podria haver decidit ferho així perfectament i dir-los als veïns que s’havien de gastar tot aquest dineral. En
canvi, l’Ajuntament ha preferit anar a parlar amb ADIF cinc vegades i han fet un nou
projecte que, a partir d’una negociació de no utilitzar el domini públic d’ADIF, els han
concedit el permís per posar la canonada paral·lela a la via del tren a la distància més
curta de 3,45 metres i a la més llunyana, de 5 metres, amb la qual cosa es troben al seu
domini públic, però no a la zona d’explanació de la via. Per això han acceptat aquest
projecte. Així, doncs, aquest és el projecte que desenvoluparan pel bé de tots els veïns,
que no hauran de pagar una dinerada. Així, doncs, quan tinguin per escrit l’autorització
per tirar-lo endavant, s’haurà de tallar la circulació nocturna per poder fer totes les obres
paral·leles a la via.
La senyora alcaldessa explica que el senyor Massagué també ha fet una afirmació sobre
alguna cosa que s’havia de pagar i no ho ha entès. Demana que contrastin les seves
informacions i que no facin cas dels rumors.
El senyor Massagué especifica que no era cap afirmació, sinó que ho preguntava, si era
cert que no s’havia pogut pagar el cànon, perquè fonts oficials d’ADIF li han dit i també
li van manifestar que s’havia presentat un permís incorrecte. Explica que li agradaria
tenir una entrevista amb el senyor Llovet per ensenyar-li la seva documentació i
contrastar-ho.
El senyor Llovet li demana al senyor Massagué que li faci arribar qui li ha donat aquesta
documentació perquè parlaran amb aquesta persona. Té a la mà la resolució de la
denegació del permís que van demanar i explica clarament per què es denega aquest
permís:
“En consecuencia se deniega la autorización sol·licitada debiendo aportar otra solución
constructiva que no afecte a la zona de dominio público.”
És a dir, l’única raó per la qual denegaven el permís era perquè ocupaven una zona de
domini públic, cosa que era un gran problema tant per ADIF com per l’Ajuntament.
Aquesta resolució és del 24 de novembre de 2020 i a partir d’aquí es va començar a
negociar perquè els veïns no haguessin de pagar molts milers d’euros per canviar la
canonada. No és un problema de cànon ni de projecte.
La senyora alcaldessa declara que de vegades les preguntes s’han d’argumentar i es
poden fer directament al regidor de l’Àrea i no en un Ple.
El senyor Massagué comenta que no farà cap pregunta sobre els tràmits per a la
construcció del segon institut perquè ja ho ha contestat anteriorment.
6.- Descripció dels llocs de treball dels empleats municipals
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El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per
Canet, explica que van estar parlant per telèfon amb la senyora Isart sobre la descripció
dels llocs de treball dels empleats municipals. Explica que ell li va manifestar que en la
relació que els van presentar en el pressupost, en la plaça de gerent, en la forma de
contractació posava LD, tot i que la senyora Isart va dir que era per concurs oposició,
però en canvi, LD vol dir lliure disposició. En van estar parlant per telèfon i li va dir que
li ho aclariria. Li demana si ja li pot aclarir.
La senyora M. Àngels Isart Falceto demana que l’endemà es posin en contacte i parlaran
d’aquest assumpte.
7.- Conveni de cessió d’habitatges amb SAREB
El senyor Massagué explica que es va estar estudiant el conveni de cessió d’habitatges
amb SAREB i no entén que els cedeixin pisos que estan ocupats i d’altres que no ho
estan. Pregunta si estan ocupats per una emergència social o no, perquè es diu que
s’ha de pagar 125 euros al mes si estan desocupats i 75 euros si estan ocupats.
Pregunta a qui van destinats aquests habitatges, quina durada té aquesta cessió i si
tenen pensat veure si aquestes persones que ja ocupen aquests pisos estan realment
en una situació d’emergència social.
8.- Comentaris en la retransmissió del Ple
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per
Canet, pregunta per què avui en la retransmissió d’aquesta sessió del Ple no es poden
fer comentaris de manera simultània com es podia fer en sessions anteriors.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 22:33 hores de tot
el que jo com a secretària certifico.
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