EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 31 DE MARÇ
DE 2016
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter
personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de
dades.

Caràcter: ordinari
Hora que comença: 20.35 hores
Hora que acaba: 23.11 hores
Lloc: Sala de Junta de Govern
PRESIDEIX
Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa
HI ASSISTEIXEN
Primer tinent d’alcalde: Jesús Marín i Hernàndez
Segon tinent d’alcalde: Lluís Llovet i Bayer
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas
Quarta tinenta d’alcalde: M. Assumpta Revoltós Vaquer
Coia Tenas i Martínez
Àngel López Solà
Quirze Planet Rovira
Esther Agulló Renau
Pere Xirau Espàrrech
Josep Maria Masvidal Serra
M. Àngels IsartFalceto
Josep Antoni Romero Carbonell
Cristina Soler Vílchez
Raquel Serra Lerga
Sílvia Tamayo Mata, a partir de les 20.44 hores
Marc Jiménez Torres
ACTUA COM A SECRETÀRIA
Núria Mompel i Tusell, secretària municipal. També hi assisteix Daniel Martín
Enrique, interventor.
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si s’escau, de les actes de la sessions del Ple municipal de
dates 28.01.16 i 12.02.16
2. Presa de possessió del càrrec de regidor del senyor Marc Jiménez Torres
3. Donar compte de l’informe sobre l’acompliment dels terminis de
pagament de les obligacions de l’Ajuntament de Canet de Mar i
l’Organisme Autònom Ràdio Canet corresponent al quart trimestre de
2015, així com de la Fundació Els Garrofers corresponent al quart
trimestre de 2015
4. Aprovació modificació de crèdit 15/2016
5. Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdit
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6. Aprovació obertura aula P0 i modificació de pressupost curs 2015-2016
7. Aprovació revisió de preus contracte de gestió del servei públic de
recollida de residus i neteja de les vies púbiques de Canet de Mar
8. Aprovació de la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball de
l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació a l’Àrea de Serveis Econòmics.
9. Aprovació de la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball de
l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació a l’Àrea de Benestar Social.
10. Aprovació diferents canvis de representants de grups municipals a
diferents consells municipals, a la Fundació Els Garrofers, al Consell de
Govern de l’Organisme Autònom Ràdio Canet i a la Comissió sectorial de
Seguiment del Projecte Odèon
11. Aprovació nomenament membres Comissió de Delimitació del terme
municipal
12. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 9 de març de
2016, amb relació a l’aprovació de la nova denominació de la Secció
d’Institut
13. Moció que presenta el grup municipal de la CUP relativa al cas d’Alfonso
Fernàndez Ortega, Alfon, detingut a la vaga general europea del 14 de
novembre del 2012
14. Moció del grup municipal de la CUP pel canvi de nom del carrer Francesc
Cambó
15. Moció del grup municipal de la CUP de suport a les represaliades
polítiques
16. Moció que presenten els grups municipals de la CUP i ERC per demanar
que els habitatges del nostre poble integrats a la SAREB i bancs i caixes
nacionalitzades siguin cedits a l’Ajuntament per a la seva gestió
17. Moció que presenten els grups municipals de SOM CANET i ERC amb
relació a la defensa de l’escola pública
18. Moció que presenten els grups municipals de SOM CANET i ERC amb
relació al dia 8 de març, dia internacional de les dones. Un treball digne i
un salari just per justícia de gènere
19. Moció que presenten els grups municipals de SOM CANET i ERC per exigir
al Departament de Salut de la Generalitat el restabliment del servei
d’urgències al CAP de Canet de Mar en horari nocturn
20. Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
La senyora alcaldessa obre la sessió del Ple donant la benvinguda als regidors i les
regidores presents, al públic que els acompanya i als radiooients que els senten per
l’emissora municipal, gràcies als tècnics d’aquest organisme.
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LA SESSIONS DEL PLE
MUNICIPAL DE DATES 28.01.16 I 12.02.16
La senyora alcaldessa pregunta si hi ha alguna observació a fer a aquestes actes.
Cap regidor en fa i, per tant, s’aproven per unanimitat dels setze membres presents
dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal.
2.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR DEL SENYOR MARC
JIMÉNEZ TORRES
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La senyora alcaldessa explica que, una vegada consta acreditat el requisit que han
d’haver complert tots els regidors abans de la presa de possessió, que és el d’haver
presentat la corresponent declaració de béns patrimonials i de causes de possible
incompatibilitat o activitats que els proporcionin ingressos, dóna possessió del seu
càrrec al regidor electe, el senyor Marc Jiménez Torres. Seguidament, llegeix la
fórmula legal de jurament o promesa establerta pel Reial decret 707/1979, de 5
d’abril, el text literal de la qual és el següent:
Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Canet de Mar, amb lleialtat al
Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?
El senyor Marc Jiménez Torres promet per imperatiu legal el càrrec de regidor
electe i afegeix:
“Tot i així, vull manifestar que a qui dec lleialtat és al poble que ens ha votat i que
és només en el poble en qui recau la sobirania, de la mateixa manera que la
voluntat popular està per sobre de qualsevol constitució, monarca imposat o llei
existent. Així, doncs, els meus esforços i els dels grup municipal que represento
estaran enfocats cap a aconseguir la justícia social tan necessària, lluitar contra el
capitalisme i el patriarcat que l’alimenta i per aconseguir l’alliberament nacional
dels Països Catalans. Per tant, em poso a disposició del poble per portar a
l’Ajuntament qualsevol qüestió relacionada amb les diferents lluites socials i
anuncio que des del municipalisme contribuirem a avançar cap al procés constituent
per aconseguir la nova República Catalana, recolzant qualsevol mesura de
desconnexió que vingui proposada per la voluntat popular.
Visca la Terra!!!”
A continuacióla senyora alcaldessa li demana que ocupi l’escó respectiu i dóna pas
al punt següent de l’ordre del dia.
3.- DONACIÓ COMPTE DE L’INFORME SOBRE L’ACOMPLIMENT DELS
TERMINIS DE PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE
CANET DE MAR I L’ORGANISME AUTONOM RÀDIO CANET CORRESPONENT
AL QUART TRIMESTRE DE 2015, AIXI COM DE LA FUNDACIÓ ELS
GARROFERS CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2015.
Vist l’informe de l’interventor municipal de l’Ajuntament de Canet de Mar, emès en
data 3 de març de 2016, amb relació a l’acompliment dels terminis de pagament de
les obligacions de l’Ajuntament de Canet de Mar i l’Organisme Autònom Ràdio
Canet corresponent al quart trimestre de 2015, així com de la Fundació Els
Garrofers corresponent al quart trimestre de 2015, que es transcriu a continuació:
INFORME SOBRE L’ACOMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT DE LES
OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I L’ORGANISME
AUTONOM RÀDIO CANET CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2015,
AIXI COM DE LA FUNDACIÓ ELS GARROFERS CORRESPONENT AL QUART
TRIMESTRE DE 2015.
La llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, estableix els procediments a seguir per a reduir els terminis de
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pagament als proveïdors i fixa noves mesures de seguiment per a la consecució
d’aquesta finalitat.

NORMATIVA APLICABLE
L’article 3.1 de la llei abans esmentada, que modifica la llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic, estipula: “L’administració tindrà
l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d’expedició de
les certificacions d’obres o dels corresponents documents que acreditin la realització
total o parcial del contracte...”.
Aquest termini de trenta dies s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2013. Fins
aquesta data s’estableixen terminis transitoris pels anys 2010, 2011 i 2012. El
termini establert pels pagaments realitzats des de l’entrada en vigor de la llei, 7 de
juliol, fins el 31 de desembre de 2010, és de cinquanta-cinc dies. Entre l’1 de gener
de 2011, i fins el 31 de desembre de 2011, el termini es de cinquanta dies. Entre
l’1 de gener de 2012, i fins el 31 de desembre de 2012, el termini es de quaranta
dies.
Per la seva banda, l’article 4.3 preveu: “Els Tresorers o, en el seu defecte, els
Interventors de les Corporacions Locals elaboraran trimestralment un informe sobre
l’acompliment dels terminis previstos en questa llei per al pagament de les
obligacions de cada Entitat local, que inclourà necessàriament el nombre i quantitat
global de les obligacions pendents en las s’estigui incomplint el termini”.
Amb posterioritat a l’aprovació de la l’esmentada Llei, el Ministeri va emetre una
guia d’elaboració d’aquests informes trimestrals a remetre, on especificava quina
informació s’ha de subministrar en cadascun d’aquests informes i quines són les
formules a aplicar per obtenir les diferents ràtios de períodes mitjans que es
recullen en aquest informe.
Per altra banda, al juny de 2011 es va publicar al DOGC la resolució
ECO/1406/2011, d’1 de juny, per la que es modificaven els annexos de l’Ordre
ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera
dels ens locals. En aquesta resolució s’estableix que les entitats locals tenen
l’obligació de remetre a Tutela Financera informació relativa a la Llei de la lluita
contra la morositat, fixant els termes d’aquesta petició d’informació.
OBJECTE I ABAST DE L’INFORME
D’acord amb el previst a l’article quart de la llei 15/2010, l’objecte d’aquest informe
és determinar l’acompliment dels terminis de pagament de les obligacions de
l’Ajuntament de Canet de Mar i l’Organisme Autònom Ràdio Canet, pagades durant
el quart trimestre 2015.
També s’informa del nombre i import total de les obligacions pendents de
pagament en les que s’estigui incomplint el termini.
Així mateix, addicionalment, s’informa sobre els conceptes anteriors referits al
quart trimestre natural de l’exercici 2015, corresponents a la Fundació els
Garrofers.
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Informació aquesta que ja ha estat comunicada al Ministeri a través de la seva
plataforma electrònica, amb una periodicitat trimestral.

PROCEDIMENT
Les dades que consten en els documents annexos s’obtenen del sistema de
comptabilitat, “Sicalwin”, de l’Ajuntament de Canet de Mar, en base als justificants
registrats:
•
•
•

Factures registrades.
Certificacions d’obra.
Abonaments.

Els terminis de pagament s’han calculat per diferència entre els dies transcorreguts
entre la data del registre de factures i la data de pagament als proveïdors, d’acord
amb les dades que consten en el sistema de comptabilitat.
La data del registre de factures correspon a la data d’enregistrament comptable de
l’obligació derivada de la factura o document equivalent de l’Ajuntament de Canet
de Mar.
La data de pagament correspon a la data de presentació a les entitats financeres de
les ordres de transferències als comptes corrents designats pels proveïdors.
També s’ha calculat el promig de dies de pagament de les factures pagades durant
el període comprés.
Pel que fa a la informació que hi figura relativa a la Fundació els Garrofers, el
present informe recull els quadres elaborats directament per la pròpia entitat, no
disposant de la informació que permeti de la seva verificació pel que hi subscriu el
present document.
INFORMO
Primer.- S’adjunten els quadres del quart trimestre del 2015, referents als models
aprovats, corresponents a l’Ajuntament de Canet de Mar:
•
•
•
•

Pagaments realitzats en el trimestre.
Interessos de demora pagats en el període.
Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del
trimestre.
Factures o documents justificatius que al final del trimestre, hagin
transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de
factures i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de
reconeixement de l’obligació.

Segon.- S’adjunten els quadres del quart del 2015, referents als models aprovats,
corresponents a l’Organisme Autònom Ràdio Canet:
•
•

Pagaments realitzats en el trimestre.
Interessos de demora pagats en el període.
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•
•

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del
trimestre.
Factures o documents justificatius que al final del trimestre, hagin
transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de
factures i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de
reconeixement de l’obligació.

Tercer.- S’adjunten els quadres corresponents del quart trimestre del 2015,
referents als models aprovats, corresponents a la Fundació els Garrofers:
•
•

Pagaments realitzats en el trimestre.
Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del
trimestre.

Quart.- Donar compte d’aquest informe al Ple municipal en la propera sessió que
es faci.
Així, doncs, el Ple municipal:
ÚNIC.-Es dóna per assabentat de l’informe sobre l’acompliment dels terminis de
pagament de les obligacions de l’Ajuntament de Canet de Mar i l’Organisme
Autònom Ràdio Canet corresponent al quart trimestre de 2015, així com de la
Fundació Els Garrofers corresponent al quart trimestre de 2015, emès en data 3 de
març de 2016 per l’interventor municipal de Canet de Mar.
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Administració Oberta, explica
que aquest punt dóna compte al Ple, en compliment de la normativa vigent, dels
terminis en què l’Ajuntament paga les factures als seus proveïdors. Amb els
informes elaborats per l’Àrea Econòmica de l’Ajuntament es comprova que en el
quart trimestre de l’exercici 2015, les factures s’estan pagant en un termini mitjà
de 50 dies. Tenint en compte tot el procés administratiu i de control que s’ha de dur
a terme, es pot considerar un termini correcte.
4.- EXAMEN I APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÉDIT
PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT 15/2016
Donat que en el vigent Pressupost municipal, exercici 2016, existeixen despeses
que no poden demorar-se a l’exercici següent i la previsió pressupostària resulta
insuficient per a poder-les atendre adequadament.
De conformitat al que disposen els articles 179 i 180 del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
s’ha d’incoar el corresponent expedient de modificació número 15/2016, de
transferència de crèdit, corresponent al pressupost de l’any 2016, que s’haurà de
finançar mitjançant baixes o anul·lacions d’altres partides.
Vistes les Bases d’Execució del pressupost de l’any 2016 aprovat definitivament pel
Ple de l’Ajuntament en sessió de data 29 de desembre de 2015 i tenint en compte
allò que disposa l’article 179 i 180 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist l’informe de l’Interventor Municipal de data 21 de març de 2016, el qual es
transcriu a continuació:
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“INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE
LA PROPOSTA DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
Incoat per Resolució de l’Alcaldia l’expedient de modificació de crèdit número 15/2016, amb
destinació a les despeses que hi consten, que es finançaran mitjançant transferència de
crèdit, presentada per l’alcaldia la proposta de modificació, en compliment del que disposen
els articles 179 i 180 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i articles 40, 41 i 42 del Reial Decret 500/1990, de
20 d’abril, s’emet el present informe:
LEGISLACIÓ APLICABLE
Els articles 179 i 180 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, disposen:
“Article 179. Transferències de crèdit: límits formals i competència.
1. Les entitats locals regularan en les bases d'execució del pressupost el règim de
transferències establint, en cada cas, l'òrgan competent per autoritzar-les.
2. En tot cas, l'aprovació de les transferències de crèdit entre diferents grups de
funció correspon al Ple de la corporació excepte quan les baixes i les altes afectin
crèdits de personal.
3. Els organismes autònoms podran realitzar operacions de transferències de crèdit
amb subjecció al que disposen els apartats anteriors.
4. Les modificacions pressupostàries a què es refereix aquest article, quan siguin
aprovades pel Ple, seguiran les normes sobre informació, reclamacions, recursos i
publicitat a què es refereixen els articles 169, 170 i 171 de la Llei.
Article 180. Transferències de crèdit: límits objectius.
1. Les transferències de crèdits de qualsevol classe estaran subjectes a les següents
limitacions:
a. No afectaran als crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant
l'exercici.
b. No es poden minorar els crèdits que hagin estat incrementats amb
suplements o transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal, ni
els crèdits incorporats com a conseqüència de romanents no compromesos
procedents de pressupostos tancats.
c. No s'incrementaran crèdits que com a conseqüència d'altres transferències
hagin estat objecte de minoració, excepte quan afectin a crèdits de personal.
2. Les anteriors limitacions no afectaran les transferències de crèdit que es refereixin
als programes d'imprevistos i funcions no classificades ni seran d'aplicació quan es
tracti de crèdits modificats com a conseqüència de reorganitzacions administratives
aprovades pel Ple.”
DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PROPOSADA I DELS RECURSOS
FINANCERS QUE HAN D’ÉSSER UTILITZATS
2.1. La modificació de crèdit que es planteja, no afecta als crèdits ampliables ni als
extraordinaris concedits durant l'exercici.
2.2. No es poden minorar els crèdits que hagin estat incrementats amb suplements o
transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal, ni els crèdits incorporats
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com a conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos
tancats.
2.3. No s'incrementaran crèdits que com a conseqüència d'altres transferències hagin
estat objecte de minoració, excepte quan afectin a crèdits de personal.
2.4. L’òrgan competent per a l’aprovació de la mateixa es el Ple de l’Ajuntament.
TRAMITACIÓ I APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT
Segons disposen els articles 180.2 del RDL 02/2005, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 42.1 del Decret 500/1990, de 20 d’abril,
seran d’aplicació les normes sobre aprovació, informació, reclamacions, publicitat i recursos
contenciós - administratius dels Pressupostos els expedients de concessió de crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit, es dir:
3.1. Proposta amb Memòria Justificativa de l’Alcalde - President.
3.2. Informe de la Intervenció.
3.3. Aprovació provisional per part del Ple de l’Ajuntament.
3.4. Exposició al públic durant el termini de 15 dies hàbils, prèvia inserció en el
Tauler d’Edictes i al Butlletí Oficial de la Província, amb la possibilitat de presentació
de reclamacions durant l’esmentat període.
3.5. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini
d’exposició pública no es presenta cap reclamació; en cas contrari, el Ple disposarà
d’un termini de un mes per a resoldre’ls, comptat a partir del dia següent a la
finalització del de la publicació pública, i les reclamacions es considerant denegades
en qualsevol cas, si no es resolguessin en el acord de l’aprovació definitiva.
3.6. L’expedient de modificació de crèdit, definitivament aprovat, amb o sense les
modificacions sobre l’acord de l’aprovació inicial o provisional, serà inserit en el
Butlletí Oficial de la Província de BCN, i al tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.
3.7. De la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit definitivament
aprovada es remetrà una còpia a la Generalitat de Catalunya i a la Delegació
Provincial del Ministeri d’Economia i d’Hisenda a Barcelona. La remissió es realitzarà
simultàniament a la tramesa al Bolletí Oficial de la Província., a que es refereix
l’apartat anterior.
3.8.La modificació entrarà en vigor una vegada que s’hagi produït la publicació
indicada en l’apartat anterior, essent executiva dins del mateix exercici de la seva
aprovació.
3.9. Contra l’aprovació definitiva dels crèdits extraordinaris i dels suplements de
crèdit podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu en la forma i
terminis que estableixen les normes de l’esmentada jurisdicció.
CONCLUSIÓ
La proposta de modificació de crèdit número 15/2016 que es descriu a continuació, es
conforme a la legislació aplicable:
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Partida
20
20
20
20
11
11
51
52
43
31
51
11
51
30
32

15100
31100
15310
17100
92000
92000
32303
34200
13300
33000
32000
92000
32000
43002
33800

60900
60900
60900
60900
20206
22103
22799
62300
63300
22609
48100
62301
63300
22799
22799

Descripció

Import

Jocs infantils
Construcció espais destinats a gossos
Enllumenat i arranjament Passeig Marítim
Arranjament de Vil·la Flora
Lloguer edifici plaça industria
Consum edifici plaça industria
Escola bressol
Inversions instal·lacions esportives
Reposició material utillatge
Entitats gestió d'autors
Incentius Projecte Jove Activa't
Xarxa Museu
Projectors educació
Quota ACTE - Associació Col·lectivitats Textil Europeas
Treballs realitzats per altres empreses - Rua Carnaval

80.000,00
15.000,00
100.000,00
105.000,00
349,94
1.500,00
2.050,00
1.199,41
248,05
1.710,97
1.500,00
4.000,00
1.812,58
700,00
206,83

Total Altes

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

315.277,78 €

Baixes:
Partida
20
52
43
51
11

15100
34000
13000
32000
92000

62900
22609
21900
22609
21900

Descripció

Import

Pressupost participatiu
Activitats culturals i esportives
Altre material
Activitats culturals i esportives
Manteniment general

300.000,00
1.199,41
248,05
1.500,00
12.330,32

€
€
€
€
€

315.277,78 €

De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Administració Oberta,
s’acorda per quinze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Jesús Marín i
Hernàndez, Lluís Llovet Bayer, Laureà Gregori Fraxedas, Coia Tenas Martínez, Àngel
López Solà, M. Assumpta Revoltós Vaquers, Esther Agulló Renau, Quirze Planet
Rovira, Pere Xirau i Espàrrech, Josep M. Masvidal Serra, M. Àngels IsartFalceto,
Raquel Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata i Marc Jiménez Torres, i dues abstencions
dels regidors Toni Romero Carbonell i Cristina Soler Vilchez:
PRIMER.- Aprovar l'esmentat expedient de transferència de crèdit número
15/2016, finançada amb baixes d’altres partides del pressupost de despeses:
Partida
20
20
20
20
11
11
51
52
43
31
51
11
51
30
32

15100
31100
15310
17100
92000
92000
32303
34200
13300
33000
32000
92000
32000
43002
33800

Descripció

60900
60900
60900
60900
20206
22103
22799
62300
63300
22609
48100
62301
63300
22799
22799

Import

Jocs infantils
Construc ció espais destinats a gossos
Enllumenat i arranjament Passeig Marítim
Arranjament de Vil·la Flora
Lloguer edifici plaça industria
Consum edifici plaç a industria
Escola bressol
Inversions instal·lac ions esportives
Reposic ió material utillatge
Entitats gestió d'autors
Incentius Projecte Jove Ac tiva't
Xarxa Museu
Projectors educació
Quota ACTE - Associació Col·lectivitats Textil Europeas
Treballs realitzats per altres empreses - Rua Carnaval
Total Altes

80.000,00
15.000,00
100.000,00
105.000,00
349,94
1.500,00
2.050,00
1.199,41
248,05
1.710,97
1.500,00
4.000,00
1.812,58
700,00
206,83

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

315.277,78 €

9
CarrerAmple, 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

Baixes:
Partida
20
52
43
51
11

15100
34000
13000
32000
92000

Descripció

62900
22609
21900
22609
21900

Import

Pressupost participatiu
Activitats culturals i esportives
Altre material
Activitats culturals i esportives
Manteniment general

300.000,00
1.199,41
248,05
1.500,00
12.330,32

€
€
€
€
€

315.277,78 €

SEGON.- Que l’expedient de transferència de crèdit núm. 15/2016 que s’aprova
sigui exposat al públic per un termini de quinze dies hàbils, previ anunci en el
Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, durant el qual
els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple, en
compliment del que disposen els articles 179.2 en relació amb l’article 169.1 del
RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, i l’article 42.1 en relació amb l’article 20.1 del RD
500/1990, de 20 d’abril.
TERCER.- En cas de no presentar-se reclamacions, es mantindrà l'acord, en cas
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del
període d’exposició pública, per resoldre-les.
QUART.- Aquest expedient una vegada aprovar en ferm, es deurà d’introduir en la
comptabilitat de l’Ajuntament de Canet de Mar amb els ajustaments derivats de
l’esmentat expedient, sense perjudici de les modificacions en les codificacions de
les partides a conseqüència de coincidències amb partides existents i variacions de
la codificació orgànica.
CINQUÈ.- Restant el Pressupost General vigent, any 2016, resumit per capítols
com segueix amb les incorporacions que s’han assenyalat en el punt primer:
Capítol
1
2
3
4
5
7
8
9

1
2
3
4
6
7
8
9

Denom inació
ingressos
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos Patrimonials
Transferència Capital
Actius Financers
Passius Financers
Total Ingressos
Despeses
Despeses de personal
Despeses béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions Reals
Transferència Capital
Actius Financers
Passius Financers
Totals despeses
Diferència

Pressupost
Modificacions
Inicial
Exercici
6.232.824,00 €
90.000,00 €
2.645.953,00 €
5.840,00 €
3.343.925,00 €
48.784,30 €
145.850,00 €
0,00 €
0,00 €
36.911,00 €
54.095,03 €
0,00 €
12.495.463,00 €
108.719,33 €
5.336.347,00 €
4.473.893,00 €
253.000,00 €
452.115,00 €
1.027.108,00 €
0,00 €
0,00 €
953.000,00 €
12.495.463,00 €
0,00 €

Modificació 15/2016
Augm ent
Dism inució

0,00 €

0,00 €

-7.165,00 €
77.254,33 €

6.517,74 €

15.277,78 €

-69,40 €
38.699,40 €

1.500,00 €
307.260,04 €

300.000,00 €

108.719,33 €

315.277,78 €

315.277,78 €

Pressupost
Definitiu
6.232.824,00 €
90.000,00 €
2.651.793,00 €
3.392.709,30 €
145.850,00 €
0,00 €
91.006,03 €
0,00 €
12.604.182,33 €
5.329.182,00 €
4.542.387,29 €
253.000,00 €
453.545,60 €
1.073.067,44 €
0,00 €
0,00 €
953.000,00 €
12.604.182,33 €
0,00 €

El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Administració Oberta, explica
que aquesta modificació de crèdit ve motivada pel desglossament de la partida
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genèrica d’inversió Pressupostos Participatius, un cop els ciutadans s’han
pronunciat sobre les preferències quant a les propostes que es van oferir. Ara,
s’han de donar d’alta les partides d’inversió específiques que, tal i com s’ha fet
públic, són jocs infantils, espais destinats a gossos, enllumenat i arranjament del
Passeig Marítim i arranjament de Vil·la Flora com a parc públic municipal. També
s’afegeix a aquesta modificació de crèdit l’increment que suposa l’obertura d’una
nova aula de P0 a l’escola bressol municipal per poder atendre la demanda que hi
ha i també s’hi ha inclòs la col·locació de la xarxa wifi a la Casa museu Lluís
Domènech i Montaner, que té la central situada a l’Ajuntament.
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, demana que
expliquin algunes de les partides que es traspassen de lloc, com per exemple un
traspàs d’activitats culturals i esportives que canvia d’àrea i es destina a incentius
del projecte Jove Activa’t.
En aquest moment s’incorpora a la sessió la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu
del grup municipal del PSC.
Continua la seva intervenció el senyor Romero, el qual explica que també els
agradaria que els expliquessin quin seguiment i quines tasques farà l’equip de
govern amb l’organització ACTE, ja que s’està pagant una quota a aquest
organisme.
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs
Independents, explica que entenen la raó tècnica per la qual se separa en diferents
partides el pressupost inicial dels diferents projectes que s’han sotmès a la
participació de la ciutadania. També estan molt contents que la segona partida més
important d’aquesta modificació vagi destinada a connectar amb wifi la Casa museu
Lluís Domènech i Montaner. També estan d’acord amb la continuïtat del projecte
Jove Activa’t que es va iniciar la legislatura passada, per donar una altra possible
sortida al mercat de treball als joves.
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i Règim
Intern, explica que a l’ACTE es paga una quota anual de 700 euros. S’han associat
a l’ACTE, no només per a les indústries tèxtils que encara hi ha a Canet, sinó també
per captar noves indústries i nous projectes. Tot i que ahir mateix van estar a l’acte
d’adhesió a Mataró, al Tecnocampus, ja s’està treballant en diferents programes per
portar diferents projectes que tenen a veure amb el tèxtil a Canet. Un d’ells és
l’Insertex, que el comparteixen amb l’Ajuntament de Mataró, ja que tots els
programes que es fan dins d’aquesta associació sempre han de ser
supramunicipals. No fa massa, es va fer un acte a Suècia, al qual encara no hi van
poder assistir perquè encara no s’havia fet efectiva l’adhesió de l’Ajuntament, però
ja van demanar poder participar a tres projectes. En aquests projectes hi ha
d’haver sempre una ciutat de cada país i Canet de Mar va demanar ser present a un
projecte engegat per una ciutat sueca,de la qual no recorda el nom. Ara bé, gairebé
pot assegurar que els inclouran en el projecte on hi ha una ciutat portuguesa,
Prato, que es basa en bases de dades tèxtils que gestionarien la digitalització de
totes aquestes dades. En aquesta ciutat hi ha un museu tèxtil i Canet de Mar
ofereix totes les dades de l’Escola de Teixits, la qual també, evidentment, hi
participa, amb assessorament tècnic, assessorament molt valorat a nivell europeu.
De fet, l’ACTE ja havia sol·licitat aquest assessorament a l’Escola per a diferents
projectes, independentment de si l’Ajuntament de Canet en formava part o no.
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El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, explica que la
modificació, pel que fa als pressupostos participatius queda clara, ja que es tracta
de dividir aquesta partida en quatre de diferents i més específiques. Quant a les
activitats culturals i esportives, es tracta d’una partida d’Educació que es desglossa
i una part d’aquesta partida va destinada a aquests dotze joves que fan activitats
de formació i d’integració. L’altra partida que es modifica passa d’activitats culturals
i esportives a instal·lacions esportives.
5.- APROVACIÓ RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT
ASSUMPTE
Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 2015.
RELACIÓ DE FETS
Per provisió d’Alcaldia s’ha incoat l’expedient de reconeixement extrajudicial de
crèdits 2015 per regularitzar despeses realitzades per aquest Ajuntament en
l’exercici anterior sense consignació pressupostària adequada i suficient per a la
seva imputació al pressupost de l’exercici corresponent. L’import total de les
operacions pendents d’aplicar al pressupost de l’Ajuntament és de 136.957,95
euros. El detall d’aquestes despeses és el que tot seguit s’especifica:

-

Quadre eliminat per contenir dades personals

Vist l’informe de l’interventor de data 15 de març de 2016, que es transcriu a
continuació:
“INFORME D’INTERVENCIÓ
Daniel Martín i Enrique, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el
següent
INFORME
ASSUMPTE
Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 2015.
RELACIÓ DE FETS
Per provisió d’alcaldia s’ha incoat l’expedient de reconeixement extrajudicial de
crèdits 2015 per regularitzar despeses realitzades per aquest Ajuntament en
l’exercici anterior sense consignació pressupostària adequada i suficient per a la
seva imputació al pressupost de l’exercici corresponent. L’import total de les
operacions pendents d’aplicar al pressupost de l’Ajuntament és de 136.957,95
euros. El detall d’aquestes despeses és el que tot seguit s’especifica:

-

Quadre eliminat per contenir dades personals

LEGISLACIÓ APLICABLE
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•
•
•
•
•
•
•

Llei Orgànica 2/1982, de 12 de maig del Tribunal de Comptes.
Llei 6/1984, del 5 de març, de la Sindicatura de Comptes.
Reial Decret Legislatiu 2/2003. de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Llei 30/2007, pel qual s’aprova la Llei de Contractes del Sector Públic.
Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter
estatal.
Bases Generals del Pressupost en vigor.

FONAMENTS DE DRET
L’article 176 del Text refós 2/2004, de la Llei reguladora de les hisendes locals,
disposa:
“1. Amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses de cada pressupost només
es podran contraure obligacions derivades d’adquisicions, obres, serveis i
altres prestacions o despeses en general que es realitzin en l’any natural del
propi exercici pressupostari.
2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, s’aplicaran als crèdits del
pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement, les obligacions
següents:
a) Les que resultin de la liquidació d’endarreriments a favor del personal que
percebi les seves retribucions amb càrrec als pressupostos generals de l’ens
local.
b) Les derivades dels compromisos de despeses degudament adquirits en
exercicis anteriors, prèvia incorporació dels crèdits en el supòsit establert en
l’article 182.3.”
L’article 26 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el TRLRHL en
matèria pressupostària es pronuncia en el mateix sentit que l’article 176, si bé en el
seu apartat segon preveu a més dels supòsits previstos en els apartats a) i b) de
l’article 176 TRLRHL la imputació al pressupost actual d’obligacions procedents
d’exercicis anteriors a que es refereix l’article 60.2 del Reial decret, el qual
estableix:
“.... Correspon al Ple de l’entitat el reconeixement extrajudicial de crèdits,
sempre que no existeixi consignació pressupostària ...”
CONCLUSIONS
La actuacions realitzades deriven incidències jurídiques - administratives i que
donen lloc a les corresponents repercussions econòmiques no autoritzades ni
previstes pel Ple Municipal a través dels corresponent Pressupost General, ja que
d’acord amb el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, no es podran adquirir
compromisos de despesa per quantia superior a l’import dels crèdits autoritzats en
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l’estat de despeses, sent nuls de ple dret els acords que no respectin l’esmentada
norma.
Pel que fa a les factures més significatives que hi figuren a la proposta de
reconeixement extrajudicial:
Enllumenat públic
L’Ajuntament en compliment a l’establert a l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març,
per la qual es modifica l'Ordre EHA / 3565/2008 , de 3 de desembre, per la qual
s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals, va separar el cost
previst d’energia elèctrica en dos conceptes, per un costat el cost de l’enllumenat
públic, i per d’altre el cost dels edificis municipals. Si bé la previsió global en el seu
conjunt ha estat suficient, la consignació pressupostaria de la previsió feta per
enllumenat públic ha estat insuficient.
Neteja i recollida d’escombraries
Les factures corresponen al servei ordinari prestat en el mes de desembre de 2015,
segons contracte adjudicat en data 21 de desembre de 2012. En exercicis anteriors,
on la factura electrònica no estava en funcionament, la factura del mes de
desembre s’imputava d’acord amb el registre d’entrada en l’exercici següent. En
l’exercici 2015, l’Ajuntament ha rebut 13 factures per aquest fet.
Un dels principis pressupostaris que és de preceptiu compliment és el principi
d’especialitat temporal, d’acord amb el qual en el pressupost d’un exercici només
s’hi imputen despeses corresponents a obres, serveis i altres prestacions que es
realitzin dins el propi exercici pressupostari. D’altra banda el principi comptable de
meritació significa que la imputació temporal d’ingressos i despeses ha de fer-se en
funció de la corrent real de béns i serveis no en el moment en que es produeixi la
corrent monetària o financera. Els serveis per als quals no es disposa de
consignació pressupostària i es duen a terme han de ser objecte d’imputació al
pressupost de l’exercici següent la qual cosa vulnera el principi d’anualitat i el
principi de meritació.
D’altra banda, si no és possible modificar el pressupost per donar cabuda a
aquestes despeses, el pressupost de l’exercici a que s’hi imputen queda desvirtuat i
diverses aplicacions presentaran problemes de consignació pressupostària que es
traslladaran a l’exercici següent.
D’acord amb allò exposat es formula la corresponent objecció de l’expedient en
compliment de l’art. 215 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març) sense perjudici del sistema previst en
l’article 60.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I
del Títol Sisè del text esmentat, que declara competent al Ple de la Corporació pel
reconeixement extrajudicial de crèdits, quan no existeixi dotació pressupostària.”
Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia
d’Administració Oberta, s’acorda per unanimitat dels disset membres presents dels
disset que integren el nombre de dret del Ple municipal:
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ÚNIC.- Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits de les
operacions sense consignació per import de 136.957,95 euros corresponent a
l’Ajuntament.
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Administració Oberta, explica
que amb aquesta proposta s’acorda la incorporació al pressupost de l’exercici 2016
d’una sèrie de despeses corresponents a l’exercici 2015 que, per motius diversos,
no es van poder comptabilitzar en l’exercici que corresponia. Les més significatives
corresponen a l’energia elèctrica i al contracte de la recollida d’escombraries. Pel
que fa a l’energia elèctrica, la desviació es produeix quan, per raons comptables, se
subdivideix la previsió de la despesa en dues línies, l’enllumenat públic i
l’enllumenat d’edificis municipals. La previsió global és suficient, però la previsió
feta per a l’enllumenat públic no ho ha estat. Des de l’Àrea Econòmica es farà una
anàlisi per saber a què es deu aquesta desviació, que segurament ve donada per la
mala previsió, per poder corregir-la en el pressupost actual. Pel que fa a la despesa
de la recollida d’escombraries, aquesta desviació és deguda al fet que ha començat
a funcionar el registre electrònic de facturació, la qual cosa agilitza més l’entrada de
les factures al registre. La factura del mes de desembre de l’any 2014 va entrar a
l’Ajuntament l’any 2015 i, per tant, en aquest exercici s’han rebut tretze factures.
Lògicament, no hi ha hagut consignació pressupostària suficient. Aquestes
situacions s’han de corregir amb el romanent de tresoreria que es generarà a
l’exercici 2015.
6.- APROVACIÓ OBERTURA AULA P0 I MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST CURS
2015-2016
Atès que en data 13 de febrer de 2014, es va procedir a la formalització del
contracte per a la gestió del servei públic d’escola bressol municipal per als anys
2014-2018.
Vist que en data 7 de maig de 2015 el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar va
acordar l’aprovació de les tarifes i el pressupost per al curs 2015-2016.
Atès que en l’actualitat les aules de lactants estan completes i que s’ha rebut
diverses peticions d’inscripció d’infants.
Vist l’informe de la tècnica d’Educació que es transcriu a continuació:
Maria Artigas Gurri, tècnica d’Educació de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació a
la proposta d’apertura d’un grup de lactants a l’EBM El Palauet el curs 15-16, emeto el
següent:
INFORME
Assumpte.
Apertura d’un grup de lactants a l’EBM El Palauet el curs 15-16
Fets:
En data 7 de maig de 2015 el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar en sessió
extraordinària va aprovar del pressupost i les tarifes del servei per al curs escolar curs
2015-2016 tenint en compte la previsió de places que va aprovar la Junta de Govern
Local de data 9 d’abril de 2015 (9 grups i 128 places escolars).
La distribució de grups i places escolars és la següent:
Edat

Nre. grups

Nre. alumnes
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0-1
1-2
2-3
TOTAL

2
4
3

16
52
60
128

Actualment els grups d’infants de 0-1 estan complets i s’ha rebut petició de 6 famílies
del nostre municipi que volen escolaritzar el seu infant una vegada acabat el període
de baixa per maternitat/paternitat.
S’ha contactat amb la Fundació Pere Tarrés perquè estudiés la viabilitat d’obrir un nou
grup de lactants a partir del mes de març d’enguany.
En data 22 de febrer de 2016 es rep escrit de la Fundació Pere Tarrés en què es
manifesta la viabilitat d’obrir l’aula que es proposa tenint en copte l’aportació
municipal de 920€/alumne.
L’aportació municipal aprovada al Ple municipal de data 7 de maig de 2015 és de
97.297,31€ és a dir 760€ per alumne/a.
L’obertura de la nova aula representarà un increment de l’aportació municipal de
1.900,34€ si es calcula a partir de l’aportació aprovada al Ple i de 2.300€ segons
l’aportació (920€) prevista en l’escrit de la Fundació Pere Tarrés, import previst a la
seva proposta de licitació.
Aquest es l’informe que lliuro perquè es procedeixi segons criteri superior

Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal
aplicació, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Territori,
s’acorda per unanimitat dels disset membres presents dels disset que integren el
nombre de dret del Ple municipal::
PRIMER.- Aprovar l’obertura d’un nou grup de lactants a l’EBM El Palauet.
SEGON.- Supeditar el present acord a l’aprovació definitiva de la modificació de
crèdit 15/2016.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’empresa concessionària i a l’EBM El Palauet
perquè ho comuniqui a les famílies interessades.
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde de Territori, explica que aquest
assumpte va lligat amb el punt 4 de l’ordre del dia d’avui, que és on s’ha fet la
modificació de crèdit per poder obrir aquesta aula. S’ha de tenir en compte que la
preinscripció es fa entre el mes de febrer i el mes de març, per al curs que comença
al mes de setembre. En el cas dels lactants, quan es fa la preinscripció, és possible
que algun encara no hagi nascut i les necessitats de les famílies van canviant al
llarg del temps. Aquest grup contínuament té demandes i per aquest motiu és
necessari fer-ne una ampliació. En aquests moments, hi ha sis alumnes que
demanen plaça i consideren que cal fer aquesta ampliació, que ja preveia el
contracte signat amb la Fundació Pere Tarrés. Amb aquesta modificació, l’escola
bressol municipal passarà de 128 a 134alumnes.
7.- APROVACIÓ REVISIÓ DE PREUS CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI
PÚBLIC DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA DE LES VIES PÚBLIQUES DE
CANET DE MAR
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Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 20 de desembre de 2012, va
acordar adjudicar, de conformitat amb la proposta formulada per la Mesa de
Contractació en la reunió duta a terme el 20/11/2012, el contracte per a la gestió
del servei públic de recollida de residus i neteja de les vies públiques de Canet de
Mar, a l’empresa Cespa Compañía Española de Servicios Públicos y Auxiliares, SA,
pel preu de 3.969.596,75 €, IVA exclòs, el qual puja un import de 396.959,67 €,
amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques particulars, així com
a les millores proposades en l’oferta presentada pel propi licitador i que hagin estat
acceptades per l’Ajuntament.
Atès que en data 21 de desembre de 2012 es va procedir a la formalització de
l’esmentat contracte mitjançant document administratiu.
Atès que l’anterior contracte entrà en vigor en data l’1 de gener de 2013 pel que fa
a la prestació del servei de neteja viària i el 2 de maig de 2013 pel que fa a la
gestió del servei públic de recollida de residus.
Atès que a la clàusula segona del contracte avantdit es disposa que el preu del
contracte es mantindrà invariable des de l’eficàcia de la seva adjudicació fins
transcorregut un any des de la formalització. Quan hagi transcorregut un any des
de la formalització del contracte, el preu es revisarà anualment a proposta de
l’empresa concessionària de conformitat amb el que es disposa a la clàusula 3.6 del
PCAP.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 30 de juliol de 2015 va
acordar aprovar la revisió de preus del contracte de gestió del servei públic de
recollida de residus i neteja de les vies públiques de Canet de Mar per a l’any 2014
amb efectes des del 1 de gener 2014, per donar compliment a la clàusula tercera
del plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte subscrit
amb l’empresa Cespa, SA, amb les variacions següents:
-

-

Pel personal: 0% segons pressupostos generals de l’Estat per l’any 2013, on
detalla l’increment salarial del personal al servei del sector públic.
Per combustible i carburants, manteniment i reparacions, subministrament i
consums, impostos i assegurances i lloguers: 0,3% corresponent a l’IPC
estatal de desembre de 2012 a desembre de 2013.
Per amortització no existeix cap variació.

Així doncs, el preu del servei anyal, des de l’1 de gener de 2014 va passar a ser de
1.145.123,54 €, IVA inclòs.
Atès que la Junta de Govern Local, en la mateixa sessió de data 30 de juliol de
2015 va acordar aprovar la revisió de preus del contracte de gestió del servei públic
de recollida de residus i neteja de les vies públiques de Canet de Mar per a l’any
2015 amb efectes des del 1 de gener 2015, per donar compliment a la clàusula
tercera del plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte
subscrit amb l’empresa Cespa, SA, amb les variacions següents:
-

Pel personal: 0% segons pressupostos generals de l’Estat per l’any 2014, on
detalla l’increment salarial del personal al servei del sector públic.
Per combustible i carburants, manteniment i reparacions, subministrament i
consums, impostos i assegurances i lloguers: -1,0% corresponent a l’IPC
estatal de desembre de 2013 a desembre de 2014.
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-

Per amortització no existeix cap variació.

Així doncs, el preu del servei anyal des de l’1 de gener de 2015 va passar a ser de
1.142.765,28 €, IVA inclòs.
Atès que per altra banda, la Junta de Govern Local, en sessió de data 17 d’abril de
2014, va acordar aprovar la modificació del contracte formalitzat en data 22 de
desembre de 2012, amb l’empresa Cespa Compañía Española de Servicios Públicos
y Auxiliares, SA, en el sentit d’ampliar el servei de neteja viària entre els mesos
d’abril a novembre, essent l’import d’aquesta modificació de 36.758,64 €, IVA
exclòs.
Vist l’escrit presentat per l’empresa Cespa, SA, en data 8 de febrer de 2016 amb
registre d’entrada núm. 798, pel qual demanen que es procedeixi a efectuar la
revisió de preus, de conformitat amb el que es va estipular en la clàusula tercera
del plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte de
recollida selectiva de residus i neteja viària.
Vist l’informe favorable emès en relació a la revisió de preus pel tècnic de Medi
Ambient en data 10 de febrer de 2016, el contingut literal del qual és el següent:
N’Eduard Moreno Roca, tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Canet de Mar,
comarca del Maresme, en relació a la sol·licitud de revisió de preus per l’any 2016 del
contracte dels serveis de recollida i de transport dels residus i del servei de neteja
viària de la Vila de Canet de Mar, emeto el següent
INFORME
Primer.- L’empresa “Ferrovial servicios” presenta proposta de modificació del preu del
contracte complint els trets generals expressats a la clàusula 3a “pressupost base de
licitació, valor estimat del contracte, termini i revisió de preus” del plec de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques per a l’adjudicació dels serveis
de recollida i de transport dels residus i del servei de neteja viària de la Vila de Canet
de Mar” i com s’estipula en el contracte. S’adjunta proposta presentada per CESPA.
Segon.- S’accepten les variacions proposades següents:
Pel personal: 1% segons pressupostos generals de l’Estat per l’any 2016, on es
detalla l’increment salarial del personal al servei del sector públic.
Per combustible i carburants, manteniment i reparacions, subministrament i
consums, impostos i assegurances i lloguers: 0% corresponent a l’IPC estatal de
desembre de 2014 a desembre de 2015.
Per amortització no existeix cap variació.
Tercer.- La despesa anual proposada per fer front al servei de recollida i de transport
de residus i al servei de neteja viària contractat amb CESPA durant l’any 2016 és:
Aplicat sobre el preu d’adjudicació de 1.151.472,31 € (IVA inclòs).
Aplicat sobre el preu de modificació del contracte de 40.838,85 € (IVA inclòs).
Quart.- Que hi ha consignació pressupostària a les partides corresponents del vigent
pressupost municipal per l’any 2016. En concret a la partida 22 16210 22799 de
“recollida d’escombraries” hi ha previst, i per tant s’ha d’assignar, els imports, IVA
inclòs, de “recollida de residus” de 637.056,34 € i del “transports de deixalleria” de
8.859,57 €. I a la partida 22 16300 22799 de “neteja viària” s’hi ha d’assignar l’import
de 505.556,40 € de l’import modificat en base al preu d’adjudicació inicial més els
40.838,85 € de l’import revisat de la modificació del contracte.
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Conclusió
Proposo que s’aprovi la revisió de preu del servei de recollida i de transport de residus
i del servei de neteja viària contractat a l’empresa CESPA per l’any 2016 tal i com es
diu al punt segon i tercer d’aquest informe, per un import anual (2016) total (IVA
inclòs) de 1.151.472,31 € en base al preu d’adjudicació inicial i de 40.838,85 € del
preu corresponent a la modificació del contracte.
Aquest és el meu informe que dono i signo a Canet de Mar a 10 de febrer de 2016.

Atès que l’interventor municipal ha donat el vistiplau a la present proposta d’acord,
vist l’expedient administratiu de referència i de conformitat amb l’establert a
l’article 89 i concordants del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, així com a l’art.
102 i concordants del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, de
conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Promoció de la vila,
s’acorda per quinze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Jesús Marín i
Hernàndez, Lluís Llovet Bayer, Laureà Gregori Fraxedas, Coia Tenas Martínez, Àngel
López Solà, M. Assumpta Revoltós Vaquer, Esther Agulló Renau, Quirze Planet
Rovira, Pere Xirau i Espàrrech, Josep M. Masvidal Serra, M. Àngels IsartFalceto,
Toni Romero Carbonell, Cristina Soler Vílchez i Sílvia Tamayo Mata i dues
abstencions dels regidors Raquel Serra Lerga i Marc Jiménez Torres:
PRIMER.- Aprovar la revisió de preus del contracte de gestió del servei públic de
recollida de residus i neteja de les vies públiques de Canet de Mar per a l’any 2016
amb efectes des del 1 de gener 2016, per donar compliment a la clàusula tercera
del plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte subscrit
amb l’empresa Cespa, SA, amb les variacions següents:
-

-

Pel personal: 1% segons pressupostos generals de l’Estat per l’any 2016,
on es detalla l’increment salarial del personal al servei del sector públic.
Per
combustible
i
carburants,
manteniment
i
reparacions,
subministrament i consums, impostos i assegurances i lloguers: 0%
corresponent a l’IPC estatal de desembre de 2014 a desembre de 2015.
Per amortització no existeix cap variació.

Així doncs, el preu del servei anyal, que al dia de la data és de 1.183.199,78
€/l’any, IVA inclòs, serà de 1.192.311,16 €, IVA inclòs, des de l’1 de gener de 2016
(99.359,26 €/mes).
SEGON.- Que es comuniqui el present acord a la contractista i a la Tresoreria
municipal als efectes oportuns.
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, tinent d’alcalde de Promoció de la Vila, explica
que, com cada any, l’empresa concessionària de la recollida de residus i neteja de
les vies públiques i l’Ajuntament porten a terme la revisió anual del preu del
contracte, per donar compliment a la clàusula tercera del plec de clàusules que
regeix aquest contracte. Enguany, es revisa el capítol del personal, ja que hi ha
hagut l’increment d’un 1% del sou del personal, motivat pels pressupostos generals
de l’Estat per aquest exercici. Aquest any, però, no hi ha hagut augment en el
capítol de carburant, com havia passat altres anys. Així, doncs, el preu d’aquest
contracte a partir de l’1 de gener d’aquest any és 1.192.311,16 euros, és a dir, una
diferència de 9.111 euros respecte a l’any 2015, d’increment.
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8.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE
LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR EN RELACIÓ A
L’ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS
La senyora alcaldessa explica que s’ha decidit retirar aquest punt de l’ordre del dia.
Es posarà a consideració del Ple municipal en la mateixa sessió que les fitxes dels
llocs de treball del personal al servei de l’Ajuntament, un cop estiguin elaborades.
9.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE
LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR EN RELACIÓ A
L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 26 de novembre de 2015 va
aprovar inicialment la plantilla del personal al servei de la corporació municipal, per
a l’any 2016, la qual conté els llocs de treball reservat a funcionaris de carrera, al
personal laboral, així com el personal eventual.
Atès que s’ha posat de manifest que a l’àrea de Benestar Social hi manca la figura
del cap d’àrea, doncs en la gestió del dia a dia, es troba a faltar aquesta figura que
relacioni i coordini les tasques que es fan els diferents professionals del servei, de
manera que hi hagi una actuació més global i més integrada, que permeti detectar
les mancances i eviti duplicitat d’actuacions, així com que coordini la tasca de les
Fundacions públiques del municipi amb els serveis socials municipals.
Atès que, per tal de donar resposta a aquestes necessitats és voluntat de
l’Ajuntament aprovar les modificacions necessàries en la plantilla i en la relació de
llocs de treball per tal de, en essència:
Personal Laboral: (equiparat a l’estructura salarial dels funcionaris, segons
conveni laboral en vigor)
-

-

Crear una plaça de tècnic mig, grup A2 i lloc de treball de cap d’àrea de
benestar social amb un nivell 22, assignant-li un complement específic de
24.455,24 €.
No cobrir les places dotades en el Pressupost municipal 2016 de Conserge i
Auxiliar Administratiu vacants.

Ates que s’ha detectat la necessitat que l’àrea de Benestar Social, compti amb la
figura d’un cap d’àrea, persona que hauria de coordinar i vetllar per la interrelació
de les tasques que es fan els diferents professionals de l’àrea amb la resta d’àrees
i amb les fundacions que hi ha al municipi, per tal que no es produeixin duplicitats
ni discrepàncies en les actuacions, de manera que hi hagi una actuació més global i
integrada, es fa necessari crear-lo a la Relació de Llocs de Treball, assignant-li la
fitxa SP01, amb les funcions bàsiques següents:
-

Dirigir, coordinar i supervisar tècnica i administrativament els diferents
professionals que integren l’àrea.
Assumir la responsabilitat de la gestió directa de l’àrea, coordinant i
supervisant els llocs de treball, establint línies d’actuació i mecanismes de
motivació adients, duent a terme el compliment dels objectius establert per
la Corporació.
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-

-

-

-

-

Elaborar i presentar el projecte de pressupost, el pla de treball i les
memòries informatives a l’equip de govern.
Controlar i supervisar la gestió de laFundació Els Garrofers i altres
fundacions públiques existents en el municipi.
Organitzar, preparar i controlar les intervencions d’atenció a les persones i el
seu entorn.
Desenvolupar intervencions d’atenció psicosocial a persones amb necessitats
específiques
Desenvolupar les activitats relacionades amb la gestió i funcionament
convivencial.
Gestionar els recursos adscrits a l’àrea i avaluar-ne l’eficàcia i eficiència, per
tal de garantir la correcta prestació de serveis als ciutadans.
Mantenir contactes estratègics amb altres administracions o actors
significatius de l’entorn públic o privat i elaborar noves línies d’actuació,
organització i propostes de gestió i processos de treball, que pugin afavorir i
millorar els serveis prestats a la ciutadania i l’assoliment dels objectius
fixats.
Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant
adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els
procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de
riscos laborals.
Planificar i supervisar la implantació de les activitats preventives en els
procediments i en els sistemes de gestió de la seva àrea, comunicant
qualsevol canvi de les condicions de treball.
Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole
tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i complir la normativa
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com
mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que
subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial
amb la Corporació.
I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Vist l’informe emès, en data 18 de març de 2016, per la tècnica de Recursos
Humans de l’Ajuntament que es transcriu a continuació:
“Montserrat Carbonell Vila, tècnica de Recursos Humans de l’Ajuntament de Canet de
Mar, en relació amb la modificació de la Relació de Llocs de Treball, emet el següent:
INFORME
Primer.- Quan l’Ajuntament de Canet de Mar va dur a terme totes les tasques
d’elaboració de la Relació de Llocs de Treball, consistents en l’elaboració de les fitxes
descriptives dels llocs de treball i les valoracions de lloc de treball que es va fer amb el
suport de la Diputació de Barcelona, en aquell moment ja va sorgir la necessitat de crear
una fitxa perfil del lloc de treball de cap dels servei d’Hisenda, però com que no hi havia
previsió de cobrir-lo en aquell exercici pressupostari no es va incloure a la Relació de
Llocs de Treball que es va aprovar.
Segon.- Els canvis normatius que s’han produït en els darrers anys, han fet augmentar
molt el volum de tasques a realitzar per la Intervenció Municipal i han comportat
requeriments de diferent nivell, per exemple: implementació del sistema de factura
electrònica, l’elaboració d’informes trimestrals de morositat, requeriments diversos
derivats de la Llei d’estabilitat pressupostària ( informació d’execució trimestral, previsió
de marcs pressupostaris, informes d’anàlisi sobre la capacitat de finançament i regla de la
despesa etc.)
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En aquest sentit, cal fer esment que actualment es concentra en la figura de l’Interventor
tant la funció fiscalitzadora com el control i supervisió de la gestió econòmica diària de
l’àrea.
En aquest marc, es considera convenient, potenciar la funció fiscalitzadora de l’interventor
per complir amb garanties, amb la normativa vigent, deslliurant-lo del control i supervisió
de la gestió econòmica diària de la resta de tasques que es duen a terme a l’àrea.
Per aquests motius i per reforçar l’Àrea de Serveis Econòmics, es considera necessari
crear aquest lloc de treball a la Relació de Llocs de Treball, assignant-li la fitxa HIS 2,
amb la denominació de cap d’àrea de Serveis Econòmics tot modificant, en conseqüència,
el lloc de treball d’interventor municipal.
Tercer.- L’Àrea de Benestar Social, en la conjuntura econòmica i social actual, ha vist
augmentar molt les demandes, la qual cosa fa que el servei estigui desbordat i els
professional existent, només es poden dedicar a atendre casos, sense que es puguin
dedicar a tasques relacionades com a la supervisió general de l’àrea, la coordinació amb
altres àrees municipals o amb les dues fundacions que hi ha en el municipi amb els
Serveis Socials.
Per donar cobertura a aquestes necessitats, es considera necessari i convenient crear a la
Relació de Llocs de Treball, el lloc de treball de cap d’àrea de Benestar Social, assignantli la fitxa SP1.
Quart.- Per tal d’establir les retribucions que correspondrien als llocs de treball abans
esmentats, caldria fer la valoració d’aquest llocs i després integrar-los dins l’estudi
retributiu dels llocs de treball de l’Ajuntament.
Tenint en compte que ni les valoracions dels llocs de treball, ni l’estudi retributiu estan
aprovats estan aprovats, per tal de determinar el salari a percebre per aquests llocs de
treball, el que s’ha fet és buscar l’analogia amb els llocs de treball que consten en el
darrer l’estudi retributiu elaborat per la Diputació de Barcelona, a l’any 2012 i se’ls ha
assignat el sou mitjà que segons l’estudi s’està retribuint en municipis del mateix nombre
d’habitants i situació socio-econòmica similar a Canet de Mar (Grup V), fent la distribució
entre salari base, marcat per la LPGE, segons el grup de titulació, complement específic el
més similar possible segons el mateix estudi, una vegada assignat un complement de
destinació, que estigui en coherència amb el grup de titulació i la resta de nivells del
servei.
Aquest és el meu informe que emeto a Canet de Mar, a divuit de març de 2016”

Vist l’informe 16/2016 emès, en data 21 de març de 2016, per part de l’interventor
municipal, el contingut del qual es transcriu a continuació:
“INFORME D’INTERVENCIÓ
Daniel Martín i Enrique, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el següent
INFORME
ASSUMPTE
Modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament sotmès a aprovació del Ple en
sessió ordinària del dia 31 de març de 2016.
ASPECTES COMPROVATS
Existència de consignació pressupostaria adequada i suficient.
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RELACIÓ DE FETS
I.

L’Ajuntament mitjançant escrit amb Registre de Sortida 151/2016 de 26 de gener
de 2016 va sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local, informació sobre
“si hi ha algun funcionari amb habilitació estatal que pugui estar interessat” en
cobrir el lloc de Tresorer municipal, i en el cas que no fos possible, que s’autoritzi
a cobrir-ho mitjançant qualsevol altra forma de les legalment previstes.
II. Posteriorment, en data 15 de març de 2016, la persona que ocupava el lloc de
treball de Tresoreria es va jubilar.
III. Es voluntat de l’Ajuntament modificar la plantilla de l’Ajuntament en els següents
termes:
Personal Funcionari:
•
•

Crear una plaça de tècnic superior, grup A1 i lloc de treball de cap d’àrea de
serveis econòmics amb un nivell 26, assignant-li un complement específic de
25.657,78 €.
Modificar el lloc de treball d’Interventor municipal, assignant-li un complement
específic de 28.626,39 €.

Personal Laboral: (equiparat a l’estructura salarial dels funcionaris, segons conveni
laboral en vigor)
•
•

Crear una plaça de tècnic mig, grup A2 i lloc de treball de cap d’àrea de
benestar social amb un nivell 22, assignant-li un complement específic de
24.455,24 €.
No cobrir les places dotades en el Pressupost municipal 2016 de Conserge i
Auxiliar Administratiu vacants a data de signatura del present informe.

LEGISLACIÓ APLICABLE
•
•
•
•
•
•

Decret Legislatiu 1/997, de 31 d’octubre, règim de la funció pública de
Catalunya.
Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al
servei dels ens locals.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’estat de 2016.
Llei 27/2013, de 23 de desembre, de Racionalització de l’Administració Local.
Conveni col·lectiu per al personal laboral de l’Ajuntament de Canet de Mar, per
als anys 2007-2010, actualment en vigor.

FONAMENTS DE DRET
Primer.- Dotació pressupostaria per a la modificació de la plantilla.
L’article 27.1 i 27.2 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de personal al servei dels ens locals, estableix que:
“1. La plantilla es pot modificar amb posterioritat a l'aprovació del pressupost durant
l'any de la seva vigència, per respondre a l'establiment de nous serveis, per a
l'ampliació, supressió o millora dels existents que no admetin demora per al pròxim
exercici, així com si respon a criteris d'organització administrativa interna.
2. Quan la despesa de la modificació per ampliació no es pugui compensar amb la
despesa de la modificació per reducció, o per la disponibilitat de consignacions
destinades a llocs vacants que no es pretenguin proveir en l'exercici, la modificació
de la plantilla requerirà que s'aprovi l'expedient de modificació de crèdits del
pressupost.”
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La disposició transitòria setena de la Llei 27/2013, de 23 de desembre, de
Racionalització de l’Administració Local, estableix que:
“Fins al 31 de desembre de 2016, excepte pròrroga per la corresponent Llei de
pressupostos generals de l'Estat, excepcionalment, quan en les corporacions locals que
tinguin una població inferior a 20.000 habitants quedi acreditat mitjançant informe al
Ple, la impossibilitat que les funcions de tresoreria i recaptació siguin exercides per un
funcionari d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, ja sigui amb
caràcter definitiu, provisional, acumulació o agrupació, aquestes funcions podran ser
exercides per funcionaris de carrera de la Diputació Provincial o entitats equivalents,
d'acord amb el que preveu l'article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, o quan quedi
acreditat que això no resulta possible, per funcionaris de carrera que prestin serveis a
la corporació local. En ambdós casos, hauran de ser funcionaris de carrera i actuaran
sota la coordinació de funcionaris del grup A1 de les diputacions provincials o entitats
equivalents”
A la vista de l’anterior, el quadre següent detalla la consignació prevista segons
pressupost 2016 en vigor de les places que es preveuen modificar:
Sou Base

Compl.
Destinació

Compl.
Específic

Compl.
Product.

Total
Salaris

S.S.

Total
Cost

Interventor
Tresorer

15.682,00
10.181,00

13.698,00
7.724,00

37.052,00
18.863,00

300,00
300,00

66.732,00
37.068,00

13.067,00
12.566,05

79.799,00
49.634,05

Total Serveis Economics

25.863,00

21.422,00

55.915,00

600,00

103.800,00

25.633,05

129.433,05

8.473,00
7.755,00

3.677,00
3.677,00

6.119,00
6.243,00

300,00
300,00

18.569,00
17.975,00

5.737,82
5.554,28

24.306,82
23.529,28

16.228,00

7.354,00

12.362,00

600,00

36.544,00

11.292,10

47.836,10

1.881,60
0,00

0,00
21.348,47

1.881,60
21.348,47

1.881,60

21.348,47

23.230,07

Places no cobertes:
Auxiliar administratiu
Conserge
Total places no cobertes

Estalvis Capítol I de Despeses de Personal:
Estalvi CPT
Seg. Social - Quota integració

1.881,60

Total places no cobertes

1.881,60

TOTAL

0,00

0,00

0,00

200.499,22

Amb les modificacions proposades i, mentre la plaça de Tresorer municipal no estigui
coberta:
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Sou Base

Compl.
Destinació

Compl.
Específic

Compl.
Product.

Total
Salaris

S.S.

Total
Cost

Interventor
Cap àrea de Serveis Economics
Tresorer

14.824,22
14.824,22
0,00

13.698,00
9.872,66
0,00

28.626,39
25.657,78
0,00

300,00
300,00
0,00

57.448,61
50.654,66
0,00

13.067,00
12.866,28
0,00

70.515,61
63.520,94
0,00

Total Serveis Economics

29.648,44

23.570,66

54.284,17

600,00

108.103,27

25.933,28

134.036,55

Auxiliar administratiu
Conserge

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Total places no cobertes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Places no cobertes:

Estalvis Capítol I de Despeses de Personal:
Estalvi CPT
Seg. Social - Quota integració

0,00
0,00

Total places no cobertes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.035,60

7.209,16

24.455,24

300,00

45.000,00

13.067,00

58.067,00

Cap àrea de Benestar Social
TOTAL

192.103,55

En aquest supòsit, i sempre i quan la Diputació no assumeixi les tasques de Tresoreria,
caldrà que aquestes siguin assumides per un funcionari de carrera que presti serveis a
la corporació local.
Així mateix, en el cas que la plaça de Tresorer municipal es cobreixi per un funcionari
amb habilitació nacional:

Sou Base

Compl.
Destinació

Compl.
Específic

Compl.
Product.

Total
Salaris

S.S.

Total
Cost

Interventor
Cap àrea de Serveis Economics
Tresorer

14.824,22
14.824,22
14.824,22

13.698,00
9.872,66
13.698,00

28.626,39
25.657,78
17.431,25

300,00
300,00
0,00

57.448,61
50.654,66
45.953,47

13.067,00
12.866,28
11.672,18

70.515,61
63.520,94
57.625,65

Total Serveis Economics

44.472,66

37.268,66

71.715,42

600,00

154.056,74

37.605,47

191.662,21

Auxiliar administratiu
Conserge

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Total places no cobertes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Places no cobertes:

Estalvis Capítol I de Despeses de Personal:
Estalvi CPT
Seg. Social - Quota integració

0,00
0,00

Total places no cobertes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.035,60

7.209,16

24.455,24

300,00

45.000,00

13.067,00

58.067,00

Cap àrea de Benestar Social
TOTAL

249.729,21

En aquest sentit, cal posar de manifest que, l’article 27.2 estableix que la modificació
de la plantilla requerirà que s'aprovi l'expedient de modificació de crèdits del
pressupost, en el cas que es vulguin proveir el citats llocs de treballs, modificació
aquesta que no consta que s’hagi tramitat a la signatura del present informe.
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Per altre banda, tal i com es menciona en l’apartat següent i vist el quadre anterior,
les modificacions que es proposen dur a terme podrien implicar un increment de la
consignació global estimada de capítol I de despeses de personal, en el cas que es
vulguin proveir el citats llocs de treballs.
Segon.- Les restriccions legals existents per a la contractació de personal per
part de les Entitats Locals (increment de la massa salarial).
Tal i com ha succeït en anteriors exercicis, la LPGE pel 2016 reflecteix les restriccions
relatives a despeses de personal en el sector públic arran del mandat constitucional
d'estabilitat pressupostària i de l'actual situació econòmica. A aquests efectes,
estableix, amb caràcter general, que no hi haurà increment de les retribucions
d'aquest personal durant el 2015 respecte a les retribucions vigents a 31 de desembre
de 2014.
Concretament, l’article 19.2 de la Llei 48/2016, de 29 d’octubre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per l’exercici 2016, estableix el següent:
“L'any 2016, les retribucions del personal al servei del sector públic no podran
experimentar un increment global superior a l'1 per cent respecte a les vigents a 31 de
desembre de 2015, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de la comparació,
tant pel que fa a efectius de personal com a l'antiguitat d'aquest.”
Així mateix, estableix la LPGE, que la massa salarial definida com a les retribucions de
personal (salarials i extrasalarials), i les despeses d’acció social meritats, no poden
incrementar-se en més d’un 1% de les meritades l’any 2015.
En aquesta línia trobem l’article 19.4 de la mateixa Llei de Pressupostos que estableix
que:
“La massa salarial del personal laboral, que s'incrementarà en el percentatge màxim
previst en l'apartat dos d'este article, està integrada pel conjunt de les retribucions
salarials i extrasalarials i les despeses d'acció social meritades per aquest personal en
2015, en termes de homogeneïtat per als dos períodes objecte de comparació.”
En aquest sentit, les modificacions que es proposen dur a terme podrien implicar
l’incompliment d’aquests preceptes.
CONCLUSIONS
A la vista de l’anterior el que subscriu el present INFORMA:
1. L’article 27.2 estableix que la modificació de la plantilla requerirà que s'aprovi
l'expedient de modificació de crèdits del pressupost, modificació aquesta que no
consta que s’hagi tramitat a la signatura del present informe.
2. Les modificacions que es proposen dur a terme podrien implicar un increment de
la consignació global estimada de Capítol I de despeses de personal.
D’acord amb allò exposat es formula la corresponent objecció de l’expedient en
compliment de l’art. 215 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març).”

Vist l’informe núm. 3/2016 conjunt de secretaria i intervenció, emès en data 21 de
març de 2016, que es transcriu a continuació:
“Núria Mompel i Tusell i Daniel Martín i Enrique, Secretària i Interventor de
l’Ajuntament de Canet de Mar, respectivament, emeten el següent:
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INFORME
ANTECEDENTS DE FET
És voluntat de l’Ajuntament crear dues places que actualment no existeixen a la
plantilla de personal, una del grup A1, personal funcionari, i una altra del grup A2,
personal laboral. Així mateix, l’Ajuntament té intenció de crear dos nous llocs de
treball denominats Cap de l’Àrea de Serveis Econòmics i Cap de l’Àrea de Serveis
Socials assignant-los uns complements de destí i específics així com unes
determinades funcions i tasques que es relacionen a la fitxa perfil descriptiva dels
esmentats llocs de treball.
Per últim, l’Ajuntament pretén no cobrir dues places, actualment vacants, que
existeixen a la plantilla de personal, en concret una plaça d’auxiliar administratiu i una
de conserge.
OBJECTE D’AQUEST INFORME
La finalitat d’aquest informe és fer un anàlisi de la procedència d’aprovar la modificació
de la plantilla i de la relació de llocs de treball en les àrees de Serveis Econòmics i
Serveis Socials.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La legislació aplicable ve determinada per la següent:
-Llei 7/2007, de 12 d’abril, l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP)
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL).
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC).
-Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la Refosa dels textos
legals vigents en matèria de funció pública.
-Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del Personal al servei
de les entitats locals de Catalunya.
-Reial decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat.
-Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016
(LPGE)
FONAMENTS JURÍDICS
Primer.- Modificació de la plantilla de personal amb la creació de dues places
La plantilla de personal ha d'ésser aprovada pel ple de la corporació anualment en la
mateixa sessió en què s'aprovi el pressupost. Un exemplar de la plantilla amb el total
de les retribucions del personal que se'n dedueixi i la relació de llocs seran documents
que integrin el pressupost.
La plantilla es pot modificar amb posterioritat a l'aprovació del pressupost durant l'any
de la seva vigència, per respondre a l'establiment de nous serveis, per a l'ampliació,
supressió o millora dels existents que no admetin demora per a l'exercici següent, com
també si respon a criteris d'organització administrativa interna. Quan la despesa de la
modificació per ampliació no es pugui compensar amb la despesa de la modificació per
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reducció, o per la disponibilitat de consignacions destinades a llocs vacants que no es
pretenguin proveir en l'exercici, la modificació de la plantilla requerirà que s'aprovi
l'expedient de modificació de crèdits del pressupost. En aquest sentit, l’informe de 21
de març de 2016, de l’interventor municipal ja posa de manifest la necessitat de
tramitar aquesta modificació de crèdit.
Pel que fa a la cobertura de les places que es pretenen crear, cal estar al que disposa
l’article 20. Uno apartats 3 i 4 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos
Generals de l’Estat quan preveu que la taxa de reposició d’efectius queda fixada, per
l’any 2016 en un 50%, calculant-se per la diferència resultant entre el nombre
d’empleat fixes que, durant l’exercici pressupostari de 2015, van deixar de prestar
serveis. A aquest efecte i tenint en compte els cessaments definitius de les prestacions
de servei a causa de les dues jubilacions i una baixa definitiva per motius de salut que
es van produir l’any 2015 resulta que en aplicació de la taxa de reposició d’efectius
només es podrien cobrir, de forma definitiva, una plaça i mitja.
Pel que fa a la cobertura de llocs de treball amb caràcter interí o temporal, l’article 20.
Dos de la LPGE estableix que només podran tenir lloc en casos excepcionals i per a
cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i
categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament dels
serveis públics essencials. En aquesta línia, el Ple de la Corporació, en sessió ordinària
del dia 24 de setembre de 2015 va aprovar declarar servei públic essencial, els serveis
socials i sector prioritari, l’àrea de control de la despesa (veure informe 20/2015, de
secretaria i intervenció).
La qual cosa s’haurà de tenir en compte en el moment de proveir les places que es
volen crear.
Segon.- Improcedència d’aplicar unes retribucions que no responen a una
valoració de llocs de treball.
L’article 29 del RPEL defineix la relació de llocs de treball com l’expressió ordenada del
conjunt de llocs de treball que pertanyen a una entitat local, a través de la qual
s'assignaran les funcions, atribucions i comeses que hagi de desenvolupar el personal
que ocupi els respectius llocs de treball, determinant-se, en el cas de personal
funcionari, l'escala, la subescala, la classe i la categoria a la qual hagi de pertànyer.
Tal i com estableix l’esmentat Reglament, els diferents complements salarials del
personal han d’estar reflectits en la Relació de Llocs de Treball i pel seu establiment o
modificació s’exigeix, amb caràcter previ, que la Corporació efectuï una valoració del
lloc de treball. Una vegada efectuada la valoració, el Ple n’acordarà la seva aprovació
(art. 170 RPEL).
Dit l’anterior, per tal d’aplicar una modificació de les retribucions salarials del personal
al servei de la Corporació, en primer lloc caldrà efectuar una valoració dels llocs de
treball i seguidament aprovar la modificació de la Relació de Llocs de treball que tingui
cabuda en el Pressupost municipal.
En el present cas, es proposa aplicar unes retribucions que no responen a una
valoració dels llocs de treball fruit d’un estudi retributiu aprovat pel Ple. Per aquesta
raó, a criteri dels qui subscriuen, l’esmentada proposta no seria ajustada a dret.
Aquest és l’informe que lliurem a Canet de Mar, el 21 de març de 2016”

Vist l’article 32 RPEL, segons el qual l’òrgan competent per aprovar les
modificacions que es produeixin a la RLT és el Ple Municipal.
Vist l’article 52.2.j del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, s’acorda per nou vots
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a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Jesús Marín i Hernàndez, Lluís Llovet
Bayer, Laureà Gregori Fraxedas, Coia Tenas Martínez, Àngel López Solà, M.
Assumpta Revoltós Vaquer, Esther Agulló Renau i Quirze Planet Rovira, set vots en
contra dels regidors Pere Xirau i Espàrrech, Josep M. Masvidal Serra, M. Àngels
IsartFalceto, Toni Romero Carbonell, Cristina Soler Vílchez, Raquel Serra Lerga i
Sílvia Tamayo Mata i una abstenció del regidor Marc Jiménez Torres:
PRIMER.- Aprovar la modificació de la plantilla del personal al servei d’aquesta
corporació que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris de carrera i
al personal laboral, que figura inclosa en el pressupost i que és la següent:
Personal laboral:
-

Crear una plaça de tècnic mig, grup A2.

SEGON.- Aprovar, així mateix, el text refós de la plantilla que s’incorpora com
annex número 1 dels presents acords.
TERCER.- Inserir al tauler d’anuncis de la corporació, al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la
modificació efectuada de la plantilla del personal de la corporació.
QUART.- Trametre còpies certificades de la plantilla a l’administració de l’Estat i al
Departament de Governació de la Generalitat, en el termini de trenta dies des de la
seva aprovació.
CINQUÈ.- Crear el lloc de treball de cap d’Àrea de Serveis Socials, com a tècnic
mig, grup A2, personal laboral, nivell de complement de destinació 22, assignant-li
un complement específic de 24.455,24 euros i les funcions bàsiques, relacionades a
la fitxa SP01, que s’aprova en unitat d’acte.
SISÈ.- Aprovar la relació de llocs de treball, modificada, de l’Ajuntament de Canet
de Mar i de l’Organisme Autònom de Ràdio Canet, que consta com annex a aquest
acord.
SETÈ.- Suspendre l’efectivitat del present acord fins que s’aprovi la modificació de
crèdit que doti pressupostàriament el citat lloc de treball i a que aquest es
proveeixi.
VUITÈ.- Publicar la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de
Canet de Mar, aprovada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la
seva efectivitat.
ANNEX I
PLANTILLA ANUAL DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR
FUNCIONARIS

Subgrup Places

Vacants

Escala de funcionaris d’habilitació nacional
SECRETARI
INTERVENTOR
TRESORER
Escala d’Administració General

A1
A1
A1

1
1

1
1
1
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B.1 Subescala tècnica superior (TAG)
- Cap del Servei de Secretaria
- Cap del Servei de Llicències

A1
A1

1
1

-

B.2.a Caps d’Àrea:
- Central de compres
- Estadística, sanitat i ensenyament
- Secretaria – Alcaldia
- Alcaldia- Secretaria
- Registre i notificacions
- Urbanisme
- Adjunt àrea de tresoreria
- Servei d’aigües

C1

8

1

B.2.b Administratius

C1

6

C2

1

-

F

1

-

B.2 Subescala Administrativa

B.3 Subescala auxiliar
B.3.a Auxiliar administratiu
B.4 Subescala subalterna
B.4.a Recepcionista

Subescala Administració especial
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C.1 Subescala tècnica

C.1.1 Tècnics superiors
ARQUITECTE
ENGINYER/A
CAP DEL SERVEI DE RRHH
TÈCNIC DE COMUNICACIÓ
TÈCNIC DE MEDI AMBIENT

A1
A1
A1
A1
A1

1
1
1
1
1

1

C.1.2 Tècnics mitjos
ARQUITECTE TÈCNIC

A2

1

-

C1
C1

2
1

-

C1

1

-

A2
C1
C2
C2

1
1
6
21

1
-

F

2
62

C.1.3 Tècnics auxiliars
AUXILIAR TÈCNIC DE BIBLIOTECA
CAP D’INSPECCIÓ I DISCIPLINA URBANÌSTICA
ADMINISTRATIU SERVEI NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA

-

C.2 Subescala Serveis Especials
C.2.1. Classe: Policia local
INSPECTOR
SERGENT
CAPORAL
AGENT

1

C.2.2. Classe: Personal d’oficis
CONSERGE CEIP
6
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Grup
Subgrup

Places

Vacants

A1
A1
A1

1
1
1

-

A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2

1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1

1
1
-

ADMINISTRATIU
DELINEANT
AUXILIAR TÈCNIC DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

C1
C1
C1

2
1
1

-

Auxiliars administratius

C2

10

2

A2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
F
F
F
F
F

1
2
5
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
6

1

LABORALS D’ACTIVITAT CONTINUA

Tècnics superiors
TÈCNIC DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
COORDINADOR DE L’AREA DE CULTURA,
ARXIVER/A

Tècnics mitjans
TÈCNIC MIG
COORDINADORA DE SERVEIS SOCIALS
ASSISTENT SOCIAL
EDUCADOR SOCIAL
MESTRA D’ADULTS
INFORMADOR TURÍSTIC
TÈCNIC D’EDUCACIÓ
TÈCNIC D’ESPORTS
TÈCNIC DE JOVENTUT
TÈCNIC INFORMÀTICA
TÈCNIC D’AUTOEMPRESA I OCUPACIÓ

Tècnics auxiliars

Personal d’oficis
CAP DE LA BRIGADA
OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA
OFICIAL PRIMERA CONSTRUCCIO
OFICIAL PRIMERA FORJA
OFICIAL PRIMERA PINTOR
OFICIAL PRIMERA VITRALL
OFICIAL PRIMERA FUSTERIA
OFICIAL PRIMERA JARDINERIA
CONDUCTORS
TREBALLADORES FAMILIARS
INFORMADOR AMBIENTAL
OFICIAL SEGONA ELECTRICISTA
OFICIAL SEGONA FORJA
OFICIAL SEGONA BRIGADA
OFICIAL SEGONA CONSTRUCCIÓ
VIGILANT INSTAL.LACIONS ESPORTIVES

1
1
1
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VIGILANT PLAÇA MERCAT
OPERARI DEL SERVEI DEL CEMENTIRI
PEO FUSTERIA
CONSERGES
NOTIFICADOR
OPERARIS DE LA BRIGADA D’OBRES I SERVEIS
PEONS JARDINERIA
LABORALS D’ACTIVITAT TEMPORAL

F
F
F
F
F
F

1
1
1
4
1
8

1
-

F
Grup
Subrup

3
Places

Vacants

F

3

3

81

12

Personal d’oficis no qualificat
OPERARIS DE NETEJA (durant 4 mesos)
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PLANTILLA ANUAL DEL PERSONAL DE L’ORGANISME AUTÒNOM DE RÀDIO
CANET, PER A L’ANY 2016
LABORALS D’ACTIVITAT CONTINUADA

COORDINADO
REDACTOR (a temps parcial)
TÈCNIC DE SO (a temps parcial)

TOTAL PERSONAL

Grup
Subgrup
C1
C2
C2

Places

Vacants

1
1
1

3
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RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

Descripció del lloc de treball

Grup

Règim

d'accés
Secretari/ària

Escala/

Nivell

Forma

Jurídic

Funcions
(núm.
subescala Fitxa)

Nivell

Complement Tipus

Català

provisió C.Destí

A1

F

HE

SG 1

C

COHE

30

36.684,73 N

TAG/Cap unitat administrativa

A1

F

AG

SG 3

C

COP

22

12.082,61 N

Responsable de RH

A1

F

AE

SG 6

C

COP

22

12.082,39 N

Tècnic/a mitjà/na informàtica

A2

L

-

SG 8

C

COP

20

6.088,19 N

Administratiu/va de SG

C1

F

AG

SG 4

C

COP

18

7.674,84 N

Auxiliar administratiu/va de RH

C2

L

-

SG7

C

COP

12

4.614,43 N

Recepcionista de SG

AP

F

AG

SG 10

A

COP

14

5.770,31 N

Conserge SG

AP

L

-

SG 9

A

COP

12

4.292,24 N

Cap OAC

C1

F

AG

SG 11

C

COP

18

10.829,66 T

Agent OAC

C1

F

AG

SG 12

C

COP

18

7.674,84 T

Administratiu de Processos

C1

F

AG

SG 13

C

COP

18

7.674,84 T

Interventor/a

A1

F

HE

HIS 1

C

COHE

30

36.684,73 N

Tresorer/a

A1

F

HE

HIS 3

C

COHE

30

17.431,25 N

Administratiu/va d'Hisenda

C1

F

AG

HIS 4

C

COP

18

8.079,57 N

Auxiliar Adm. d'Hisenda

C2

L

-

HIS 5

C

COP

14

3.888,04 N

Específic

Jornada

ÀREA DE SERVEIS INTERNS

ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS
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Auxiliar Adm. de tresoreria

C2

F

AG

HIS 6

C

COP

14

7.853,73 N

Administratiu/va d'Alcaldia

C1

F

AG

ALC 1

C

COP

18

11.295,29 N

Responsable de Ràdio

C1

L

-

ALC 2

C

COP

20

6.911,00 N

Locutor/a de ràdio

C2

L

-

ALC 3

C

COP

14

6.663,27 I

Auxiliar tècnic/a de ràdio

C2

L

-

ALC 4

C

COP

12

6.301,23 I

Inspector/Cap policia local

A2

F

AE

SEG 01

C

COP

26

30.053,46 N

Sergent

C1

F

AE

SEG 02

C

COP

18

27.428,17 N

Caporal

C2

F

AE

SEG 03

B

COP

14

19.278,43 T

Agent

C2

F

AE

SEG 04

B

COP

12

12.284,85 T

Administratiu/va de policia

C1

L

-

SEG 05

C

COP

14

9.623,93 N

Auxiliar Adm. de policia

C2

L

-

SEG 06

C

COP

12

3.888,04 N

Auxiliar Adm. de policia

C2

L

-

SEG 07

C

COP

12

3.888,04 TARDA

Agent en segona activitat

C2

F

AE

SEG 08

B

COP

12

12.284,43 M

Caporal en segona activitat- senyalització

C2

F

AE

SEG 09

B

COP

14

19.278,43 M

Caporal en segona activitat- OAC Policia

C2

F

AE

SEG 10

B

COP

14

19.278,43 T

Cap d'àrea ST i sostenibilitat-Arquitecte/a

A1

F

AE

ST 1

C

COP

26

19.460,91 N

TAG de ST

A1

F

AG

ST 2

C

COP

22

12.078,48 N

Enginyer/a de serveis de T.i S.

A1

F

AE

ST 14

C

COP

22

15.558,74 N

GABINET D'ALCALDIA

ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS
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Tècnic/a de medi ambient

A1

F

AE

ST 12

C

COP

26

9.998,25 N

Arquitecte/a tèc. Oficina habitat.iaccesibilitat

A2

F

AE

ST 8

C

COP

20

12.278,05 N

Arquitecte/a tèc . cap de la BOiS

A2

L

ST 16

C

COP

20

16.351,95 N

Delineant

C1

L

-

ST 11

C

COP

18

7.363,28 N

Inspector/a de via pública

C1

F

AE

ST 3

C

COP

18

8.930,26 N

Auxiliar tècnic/a de via pública

C2

L

-

ST 4

C

COP

12

3.797,83 N

Cap unitat adm. ST

C1

F

AG

ST 5

C

COP

18

10.829,60 N

Administ. de territori i sosten.

C1

F

AG

ST 6

C

COP

18

8.078,24 N

Aux. Adm. de territori i sost.

C2

L

-

ST 7

C

COP

12

5.795,65 N

Aux. Adm. d’obres i via pública

C2

L

-

ST 17

C

COP

12

3.797,83 N

Auxiliar d'informació ambiental

C2

L

-

ST 13

C

COP

12

6.402,35 N

Encarregat/da d'Enllumenat

C2

L

-

ST 20

C

COP

14

11.886,25 N

Oficial 1a. Especialista

C2

L

-

ST 21

B

COP

14

8.682,14 N

Oficial 1a. manteniment d'obres/

C2

L

-

ST 18

B

COP

14

8.544,20 N

Oficial 1a. Deixalleria

C2

L

-

ST 26

B

COP

14

11.212,32 P

Oficial 1a. Jardineria

C2

L

-

ST 32

B

COP

14

8.681,82 N

Oficial 2a. Manteniment elèctric

AP

L

ST 22

B

COP

12

7.570,79 N

Oficial 2a. Especialista

AP

L

-

ST 29

B

COP

12

8.051,43 N

Oficial 2a. Polivalent

AP

L

-

ST 12

B

COP

12

8.090,38 N

Vigilant de mercat

AP

L

-

ST 25

B

COP

12

6.232,26 N

Operari/ària de brigada d'obres

AP

L

-

ST 24

A

COP

12

5.990,68 N

Operari/ària de Cementiri

AP

L

-

ST 23

A

COP

12

6.115,14 T

Operari de jardineria

AP

L

-

ST 31

A

COP

12

6.241,90 N

Operari/Vigilant d'instal.acions

AP

L

-

ST 28

A

COP

12

5.697,73 N
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Operari/Vigilant d'instal.acions (torns rotatius)

AP

L

-

ST 27

A

COP

12

3.640,85 T

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS
Cap d’àrea de Benestar Social
Coordinador/a Benestar social-Treballador/a
social

A2

L

-

SP1

C

COP

22

24.455,24 N

A2

L

-

SP 2

C

COP

18

7.520,77 N

Coordinador/a cultura-Tècnic/a cultura

A1

L

-

SP 12

C

COP

22

6.623,59 N

Tècnic/a Promoció econòmica

A1

L

-

SP 24

C

COP

22

6.580,84 N

Treballador/a social

A2

L

-

SP 3

C

COP

18

6.066,58 N

Educador/a social

A2

L

-

SP 4

C

COP

18

4.831,97 N

Tècnic/a de comunicació

A1

F

AE

SP 29

C

COP

22

6.481,11 N

Tècnic/a de joventut

A2

L

-

SP 7

C

COP

20

6.347,12 N

Tècnic/a d'educació

A2

L

-

SP 9

C

COP

20

6.347,12 N

Tècnic/a d'Esports

A2

L

-

SP 21

C

COP

20

6.347,12 N

Arxiver/a

A1

L

-

SP 13

C

COP

22

5.477,22 N

Mestre/a escola d'adults

A2

L

-

SP 10

C

COP

18

5.768,70 N

Informador/a turístic

A2

L

-

SP 22

C

COP

18

6.802,32 N

Tècnic d'autoempresa

A2

L

-

SP31

C

COP

18

6.802,28 N

Director/a Escola Taller

C2

L

-

SP 26

C

COP

14

13.992,22 N

Tècnic/a auxiliar biblioteca

C1

F

AE

SP 14

C

COP

18

7.274,64 N

Tècnic/a Auxiliar de Festes

C1

L

-

SP 19

C

COP

18

8.307,29 N

Tècnic/a auxiliar de promoció econòmica

C1

L

-

SP 25

C

COP

11

8.040,62 N

Administratiu/va SP/Cultura

C1

F

AG

SP 18

C

COP

18

8.078,24 N

Treballador/a familiar

C2

L

-

SP 5

B

COP

12

4.803,82 N
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Auxiliar punt d'informació

C2

L

-

SP 8

C

COP

12

4.614,43 N

Auxiliar adm de Benestar social

C2

L

-

SP 6

C

COP

14

5.095,57 N

Auxiliar administrat. de Comunicació

C2

L

-

SP 30

C

COP

12

3.862,16 N

Auxiliar Tècnic/a Casa museu

C2

L

-

SP 16

C

COP

12

4.830,38 N

Auxiliar tècnic/a de Turisme

C2

L

-

SP 23

C

COP

12

4.549,26 I

Auxiliar de biblioteca

C2

L

-

SP 15

C

COP

12

4.794,22 N

Conserge Escola pública

AP

F

AE

SP 11

A

COP

12

5.423,34 N

Concerge Serveis a la persones

AP

L

-

SP 17

A

COP

12

5.049,42 N

Règim Jurídic:

Forma de Provisió:

F: Funcionari

COHE: Concurs oposició d'habilitats estatals

L: Laboral

COP: Concurs oposició

Escala:

Tipus de jornada:

HE: Habilitat estatal

N: Normal

AG: Administració General

I: Inferior a 'habitual Tarda:horari de tarda

AE: Administracció Especial

T: Treball a torns

P: jornada partida

39
CarrerAmple, 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
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i Règim
Intern, explica que en aquests moments l’Àrea de Recursos Humans està fent una
revisió i elaboració de les fitxes del personal al servei de l’Ajuntament de Canet de
Mar i de l’organigrama de l’Administració, però a causa de la urgència que
requereix posar una persona que supervisi la gestió de la Fundació Els Garrofers
han cregut oportú posar a consideració del Ple la creació d’aquest lloc de treball. A
més amés, també és urgent aconseguir un suport per a l’Àrea de Benestar Social.
Tot i que es podria haver posat a consideració del Ple al mateix temps que la
creació de la plaça de tècnic de l’Àrea de Serveis Econòmics i les fitxes del personal,
han cregut oportú fer-ho ara a causa d’aquesta urgència.
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que
encara que pensa igual que la senyora Tenas, demanaria a l’equip de govern que
retirés aquest punt com ha fet amb l’anterior, ja que potser totes dues poden tenir
la mateixa urgència, segons els criteris amb què es mirin. Li agradaria saber el
parer de la regidora al càrrec de l’Àrea de Benestar Social que, al cap i a la fi és la
que està al capdavant d’aquesta Àrea. Dit això, està d’acord amb el fet que cal una
reorganització de l’Àrea, no sap si amb aquesta figura o una altra i per això demana
l’opinió de la regidora responsable. Per aquests motius considera que seria bo
deixar aquest punt per a un altre Ple. A més a més, en l’informe es manifesta que
aquesta plaça queda supeditada al fet que hi hagi consignació pressupostària, la
qual cosa vol dir que no serà efectiu de forma immediata. Demana també que
s’expliqui una mica quina serà la relació d’aquesta persona amb la Fundació Els
Garrofers, quina serà la seva tasca en aquesta Fundació i en d’altres fundacions del
poble.
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, explica
que veient les tasques que ha de fer la persona que ocupi aquest lloc, una part
d’aquestes tasques està dedicada a la supervisió i l’organització de la feina que es
fa a Benestar Social. El seu grup proposa fer una taula representada per les
associacions locals més importants amb relació a Benestar Social i que sigui
aquesta la que marqui la política i faci el seguiment de tot allò que es porti a terme
en aquesta Àrea; d’aquesta manera, potser el que s’invertiria en aquesta persona
es podria utilitzar per ajudar a les famílies que ho necessitin. Pel que fa a la
Fundació Els Garrofers, el seu grup municipal creu que és necessària la figura d’un
gerent i veurien amb bons ulls que es contractés aquesta figura al 50% de la
jornada.
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, també
demana que es retiri aquest punt de l’ordre del dia perquè no creuen que la
justificació que es dóna sigui prou adient. El senyor Romero comenta que la
senyora alcaldessa ha explicat que es retirava el punt anterior perquè encara no
s’havien elaborat les fitxes de treball del personal al servei de l’Administració i en
l’argumentació d’aquest punt diuen precisament que es passa perquè s’han de
modificar aquestes fitxes. Pregunta quina diferència hi ha entre una plaça i l’altra i
no pot ser que sigui la urgència, perquè fa molts mesos que Benestar Social i la
Fundació Els Garrofers funcionen sense haver-hi aquesta figura. D’altra banda, si bé
el seu grup estaria d’acord en el fet que l’Àrea de Benestar Social s’ha de
reorganitzar, els agradaria saber per què explica aquest punt la regidora delegada
de Recursos Humans i no ho fa la regidora de l’Àrea en concret. També creu que és
un error barrejar aquestes dues organitzacions, Ajuntament i Fundació Els
Garrofers, ja que no funcionen amb els mateixos paràmetres. No creu que aquesta
figura pugui solucionar els problemes d’aquestes dues organitzacions. Consideren
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que haurien de ser dues figures diferents. La jornada que haurien de tenir aquestes
figures és un tema per estudiar. També afegeix que, sense voler posar en dubte el
que s’acorda, s’ha de tenir en compte que hi ha un informe desfavorable amb
relació al fet que se supera el capítol 1 del pressupost. Explica que el seu grup
sempre ha pensat que quan s’ha de fer alguna cosa que és realment important per
al poble, s’ha de fer, però el grup municipal d’ERC sempre havia manifestat que
aquest fet seria una línia vermella. Ara veuen que les línies vermelles s’acaben.
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs
Independents, explica que el seu grup s’afegeix a la petició que han fet els grups
municipals del PP i del PSC, de retirar aquest punt de l’ordre del dia. No discuteixen
la conveniència, sinó que discuteixen la urgència, ja que, tal i com ha dit la senyora
Tamayo, no hi ha partida pressupostària. Independentment d’això, del fet que hi
hagi els informes desfavorables que diuen que no es pot crear cap plaça fins que no
estigui fet l’estudi dels llocs de treball, no veuen bé que aquesta plaça no es creï
per oposició, sinó que es creï per cobrir-la de manera interina amb una comissió de
serveis. Això fa malpensar que la persona que acabi ocupant aquest lloc sigui un
càrrec de confiança encobert.
La senyora alcaldessa explica que totes les persones que en algun moment han
format part del Patronat de la Fundació Els Garrofers s’han trobat amb la necessitat
de saber si era una fundació privada o era pública. Després de treballar-hi molt,
d’analitzar-ho i demanar, fins i tot, informes jurídics, s’ha arribat a la conclusió que
no és una fundació privada, sinó que és municipal. Quan es va crear aquesta
fundació, amb tota la bona voluntat i totes les ganes de donar un servei al poble i
també a la comarca, es van fer les coses de manera irregular i ara és necessari
regularitzar aquesta situació i aplicar la normativa que regula l’Administració
pública. La urgència d’aprovació d’aquest assumpte ve donada perquè cada dia
estan sortint més conflictes en la gestió d’aquesta Fundació. La directora de la
Fundació fa el que pot, però necessita algun suport i aquest suport el tindrà amb
aquesta persona. Aquesta plaça ja estava prevista a l’estudi antic de les fitxes de
llocs de treball de l’Ajuntament i sí que tindrà dotació pressupostària. Consideren
que és més lògic que el Ple municipal aprovi primer la creació d’aquesta plaça i
després es doti econòmicament. A més a més, s’ha de tenir en compte que la
dotació pressupostària d’aquesta plaça es podria haver fet per decret, però
consideraven que era més elegant que l’aprovació fos pel Ple municipal. Explica que
no se supera el capítol 1 ni hi ha un informe desfavorable amb relació a aquest
assumpte. L’informe desfavorable fa referència al fet que les fitxes de llocs de
treball de l’Ajuntament encara no estan elaborades, però no es poden esperar que
estiguin creades aquestes fitxes. Es dirigeix al senyor Romero i li comenta que el
govern travessarà totes les línies vermelles que calgui quan es tracti d’una
necessitat que clami al cel i amb tot el que està passant a la Fundació Els Garrofers
es necessita amb urgència aquesta figura. Aquesta plaça es va començar a estudiar
des de l’antic Patronat, per veure quina era l’opció més adient per solucionar la
situació de la Fundació, la qual té pressupostada mitja jornada d’aquesta plaça. Des
del Patronat, es van posar en contacte amb empreses que es dediquen a fer
aquesta feina de suport i assessorament per a fundacions similars a Garrofers i des
d’aquestes empreses els van explicar que antigament sí que es podien signar
convenis de col·laboració, però actualment s’ha de fer a través d’un concurs, la qual
cosa retardaria molt més l’arribada d’aquest ajut. Així, doncs, van decidir crear
aquesta plaça i els van aconsellar que no la volguessin cobrir de primeres de
manera fixa. Els van comentar que el més eficient seria cobrir aquesta plaça amb
una persona d’una altra Administració pública, en comissió de serveis. També els
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van aconsellar un perfil concret i determinat. Per tant, ara es crea la plaça per
donar solució als problemes jurídics, als sistemes de contractació, als problemes de
nòmines, ja que s’ha d’assegurar que les persones que treballen a Garrofers tenen
seguretat jurídica en la seva plaça. Així, doncs, la solució legal més ràpida per
cobrir aquesta plaça és la comissió de serveis. Explica que no els costaria gens que
fos un càrrec de confiança, ja que fins i tot seria més senzill perquè no s’hauria de
modificar el capítol 1 del pressupost i s’estalviarien un munt de problemes. En
canvi, han decidit crear aquesta plaça i cobrir-la amb una comissió de serveis.
Presentaran tots els currículums que arribin de les persones interessades i el
Patronat i l’Ajuntament triaran quina és la persona més adient per fer la feina
durant dos anys, que és el màxim de temps que pot tenir una comissió de serveis.
Després d’aquesta experiència se sabrà si realment és el que es necessita.
Aleshores serà el moment de cobrir la plaça, sempre pensant en la Fundació i
l’Ajuntament. La senyora alcaldessa també explica que a l’Àrea de Benestar Social
també es necessita un ajut, ja que d’ençà de la crisi, la feina s’ha desbordat. Així,
doncs, com que des de Garrofers es compta amb una partida per pagar més de la
meitat del sou d’aquesta plaça, l’Ajuntament ho aprofitarà per fer la jornada
sencera d’aquesta figura, ja que és pràcticament impossible aconseguir una figura
d’aquestes característiques a mitja jornada. S’ha intentat i no se n’han sortit i com
que fa molta falta un ajut a Benestar Social van decidir aprofitar aquesta plaça de
Garrofers i ampliar-la a Benestar Social. També explica que en les seves funcions
especifica que donarà suport a diferents fundacions perquè, en el cas que es creés
una altra fundació al poble o s’arribés a la conclusió que la Residència Guillem Mas
és pública, ja estaria previst en aquesta plaça i no caldria modificar-la.
La senyora Esther Agulló Renau, regidora delegada de Benestar Social i Gent Gran,
explica que Benestar Social està col·lapsat. En aquests moments la coordinadora de
l’Àrea no pot fer la funció de coordinació del servei i d’assistenta social a l’hora, a
causa de la gran demanda de dependència. Per aquest motiu van pensar que seria
bo aprofitar aquesta plaça per aconseguir un ajut per a l’Àrea. Per la ràtio, els
serveis estan baixos pel que fa a treballadores socials i educadores, però com que
ara no es pot contractar, consideren que amb aquesta figura es pot solucionar una
mica el problema del servei.
La senyora Tamayo explica que la senyora alcaldessa l’ha convençuda, ja que
considera que a Garrofers fa falta aquesta persona. De les seves paraules n’extreu
la conclusió que fa falta aquesta persona a mitja jornada per als Garrofers i només
al final de la seva intervenció ha introduït la figura de coordinació i, de fet, la
regidora ha explicat que sí que fa falta aquesta figura perquè la persona que ho feia
fins ara va desbordada per una altra feina, però la necessitat que ha explicat que té
aquesta Àrea no és la mateixa per la qual es contracta aquesta persona, sinó que
és per sota, que falten treballadores socials i educadores socials. Per tant,el que
realment es necessita és un gerent, o el nom que se li vulgui donar a aquesta
figura, per als Garrofers i, d’altra banda, falta reforçar els serveis socials per donar
servei a les persones. Creu que l’argumentació és bona, però no s’ha plantejat
correctament.
La senyora alcaldessa explica que la coordinadora de Serveis Socials fa les dues
tasques, coordina i atén a les persones que ho necessiten, per tant, es necessita un
reforç, sigui des de dalt o des de baix. S’ha d’aprofitar l’ocasió i optimitzar els
recursos i aquesta és la decisió que s’ha pres, aprofitar una figura que es necessita
a un lloc i posar-la a un altre lloc que també és necessària.
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El senyor Romero pregunta què solucionarà aquesta figura que no es pugui
solucionar ara des de l’Ajuntament, ja que la senyora alcaldessa ha descrit una
figura tipus interventor i per tant, no entén quin és el problema de la Fundació Els
Garrofers que no pugui solucionar el senyor interventor. Si és un problema de
gestió i direcció, el que s’ha de plantejar és un canvi de director i no caldria afegir
més diner públic. Si és un problema de situació legal, s’hauria de buscar quina és la
manera legal més correcta per solucionar-ho. En definitiva, pregunta quin és el
problema de Garrofers que no es pugui esperar a l’aprovació de les fitxes dels llocs
de treball de l’Ajuntament de Canet de Mar. Pregunta què no pot fer la senyora
alcaldessa, com a màxima responsable del Patronat de la Fundació Els Garrofers,
que sí que pot fer la figura gerencial.
La senyora alcaldessa explica que fins ara hi havia el dubte de si era una fundació
de caràcter públic o privat. Fins ara funcionava com si fos privada, però ara s’ha de
donar la garantia que ofereix l’Administració pública. Aquesta garantia no es pot
assegurar de la manera que ha estat funcionant fins ara. És sabut per tothom que
l’Ajuntament ja està just de personal a causa de la prohibició de contractar-ne de
nou i, per tant, s’han d’optimitzar al màxim totes les places que es creïn. Per
aquest motiu tiren endavant aquesta figura, per regularitzar la situació de la
Fundació i, a més a més, per donar un cop de mà a Serveis Socials perquè ara com
ara estan col·lapsats. Afegeix que si tots els patrons que formen part del Patronat
de la Fundació Els Garrofers assistissin a totes les reunions d’aquest òrgan
coneixerien la realitat de la institució. Fins ara s’ha anat analitzant la situació i un
cop analitzada només queda actuar i si s’ha de fer amb aquesta urgència, es fa
amb aquesta urgència.
El senyor Romero comenta que no estan d’acord amb aquesta urgència. Comenta
que ell sí que considera que aquest punt ha de passar pel Ple, i no com la senyora
alcaldessa que ha manifestat que només havia de passar pel Ple per elegància, no
perquè hi hagués de passar. Fa uns mesos es va acordar que es podria contractar
personal per necessitats urgents i el seu grup municipal va explicar que no hi
estaven d’acord perquè, precisament, podrien passar coses com aquesta. Entén que
és una decisió política i que el govern aprovarà el que consideri que ha d’aprovar,
però el seu grup municipal no hi està d’acord.
10.- APROVACIÓ CANVIS DE REPRESENTANTS DE GRUPS MUNICIPALS A
DIFERENTS CONSELLS MUNICIPALS, AL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ ELS
GARROFERS, AL CONSELL DE GOVERN DE L’ORGANISME AUTÒNOM RÀDIO
CANET I A LA COMISSIÓ SECTORIAL DE SEGUIMENT DEL PROJECTE ODÈON
Atès que el Ple municipal en sessió ordinària de data 30 de juliol de 2015 va
aprovar, entre altres, els acords següents:
PRIMER.- Determinar que, d’acord amb els estatuts del consells esmentats, la
Presidència de cadascun d’ells, recaurà en el regidor titular de cada Àrea d’actuació,
això és:
-

Consell
Consell
Consell
Consell
Consell
Consell

Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal

de Medi Ambient: Jesús Marín i Hernàndez
de Cultura: Ivan Aranda Mena
de Promoció Econòmica: Coia Tenas Martínez
d’Esports: Ivan Aranda Mena
Escolar: Lluís Llovet Bayer
de Cooperació: Esther Agulló Renau
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SEGON.- Nomenar com a representants al Consell Municipal de Medi Ambient, els
següents:
Per ERC: el senyor Jaume Alegret, com a titular, i la senyora Roser Utset, com a
suplent.
Per CIU: la senyora Blanca Agell, com a titular, i el senyor Lluís Braut, com a suplent.
Per Canetencs Independents: el senyor Joan Majó Guri, com a titular, i la senyora Doli
Bertran, com a suplent.
Pel PP: la senyora Cristina Martin Medina, com a titular, i la senyora Cristina Soler
Vílchez, com a suplent.
Per Som Canet: el senyor Santiago Fernández, com a titular, i el senyor Joaquim
Crusat, com a suplent.
Pel PSC: el senyor Manel Molina, com a titular, i la senyora Sílvia Tamayo, com a
suplent.
Per la CUP: el senyor Eduard Aznar, com a titular, i el senyor Xavier Juan com a
suplent.
TERCER.- Nomenar com a representants al Consell Municipal de Cultura, els següents:
Per ERC: el senyor Quirze Planet Rovira, com a titular, i el senyor Lluís Nonell Marín,
com a suplent.
Per CIU: el senyor Manel Gutiérrez Sánchez, com a titular, i el senyor Manel Gutiérrez
Urbano, com a suplent.
Per Canetencs Independents: el senyor Pere Xirau, com a titular, i la senyora Raquel
Pérez Badia, com a suplent.
Pel PP: el senyor Albert Martínez Cortés, com a titular, i el senyor Tarek Goerlitz, com
a suplent.
Per Som Canet: el senyor Ramon Faucon, com a titular, i el senyor Ricard Molins, com
a suplent.
Pel PSC: el senyor Gerard Vilà, com a titular, i la senyora Cristina Pérez, com a
suplent.
Per la CUP: el senyor David Estrada, com a titular, i el senyor Jordi Carbonell, com a
suplent.
QUART.- Nomenar com a representants al Consell Municipal de Promoció Econòmica,
els següents:
Per ERC: el senyor Joaquim Campassol, com a titular, i el senyor Rafael Palomero, com
a suplent.
Per CIU: el senyor Jesús López, com a titular, i el senyor Laureà Gregori, com a
suplent.
Per Canetencs Independents: la senyora Sílvia Llopart, com a titular, i la senyora Anna
Casas, com a suplent.
Pel PP: el senyor Josep Manuel Riera, com a titular, i el senyor Toni Romero, com a
suplent.
Per Som Canet: el senyor Jordi Planet, com a titular, i el senyor Júlio Romero, com a
suplent.
Pel PSC: el senyor Gabi Iborra com a titular, i el senyor Manel Molina, com a suplent.
Per la CUP: el senyor Eduard Aznar, com a titular, i el senyor Àlex Gallardo, com a
suplent.
CINQUÈ.- Nomenar com a representants al Consell Municipal d’Esports, els següents:
Per ERC: Joan Manel Rovira Fernàndez, com a titular, i el senyor Josep Puigvert
Garcia, com a suplent.
Per CIU: el senyor Manel Gutiérrez Sánchez, com a titular, i el senyor Manel Gutiérrez
Urbano, com a suplent.
Per Canetencs Independents: el senyor Antoni Isarn, com a titular, i el senyor Josep
Bley, com a suplent.
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Pel PP: la senyora Cristina Soler, com a titular, i el senyor Xavier Gálvez, com a
suplent.
Per Som Canet: el senyor José Luís Cuba, com a titular, i el senyor Ramon Faucón,
com a suplent.
Pel PSC: el senyor Aarón Pacheco, com a titular, i el senyor Rafael Quintana, com a
suplent.
Per la CUP: la senyora Jordi Carbonell, com a titular, i el senyor Alejandro Muñoz
Garcia, com a suplent.
SISÈ.- Nomenar com a representants al Consell Municipal Escolar, els següents:
Per ERC: la senyora M. Assumpta Revoltós Vaquer, com a titular, i el senyor Ivan
Aranda Mena, com a suplent.
Per CIU: el senyor Jesús Marín i Hernàndez, com a titular, i el senyor Àngel López
Solà, com a suplent.
Per Canetencs Independents: el senyor Pere Xirau, com a titular, i la senyora M.
Àngels Isart, com a suplent.
Pel PP: la senyora Cristina Soler Vílchez, com a titular, i el senyor Toni Romero, com a
suplent.
Per Som Canet: la senyora Raquel Serra.
Pel PSC: la senyora Sílvia Tamayo Mata.
Per la CUP: la senyora Agnès Cortés Mas.
SETÈ.- Nomenar com a representants al Consell Municipal de Cooperació, els
següents:
Per ERC: la senyora Rosabel Madrid, com a titular, i la senyora M. Assumpta Revoltós,
com a suplent.
Per CIU: la senyora Anna Díaz, com a titular, i la senyora Melanie Rubio, com a
suplent.
Per Canetencs Independents: el senyor Ferran Rodríguez, com a titular, i la senyora
Elisenda Riera, com a suplent.
Pel PP: el senyor Santiago López Adan, com a titular, i la senyora Andrea Cuevas
Soler, com a suplent.
Per Som Canet: la senyora Indi Meza, com a titular, i la senyora Raquel Serra, com a
suplent.
Pel PSC: la senyora Cristina Pérez, com a titular, i el senyor Gerard Vila, com a
suplent.
Per la CUP: el senyor Xavier Juan, com a titular, i la senyora Agnès Montserrat, com a
suplent.

Atès que en la mateixa sessió, el Ple municipal va acordar entre altres, l’acord
següent:
TERCER.- Designar els regidors següents com a membres del patronat de la fundació
Els Garrofers, en qualitat de patrons municipals:
-

Senyora Roser Utset, com a titular, i senyora Coia Tenas Martínez, com a suplent,
del grup municipal d’ERC
Senyora Esther Agulló Renau, com a titular, i senyor Laureà Gregori Fraxedas,
com a suplent, del grup municipal de CiU
Senyora M. Àngels IsartFalceto, com a titular i senyor Pere Xirau Espàrrech, com
a suplent, del grup municipal de Canetencs Independents
Senyor Santiago López Adan, com a titular, i senyora Cristina Soler Vílchez, com a
suplent, del grup municipal del PP
Senyor Ricard Molins, com a titular, i el senyor Jordi Rojo, com a suplent, del grup
municipal de Som Canet
Senyora Samanta Peláez Pomares, com a titular, i senyora Sílvia Tamayo Mata,
com a suplent, del grup municipal del PSC,.
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-

Senyora Agnès Cortés Mas, del grup municipal de la CUP, que assumeix les
funcions de secretària, i el senyor Xavier Juan, com a suplent.
El senyor Jesús López Sánchez, per tal que assumeixi les funcions de tresorer.

Atès que, també, en aquesta sessió el Ple municipal també va aprovar, entre
d’altres, aquest acord:
PRIMER.- Nomenar els membres (president, vicepresident i vocals) que composaran
el consell de govern de l’organisme autònom Ràdio Canet, d’acord amb les
designacions efectuades per cadascuna de les formacions polítiques amb representació
municipal:
I. President: L’alcaldessa de l’Ajuntament de Canet de Mar, senyora Blanca Arbell
Brugarola.
II. Vicepresident: Jesús Marín i Hernàndez.
III. Vocals representants de cadascuna de les formacions polítiques municipals:
Per ERC: el senyor Lluís Llovet Bayer, com a titular, i el senyor Josep Puigvert, com a
suplent.
Per CIU: el senyor Josep Antoni Massagué, com a titular, i el senyor Àngel López, com
a suplent.
Per Canetencs Independents: el senyor Josep M. Moragas, com a titular, i la senyora
Pili Rodríguez, com a suplent.
Pel PP: el senyor David Espinosa, com a titular, i la senyora Eva Barragan, com a
suplent.
Per Som Canet: el senyor Jordi Planet, com a titular, i la senyora Raquel Serra, com a
suplent.
Pel PSC: la senyora Mercè Martínez Arañó, com a titular, i el senyor Gabi Iborra, com a
suplent.
Per la CUP: el senyor Marc Jiménez com a titular, i el senyor Àlex Gallardo, com a
suplent.

Atès que, finalment, el Ple municipal va aprovar en aquesta sessió l’acord següent:
PRIMER.- Nomenar, d’acord amb els estatuts del Consell Municipal de Cultura, com a
representants dels grups municipals que integren la corporació a la Comissió de
Seguiment de l’Odèon, els següents:
Per ERC: El senyor Lluís Llovet Bayer, com a titular, i la senyora M. Assumpta Revoltós
Vaquer, com a suplent.
Per CiU: el senyor Àngel López Solà, com a titular, i el senyor Jesús Marín i Hernàndez,
com a suplent.
Per Canetencs Independents: el senyor Josep M. Masvidal Serra, com a titular, i el
senyor Pere Xirau i Espàrrech, com a suplent.
Pel PP: el senyor Toni Romero Carbonell, com a titular, i la senyora Cristina Soler
Vílchez, com a suplent.
Pel PSC: la senyora Sílvia Tamayo Mata.
Per Som Canet: la senyora Raquel Serra Lerga.
Per la CUP: la senyora Agnès Cortés Mas

Vistes les comunicacions de diversos grups municipals, mitjançant les quals
sol·licitaven el canvi dels seus representants en algun d’aquests consells municipals
i al Patronat de la Fundació Els Garrofers i que són els següents:
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Grup municipal de la CUP:
Consell Municipal de Medi Ambient: el senyor Xavier Juan, com a titular, i el
senyor Jaume Rodri, com a suplent.
Consell Municipal Escolar: el senyor Marc Jiménez Torres
Consell Municipal de Cooperació: el senyor Jordi Carbonell, com a suplent
Patronat de la Fundació Els Garrofers: el senyor Xavier Juan, com a titular, i el
senyor Jaume Rodri com a suplent
Consell de Govern de l’Organisme Autònom Ràdio Canet: El senyor Xavier
Juan, com a titular, i el senyor Marc Jiménez, com a suplent
Comissió Sectorial de Seguiment del Projecte Odèon: el senyor Marc Jiménez
Torres
Grup municipal del PP:
Patronat de la Fundació Els Garrofers: la senyora Cristina Martin Medina, com a
titular, i el senyor Toni Romero Carbonell, com a suplent
Grup municipal de Som Canet:
Consell Municipal de Promoció Econòmica: el senyor Ricard Molins, com a
suplent
Així, doncs, de conformitat amb l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels disset
membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal:
PRIMER.- Deixar sense efecte els nomenaments dels representants dels grups
municipals següents als diferents consells municipals, al Patronat de la Fundació Els
Garrofers, al Consell de Govern de l’Organisme Autònom Ràdio Canet i a la
Comissió Sectorial de Seguiment del Projecte Odèon:
Consell Municipal de Medi Ambient:
-

El senyor Eduard Aznar, com a titular, i el senyor Xavier Juan, com a
suplent, del grup municipal de la CUP.

Consell Municipal Escolar:
-

La senyora Agnès Cortés Mas, del grup municipal de la CUP

Consell Municipal de Cooperació:
-

La senyora Agnès Montserrat, com a suplent, del grup municipal de la CUP

Consell Municipal de Promoció Econòmica:
-

El senyor Júlio Romero, com a suplent, del grup municipal de Som Canet

Patronat de la Fundació Els Garrofers:
-

La senyora Agnès Cortés Mas, com a titular, i que actuava com a secretària
del Patronat, i el senyor Xavier Juan com a suplent, del grup municipal de la
CUP
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-

El senyor Santiago López Adan, com a titular, i la senyora Cristina Soler
Vílchez, com a suplent, del grup municipal del PP

Consell de Govern de l’Organisme Autònom Ràdio Canet:
-

El senyor Marc Jiménez, com a titular, i el senyor Àlex Gallardo, com a
suplent, del grup municipal de la CUP

Comissió Sectorial de Seguiment del Projecte Odèon:
-

La senyora Agnès Cortés Mas, del grup municipal de la CUP

SEGON.- Nomenar les persones següents com a representants dels diferents grups
municipals que han sol·licitat aquests canvis:
Consell Municipal de Medi Ambient:
-

El senyor Xavier Juan, com a titular, i el senyor Jaume Rodri, com a suplent
del grup municipal de la CUP

Consell Municipal Escolar:
-

El senyor Marc Jiménez Torres del grup municipal de la CUP

Consell Municipal de Cooperació:
-

El senyor Jordi Carbonell, com a suplent del grup municipal de la CUP

Consell Municipal de Promoció Econòmica:
-

El senyor Ricard Molins, com a suplent del grup municipal de Som Canet

Patronat de la Fundació Els Garrofers:
-

-

El senyor Xavier Juan, com a titular, i que actuarà com a secretari del
Patronat, i el senyor Jaume Rodri com a suplent del grup municipal de la
CUP
La senyora Cristina Martin Medina, com a titular, i el senyor Toni Romero
Carbonell, com a suplent del grup municipal del PP

Consell de Govern de l’Organisme Autònom Ràdio Canet:
-

El senyor Xavier Juan, com a titular, i el senyor Marc Jiménez, com a suplent
del grup municipal de la CUP

Comissió Sectorial de Seguiment del Projecte Odèon:
-

El senyor Marc Jiménez Torres del grup municipal de la CUP

TERCER.- Comunicar aquest acord a tots els membres designats que no es trobin
presents en la sessió plenària en què s’adopti aquest acord, donar els altres per
notificats amb la mera assistència, i comunicar-lo, també, a les diferents àrees
responsables de les convocatòries d’aquests organismes.
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El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que
li consta que hi ha un òrgan en el qual el seu grup no hi és representat, que és el
Consell Municipal de Promoció Econòmica. Explica que quan van demanar una
relació de tots els òrgans col·legiats en els quals hi havia d’haver representació del
seu grup, aquest Consell no hi era.
La senyora secretària explica que si li dóna els noms de les persones que haurien
de formar part d’aquest Consell i tothom hi està d’acord es podria modificar
aquesta proposta i afegir-los.
El senyor Jiménez explica que no ho pot fer, ja que no estaven segurs que aquest
Consell estigués creat o no i, per tant, no van debatre qui havien de ser els
representants de la CUP.
La senyora secretària explica, doncs, que el nomenament d’aquests representants
haurà de preparar-se per al proper Ple.
La senyora alcaldessa explica que, de tota manera, quan comuniqui els
representants, es podran convocar per a les properes reunions encara que sigui
com a oients fins al seu nomenament.
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i Règim
Intern, explica que ahir mateix van tenir la segona reunió d’aquest òrgan col·legiat i
com que de vegades ve una persona i de vegades en ve una altra, no és conscient
de si el representant de la CUP hi era, però sí que pot afirmar que es va avisar a
tothom que en forma part per correu electrònic i que, fins i tot, es va passar una
documentació.
11.- APROVACIÓ DEL NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE
DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL
Vist que el Ple de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, en sessió ordinària
celebrada el dia 1 d’octubre de 2015 va aprovar, entre altres extrems, nomenar als
representants d’aquell Ajuntament en la Comissió de Delimitació del terme
municipal, amb els municipis limítrofs, com a inici de les operacions de delimitació
del seu terme municipal atès que, des de fa temps, detecten incongruències en les
diferents planimetries relatives a la delimitació del terme municipal de Sant Cebrià
de Vallalta.
Atès que l’anterior acord va ser notificat a l’Ajuntament de Canet de Mar, en data
10 de febrer de 2016 (RE/2016/873) i que segons el que disposa l’article 28.2 del
Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de demarcació
territorial de Catalunya, els Ajuntaments limítrofs han de nomenar per acord plenari
i en el termini de dos mesos, una comissió de les mateixes característiques per tal
de dur a terme les operacions de fixació, delimitació i mesurament del terme
municipal.
De conformitat amb allò que disposa l’article 28.2 del Decret 244/2007, de 6 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de demarcació territorial de Catalunya,
la Comissió haurà de ser nomenada pel Ple de la Corporació i haurà d’estar
constituïda per l’alcaldessa, dos regidors, la secretària de la Corporació i un tècnic.
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Atès que, segons
Bases de Règim
nombre legal de
terme municipal,
facin referència.

l’article 47.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
Local, es requereix el vot favorable de la majoria absoluta
membres de la Corporació per l’aprovació de la delimitació
entenent-se afectat per aquest quòrum tots els acords que

les
del
del
en

De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Territori, s’acorda per
unanimitat dels disset membres presents dels disset que integren el nombre de
dret del Ple municipal:
PRIMER.- Nomenar els membres de la Comissió de Delimitació del terme municipal
de Canet de Mar, en concret les persones següents:
Alcaldessa, Blanca Arbell i Brugarola, o regidor en qui delegui
Regidor d’Urbanisme, Lluís Llovet Bayer
Regidor d’Hisenda, Laureà Gregori Fraxedas
Secretària de la corporació
Arquitecta municipal, Alba Farré Nácher
Regidor substitut, regidor de Cultura, Quirze Planet Rovira
SEGON: Notificar aquesta resolució a les persones interessades, així com als
municipis limítrofs.
TERCER: Comunicar aquesta resolució, en el termini màxim de quinze dies, a la
Direcció General d’Administració Local, de conformitat allò que preveu l’article 28.2
del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de
demarcació territorial de Catalunya.
12.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 9
DE MARÇ DE 2016, AMB RELACIÓ A L’APROVACIÓ DE LA NOVA
DENOMINACIÓ DE LA SECCIÓ D’INSTITUT
Vist l’acord pres per la Junta de Govern Local en sessió de data 9 de març de 2016,
amb relació a l’aprovació de la nova denominació de la Secció d’Institut, el qual es
transcriu a continuació:
6.- APROVACIÓ DE LA NOVA DENOMINACIÓ DE LA SECCIÓ D’INSTITUT DE
CANET DE MAR
Atès que el mes de setembre de 2013 la Secció d’Institut d’Ensenyament Secundari de
Canet va iniciar la seva activitat docent.
Vist que en sessió de data 4 de setembre de 2014 el Consell Escolar de la Secció
d’Institut d’Ensenyament Secundari de Canet de Mar va acordar aprovar la proposta de
nom del centre: Secció d’Institut Sunsi Mora, sorgida arran d’un procés de participació
impulsat i aprovat pel consell escolar de centre.
Atès que la Junta de Govern Local en data 13 de novembre va acordar proposar una
nova denominació al centre.
Vist que en data 21 de gener de 2016 es rep certificat de l’acord del consell escolar de
l’institut en què es fa constar que en la reunió de data 15 de desembre de 2015 es va
acordar proposar al Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar el nom de Secció d’Institut
Sunsi Mora com a proposta de canvi de denominació.
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Vista i examinada la documentació de referència, de conformitat amb la proposta de la
Tinència d’Alcaldia de Territori, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Acceptar la proposta presentada pel consell escolar del centre en relació a
la nova denominació del centre com a Secció d’Institut Sunsi Mora.
SEGON.- Facultar l’alcaldessa per signar tots els documents que es derivin d’aquesta
proposta.
TERCER.- Notificar aquest acord al Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya.
QUART.- Sotmetre aquest acord la ratificació del Ple municipal.

Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Territori,
s’acorda per onze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Jesús Marín i
Hernàndez, Lluís Llovet Bayer, Laureà Gregori Fraxedas, Coia Tenas Martínez, Àngel
López Solà, M. Assumpta Revoltós Vaquer, Esther Agulló Renau, Quirze Planet
Rovira, Raquel Serra Lerga i Marc Jiménez Torres i sis abstencions dels regidors
Pere Xirau i Espàrrech, Josep M. Masvidal Serra, M. Àngels IsartFalceto, Toni
Romero Carbonell, Cristina Soler Vílchez i Sílvia Tamayo Mata:
ÚNIC.- Ratificar l’acord pres per la Junta de Govern Local de data 9 de març de
2016, amb relació a l’aprovació de la nova denominació de la Secció d’Institut.
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde de Territori, explica que aquest
assumpte es va engegar amb el govern anterior, quan es va transmetre al Consell
Escolar de la Secció de l’Institut que busqués un nom. Es va fer un procés
participatiu del qual va sorgir el nom de Sunsi Mora. Ara el Consell Escolar ha
tornat a enviar el certificat amb el resultat de la votació perquè torni a passar pel
Ple municipal i s’aprovi definitivament aquest nom. Explica que la Sunsi Mora era
una mestra de l’Institut Domènech i Montaner;aquest nom dóna un valor afegit a
l’institut, ja que ja és hora que les dones estiguin representades, sobretot en el
món educatiu. També és important tenir en compte la relació directa amb Canet
que tenia la Sunsi Mora, després de tants anys de docència al poble i també cal
recordar que ja és hora de donar veu a aquella part anònima de l’educació que
lluita per un ensenyament públic de qualitat.
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, explica
que el seu grup hi votarà a favor, sobretot perquè alguns membres del grup van
ser alumnes de la Sunsi Mora i també pels arguments que ha donat el senyor
Llovet. Era una professora que sovint feia que els alumnes es valoressin a ells
mateixos i vol citar algunes de les seves paraules perquè considera que els poden
fer servei:
“Que sigueu generosos amb els sentiments perquè qui estima entén i qui entén
accepta, i amb el vostre temps, perquè qui comparteix fa un món ample i que
sigueu valents, valents per destruir un sistema pervers que no hem sabut fer just, i
valents per construir-ne un de nou i amable per a tots, però també hem de ser
valents per reconèixer els miserables que són a tot arreu, darrere les esquerres, les
dretes, entre els alternatius i sota les ONG. Quan tibi massa no reculeu, penseu en
don Quijote:ladran, luegocabalgamos.”
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que el
seu grup s’abstindrà. No hi votaran en contra perquè és una decisió del col·legi,
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però sí que volen posar de manifest que per al seu grup, tot i que vol deixar palès
que respecten la docent proposada, l’institut hauria de tenir un nom molt més
representatiu del municipi. Saben que hi havia altres opcions com Pedracastell, que
és un nom de molta referència al poble. No volen dir pas que aquesta persona no
s’ho mereixi, però opinen que com a nom d’institut potser hauria estat més adient
posar un nom més emblemàtic de Canet de Mar.
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs
Independents, explica que el seu vot també serà d’abstenció perquè, i en cap
moment posen en qüestió la personaque s’ha triatni la seva professionalitat, tal
com ha dit el senyor Romero, quan es fa un bateig, és a dir, posar un nom a un
espai públic, s’ha de tenir en compte que és un nom que queda de per vida. Fins i
tot, en les bases que van regir aquesta consulta es demanava que es triés un nom
que englobés els conceptes local i exterior, que és la filosofia pedagògica d’aquest
institut, i aquesta empresa no era gens fàcil de trobar en un sol nom. A partir
d’aquí va ser, i per això es va encallar aquest assumpte a l’anterior legislatura,
quan el seu grup va demanar que aquest nom fos un híbrid, com per
exemplePedracastell-Sunsi Mora. Si no s’hagués previst cap d’aquestes dues
realitats, haurien votat en contra; en aquest cas, però, se’n té en compte una i, tal
i com diu el senyor Llovet, és un reconeixement als anònims. El seu grup entén
aquella màxima que va popularitzar l’expresident Jordi Pujol, que era de Llibert
Quatrecases, prohom de la transició i d’Unió Democràtica, i que deia que tothom és
d’allà on viu i treballa. En aquest sentit, considera bo el reconeixement, perquè el
poble es fa seva aquesta persona tot i no ser de Canet, i perquè li fa un
reconeixement a la seva tasca tan encomiable, però els hauria agradat més, ja que
hauria quedat més ben reblat l’esperit de l’institut, la fórmula híbrida que el seu
grup va proposar i que l’institut no va acceptar.
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal de CiU, explica que
vol llegir un paràgraf de la part dispositiva d’aquest assumpte perquè afecta
directament els que formaven part de l’equip de govern anterior:
Vist que en sessió de data 4 de setembre de 2014 el Consell Escolar de la Secció
d’Institut d’Ensenyament Secundari de Canet de Mar va acordar aprovar la proposta de
nom del centre: Secció d’Institut Sunsi Mora, sorgida arran d’un procés de participació
impulsat i aprovat pel consell escolar de centre.

El senyor Marín explica que aquest Consell Escolar tenia representació municipal
per part del regidor delegat d’Educació. Explica que, evidentment, el seu grup
municipal ni s’abstindrà ni votarà en contra, sinó que hi votarà a favor. Però sí que
vol explicar que, tal i com ha dit el senyor Xirau, aquest assumpte es va encallar en
l’anterior mandat perquè aquells que estaven a govern en aquell moment van
entendre que el millor nom per a un institut de Canet era aquell que hagués inclòs
algun topònim. Consideraven i consideren una bona tria el nom de Sunsi Mora, és
clar, però consideren que també s’hauria hagut de fer referència a algun nom de
Canet. Volia deixar-ho clar, perquè probablement, en aquella sessió de 4 de
setembre de 2014, la representació municipal s’hauria hagut d’abstenir o negociarho d’una altra manera i no es va fer per respectar el procés que va tenir lloc en el
centre. En aquells moments, el seu grup també considerava que hauria estat més
adient un nom híbrid. Ara, però, hi votaran a favor.
La senyora alcaldessa explica que han buscat una manera de tractar les mocions
que no sigui tan extensa i farragosa com ha estat fins ara. Per tant, han proposat
que es llegeixi només el títol i la part dispositiva de les mocions. De tota manera,
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consideren que s’ha de donar llibertat perquè si algú creu que s’ha de llegir tot el
text, ho pugui fer. Només vol recordar que el ROM estableix que a les 00.00 hores
s’ha d’acabar la sessió del Ple i demana que tothom sigui curós i que es valori el
que s’ha de fer.
13.- MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE
CANET DE MAR (CUP) RELATIVA AL CAS D’ALFONSO FERNÀNDEZ ORTEGA,
ALFON, DETINGUT A LA VAGA GENERAL EUROPEA DEL 14 DE NOVEMBRE
DEL 2012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
L’actual crisi econòmica, que malauradament recorre les nostres taules, llars i
carrers; el seguit d’escàndols de corrupció d’alguns polítics i alts càrrecs de
l’administració; les abusives retallades socials, salarials, educatives, sanitàries i de
drets; o les males pràctiques de la banca, que arriben fins i tot al frau: tot plegat
ha impel·lit a una presa de consciència de la població, a un rebuig profund de la
deriva ètica, social i econòmica per on ens estimbem, a cridar Ja n’hi ha prou!
davant tants abusos. Aquest nou moviment s’ha traduït als nostres carrers en un
destacat increment de l’activisme social i sindical i de les seves reivindicacions,
exigint un gir de les polítiques econòmiques i socials.
La reacció del Govern de l’Estat espanyol davant aquestes circumstàncies ha estat i
és fer-se el desentès davant d’aquests missatges, fins i tot a costa de
l’empobriment de la majoria de ciutadans i ciutadanes i de forma més dura contra
els sectors més desafavorits i vulnerables a la pobresa. La seva estratègia
simplement consisteix en mirar de doblegar, de fer emmudir, de criminalitzar i
reprimir aquests moviments i les seves mobilitzacions. És per això que no ha deixat
d’intentar atemorir les persones que participen a les protestes mitjançant
detencions, multes i identificacions indiscriminades i massives, empaitant els
nostres drets i l’essència de l’exercici de les nostres llibertats. Per tal de fer-ho, ha
activat tots els ressorts de l’aparell repressor de l’Estat al servei d’aquesta finalitat
amb l’aprovació de lleis cada cop més repressives, com fa evident l’aplicació de
l’anomenada Llei mordassa.
Són molts els encausats i encausades afectades, especialment del segment social
juvenil que han volgut ser protagonistes del seu futur. Un d’aquests joves és
Alfonso Fernández Ortega, Alfon, detingut a la Vaga General Europea del 14 de
novembre del 2012 contra la Reforma Laboral i l’atur, quan s’adreçava al piquet
informatiu del seu barri, Vallecas, a Madrid. El seu únic delicte va ser defensar els
seus drets així com els de la resta de treballadors i treballadores.
Alfon es troba actualment a la presó, complint una condemna de 4 anys amb
l’acarnissament afegit del greuge que el Ministeri de l’Interior l’hagi etiquetat com a
intern FIES (Fitxers d’Interns d’Especial Seguiment) quedant per consegüent sota
aquest règim especial molt més dur i que, entre d’altres coses, entrebanca la
comunicació d’Alfon amb la seva família i éssers estimats, així com la motivació
pels seus estudis. El règim FIES s’aplica als presos que el sistema penitenciari
considera com a “perillosos”, generalment persones que pertanyen a bandes
armades o grans narcotraficants i es tracta d’un règim que el mateix Tribunal
Suprem va considerar il·legal, ja que vulnerava els drets dels presos i s’excedeix de
competències dels reglaments.
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Al judici que es va seguir contra Alfon no es presentà cap prova inculpatòria
demostrada i només es va concedir “veracitat” al testimoniatge de la policia que va
detenir-lo tot i les nombroses contradiccions que van deixar entreveure. En canvi,
no es va concedir cap veracitat a la resta de testimonis de la part defensora,
eclipsant així la presumpció d’innocència.
Així, doncs, el Ple municipal acorda no aprovar per deu vots en contra dels regidors
Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel López Solà, Esther Agulló
Renau, Pere Xirau i Espàrrech, Josep M. Masvidal Serra, M. Àngels IsartFalceto,
Toni Romero Carbonell Cristina Soler Vílchez i Sílvia Tamayo Mata, quatre
abstencions dels regidors Lluís Llovet Bayer, Coia Tenas Martínez, Quirze Planet
Rovira i Raquel Serra Lerga i tres vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola,
M. Assumpta Revoltós Vaquer i Marc Jiménez Torres:
PRIMER.- Exigir al ministre de l’Interior del Govern entrant de l’Estat espanyol la
retirada immediata del règim FIES a Alfonso Fernández Ortega,Alfon, així com
la seva posada en llibertat, de forma que sigui admès el recurs d’empara presentat
i que a hores d’ara es troba sota diligència del Tribunal Constitucional, per
considerar que es va trencar la cadena de custòdia.
SEGON.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar declari inequívocament que rebutja la
criminalització dels moviments socials i que mostra el seu respecte al dret
democràtic a la protesta social i al dret de vaga.
TERCER.- Sol·licitar l’obertura d’una investigació interna al Ministeri de l’Interior
espanyol amb relació als procediments que es van seguir sobre els fets que van
conduir a la detenció de l’Alfonso Fernández Ortega, Alfon, per si calgués l’inici
del procés sancionador que pertoqui.
QUART.- Traslladar aquests acords al Govern de l’Estat espanyol, a la Taula del
Congreso de los Diputados i a l’Audiencia Nacional.
El senyor Marc Jiménez Torres, representant del grup municipal de la CUP, llegeix la
moció.
14.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP-PA DE CANET DE MAR PEL CANVI
DE NOM DEL CARRER FRANCESC CAMBÓ
Atès que actualment, a Canet hi ha un carrer que porta el nom d’un conegut polític
de la dreta catalana més reaccionària i que fou col·laborador dels cops d’estat i
dictadures dels militars espanyols Primo de Rivera i Francisco Franco; en Francesc
Cambó.
Atès que no entenem com pot ser que avui en dia hi hagi un carrer que porti el
nom d’un personatge que va anar en contra de les llibertats de les classes
treballadores i de qualsevol rastre de catalanitat.
Atès que aquest fet contraresta que Canet sempre hagi estat pioner en la defensa
de la igualtat i les classes populars, com ho demostra el fet que sigui el lloc on es
va fer la primera cooperativa de l’Estat espanyol i la primera població on les dones
van exercir el dret a vot.
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Atès que recentment s’ha aprovat per unanimitat, amb esmenes de tots els grups
parlamentaris, la “Moció 9/XI del Parlament de Catalunya, sobre la memòria
històrica i sobre la presència de simbologia i nomenclatura feixistes a l’espai públic”
en la qual un dels punts diu textualment: “Sol·licita a tots els ajuntaments de
Catalunya que substitueixin immediatament els noms del nomenclàtor
municipal relacionats amb personatges o fets lligats al cop d’estat del
1936, el feixisme o la dictadura franquista, basant-se en l’inventari elaborat
pel Memorial Democràtic, amb un procés participatiu posterior per tal de decidir la
nova nomenclatura.”
Des del Grup Municipal de la CUP ens agradaria que es canviés el nom del carrer
pel d’algú que s’ho mereixi per la seva trajectòria política, social o cultural, on la
defensa de les llibertats, els drets de la classe treballadora o la cultura popular en
siguin un fet destacable.
Atès que durant la República, que recordem que és la forma d’estat que va triar el
poble democràticament i no pas la monarquia que tenim ara, l’Ajuntament de Canet
va estar governat per la CNT, el PSUC i d’altres, seria de justícia que el nom escollit
fos el d’algun alcalde d’aquella època. També podríem proposar el nom de Guillem
Agulló i Salvador, conegut militant antifeixista de Maulets, assassinat per un grup
de feixistes l’abril del 1993. Una altra proposta que tenim és la de posar el nom de
l’Ovidi Montllor, conegut cantautor, molt lligat a la cultura de Canet.
Així, doncs, el Ple municipal acorda no aprovar per onze vots en contra dels
regidors Lluís Llovet Bayer, Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas,
Àngel López Solà, Esther Agulló Renau, Pere Xirau i Espàrrech, Josep M. Masvidal
Serra, M. Àngels IsartFalceto, Toni Romero Carbonell, Cristina Soler Vílchez i Sílvia
Tamayo Mata, quatre abstencions dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Coia Tenas
Martínez, M. Assumpte Revoltós Vaquer i Quirze Planet Rovira i dos vots a favor
dels regidors Raquel Serra Lerga i Marc Jiménez Torres:
PRIMER.- Obrir un procés participatiu, on les diferents forces polítiques o entitats
del poble, puguin proposar diferents noms, raonant el perquè.
SEGON.- La creació d’una comissió que faci un recull de les propostes i en triï les
sis més ben valorades, tenint en compte el respecte per la igualtat entre les
persones, les llibertats de les classes populars o la defensa de la cultura popular.
TERCER.- Que aquest procés culmini amb una consulta popular per triar el nom del
carrer.
QUART.- Que el nom triat substitueixi l’actual.
El senyor Marc Jiménez Torres, representant del grup municipal de la CUP, llegeix la
moció.
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que
està d’acord amb la part final de la moció, de fer un procés participatiu perquè la
població pugui triar el nom, però no està d’acord amb les formes d’aquesta moció.
Si s’hagués arribat a un consens en la redacció hi haurien pogut estar d’acord.
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que
quan se’ls va presentar aquesta moció a la Comissió Assessora va preguntar si es

55
CarrerAmple, 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
referien a un dels fundadors de la Lliga regionalista i se’ls va confirmar que era
aquest mateix. La pregunta que fa, doncs, és si tots els que van participar en la
política d’aquella època haurien de córrer la mateixa sort i aleshores s’hauria de
canviar el nom de la Casa museu, ja que políticament Domènech i Montaner també
va pertànyer a la Lliga. D’altra banda, també vol recordar a la CUP que el que han
de fer és demanar al Parlament de Catalunya que retirin tota l’obra pictòrica que
Francesc Cambó va deixar com a llegat al Museu Nacional d’Art de Catalunya.
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs
Independents, explica que el seu grup municipal votarà que no perquè la vida d’una
persona és molt llarga i, per tant, s’ha de mirar tota la vida en un conjunt. La CUP
posa el focus en el període de la Guerra Civil, període que ve precedit d’una
preguerra, d’una època revolucionària. Francesc Cambó és un dels pares del
catalanisme, un home que va apostar per la cultura, amb el mecenatge. Tenia una
col·lecció molt important de pintura, de pintors que van des del quatre-cents fins a
Goya, d’artistes d’Itàlia, els Països Baixos, pintura flamenca. També va ser una
persona molt interessada en la cultura. Va impulsar la col·lecció Bernat Metge, dels
clàssics llatins i grecs. També va impulsar el Diccionari General de la Llengua
Catalana de Pompeu Fabra i una història de Catalunya. Amb això vol dir que la
prèvia a la Guerra Civil no és pas dolenta. Per desgràcia, com totes les guerres, la
Civil va fer prendre partit i moltes vegades s’ha de prendre partit a contracor. Està
bé que hagi llegit tota la moció perquè així s’ha pogut veure que només posen el
focus en la Guerra Civil. Francesc Cambó va morir l’any 1947, tot just vuit anys
després que s’acabés la Guerra Civil per un autoexili a Buenos Aires, perquè no
estava d’acord amb el que havia succeït. Sí que és veritat que era un polític
moderat i una persona d’ordre i en el transcurs de la seva vida potser va prendre
decisions que no van ser del tot correctes. Vistos els mèrits i els demèrits, si
s’hagués de triar un nom per un carrer, potser no triaria el de Francesc Cambó,
però ja que ja està posat, no considera que el millor sigui treure’l.
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal de CiU, explica que
el seu grup no donarà suport a aquesta moció. Tant el senyor Romero com el
senyor Xirau han fet l’apunt històric del personatge i la seva explicació serà una
mica més de concepte de per què no hi donaran suport. Només coincideixen en un
punt de la moció i és en el fet que en aquells carrers en què hi hagi una demanda
social per canviar el nom, es podria obrir un procés participatiu i canviar-los. En
aquesta moció, s’hi oposen per dos motius. El primer és que hi han trobat una
contradicció. Per una banda, demanen la retirada d’un nom concret en base a unes
premisses estrictament polítiques, cosa molt lícita, i per altra banda ja proposen,
curiosament, uns altres noms també amb connotacions polítiques. El segon motiu
és que consideren que s’ha de ser bastant més curós a l’hora de canviar els noms
dels carrers i les places, entre altres coses perquè persones, que vostès lícitament
consideren inadequades, d’altres ciutadans del poble les poden veure perfectament
vàlides. Potser el senyor Xirau tenia raó quan deia que s’ha de veure el personatge
de manera global. Així, doncs, des del grup de CiU pensen que s’haurien d’aprofitar
persones que hagin fet coses per a la vila i per als vilatans, més enllà de
connotacions polítiques que, al final, tothom en té, però creuen que s’han de
centrar bàsicament en la feina que aquella persona ha fet per al municipi. Si no es
fa així, sempre s’arribarà a la confrontació.
El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que el seu
grup donarà llibertat de vot perquè cadascú voti el que cregui oportú, però sí que
volen reflexionar sobre la redefinició del nomenclàtor municipal. Si no recorda
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malament, es demanava al Centre d’Estudis Canetencs que, a mesura que s’anaven
fent carrers nous a la població, aquest Centre anés proposant noms i considera que
s’hauria de buscar un mecanisme per als nous carrers, en el qual tingués més pes
la participació ciutadana. En el cas de canviar noms, s’entra en contradiccions, ja
que hi ha carrers que porten el nom de personatges que van ser esclavistes, per
exemple, o hi ha carrers que porten noms religiosos quan, en teoria és un país laic,
però és una tradició, i no és que hi estigui precisament d’acord. Creu que si es vol
fer una revisió del nomenclàtor de Canet de Mar, val més fer-la en general i caldria
trobar la millor manera per poder consensuar els noms més adequats.
Personalment, el senyor Llovet no és un gran defensor de Francesc Cambó, però
considera que aquesta moció no ha de tirar endavant. Repeteix que la millor opció
és crear una comissió per fer la revisió de tot el nomenclàtor de Canet de Mar.
El senyor Jiménez explica que ja s’esperava aquestes reaccions, ja que cadascú
defensa la seva classe i la seva ideologia. Especifica que les pintures de què parlava
el senyor Xirau no són pintures fetes pel senyor Cambó, sinó que ell les va
comprar, amb la fortuna que va fer, com la va fer. Franco segurament també tenia
moltes obres i no per això es posa el seu nom a avingudes o carrers. També vol
recordar que, a part de finançar el cop d’estat de Franco, també va donar suport a
la dictadura de Primo de Rivera.
15.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP-PA DE CANET DE MAR DE SUPORT A
LES REPRESALIADES POLÍTIQUES
Els Països Catalans estem patint una crisi econòmica i social molt profunda i amb
efectes molt durs per al conjunt de la població́. Malgrat això, cap dels responsables
d’aquesta crisi ha assumit cap mena de responsabilitat política o penal. Tothom pot
veure com ni els banquers que han especulat de forma fraudulenta, ni els polítics
acusats de corrupció́, han patit una persecució́ tan dura per part de les institucions
judicials com l’han patit altres sectors socials.
Actualment mig milió́ de catalans són a les llistes de l'atur, l’habitatge és
inassequible per a molta gent, els escàndols bancaris i els desnonaments per
impagament de les hipoteques neguen el dret a un habitatge digne... La llista de
greuges és llarga perquè̀ tot un seguit de drets socials, democràtics i laborals,
aconseguits gràcies a la lluita i reivindicacions de moltes generacions, s'estan
perdent a marxes forçades.
Les conseqüències d’aquesta crisi econòmica i social també́ recauen especialment,
en els i les nostres joves, (un 47,15 d’atur juvenil) col·locant-les en situació́ de
vulnerabilitat amb escasses expectatives de millora. Davant d’aquesta situació́, els
nostres fills i filles surten al carrer per manifestar la seva disconformitat de la
mateixa manera que en el seu moment ho fèiem moltes de nosaltres.
En canvi, la repressió́ policial i judicial s’ha incrementat de forma considerable
contra totes aquelles persones i organitzacions que es mobilitzen i lluiten contra la
pèrdua dels nostres drets nacionals i socials. En són testimonis les víctimes de la
repressió́ per l’efecte Can Vies i per altres causes originades en el marc de la
dissidència, com la vaga del 29M o la del 14N del 2012, entre altres.
Recentment, el que els succeeix a dos joves veïns d’Arenys de Munt és prova de la
impunitat amb què actuen les forces de seguretat, efectuant detencions aleatòries i
arbitràries i maltractaments diversos.
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El 28 de maig del 2014 l’Albert i el Carles Escrig Conesa es dirigien a una
manifestació́ pel desallotjament de Can Vies. S’havien produït alguns incidents
entre manifestants i agents de policia que van motivar diverses càrregues policials.
Quan arribaven, tard, prop de la zona del conflicte van veure com diverses
persones venien corrent perseguides per diverses furgonetes dels Mossos
d’Esquadra, davant el temor a noves càrregues també́ van marxar del lloc corrent.
Més endavant els van tallar el pas a ells i a dos joves més, l’Adrià̀ i en Joan, veïns
de Barcelona i van quedar rodejats. Van ser insultats i colpejats (l’Albert va
necessitar 7 grapes de sutura al cap i altres ferides que acrediten els metges i que
no van ser tractades fins més 3 hores més tard).
Els joves van estar detinguts 3 dies i dues nits i els fets que descriuen en les seves
declaracions són plens d’humiliació́ i dolor i no tenien altre objectiu que causar-loshi por, afectant la seva integritat física i psíquica.
Les famílies afectades van presentar una querella
maltractaments i actualment els judicis estan en procés.

judicial

per

aquests

El 29 de juliol de 2015, a la família Escrig Conesa se li va comunicar que la
Generalitat de Catalunya sol·licitava una condemna de 7 anys de presó́ per a
l’Adrià̀, en Joan, en Carles i l’Albert. Una acusació́ del tot desproporcionada que
l’advocat dels afectats considera que és una mesura política, ocasionada per la
querella que ells van presentar. Cal afegir que en el cas ja s’hi persona Fiscalia i
que l’Ajuntament de Barcelona s’ha retirat de l’acusació́ particular.
Considerem que el fet que en les causes judicials que segueixen el seu procés en
les quals la fiscalia ja hi actua d’ofici, es personi, a més, la Generalitat de Catalunya
com a part demandant, endurint les acusacions, vol servir d’escarment, generar por
i coartar el dret de les persones i els sectors socials que lluiten per una societat
més justa.
Constatem també́ que aquest fet comporta un alt cost econòmic i psicosocial tant
per als i les joves encausades com als seus familiars i l’entorn social.
Ens trobem en un moment crucial en la història dels Països Catalans. Les passades
eleccions del 27 de setembre a Catalunya han fet néixer expectatives de canvi que
exigeixen noves maneres de fer per un país radicalment democràtic i profundament
compromès amb les persones i els seus drets.
Amb aquesta voluntat constructiva però sense deixar de denunciar amb
contundència el tracte ignominiós que reben les encausades pel seu activisme
social.
Atesa la necessitat de fer costat als nostres fills i filles, als i les nostres joves i a
totes aquelles persones que legítimament exerceixen el seu dret fonamental a la
protesta, la dissidència i les reivindicacions socials i democràtiques.
Així, doncs, el Ple municipal acorda no aprovar per nou vots en contra dels regidors
Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel López Solà, Esther Agulló
Renau, Pere Xirau i Espàrrech, Josep M. Masvidal Serra, M. Àngels IsartFalceto,
Toni Romero Carbonell i Cristina Soler Vílchez, sis vots a favor dels regidors Blanca
Arbell Brugarola, Lluís Llovet Bayer, Coia Tenas Martínez, M. Assumpta Revoltós
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Vaquer, Quirze Planet Rovira i Marc Jiménez Torres i dues abstencions de les
regidores Raquel Serra Lerga i Sílvia Tamayo Mata:
PRIMER.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que es retiri com a part
acusatòria en els processos judicials a persones imputades per dissidència i
activisme polític.
SEGON.- Demanar a les autoritats polítiques policials de les administracions
autonòmiques i estatals que aturin la repressió́ indiscriminada i arbitrària contra
aquells sectors socials que lluiten per una societat més justa.
TERCER.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que realitzi un seguiment i
control exhaustius dels procediments i protocols dels cossos policials en les seves
actuacions.
QUART.- Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al govern de
l’Estat espanyol i a la Xarxa Antirepressió de Familiars de Detingudes.
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, llegeix la
moció.
16.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE LA CUP I ERC
PER DEMANAR QUE ELS HABITATGES DEL NOSTRE POBLE INTEGRATS A LA
SAREB I BANCS I CAIXES NACIONALITZADES SIGUIN CEDITS A
L’AJUNTAMENT PERA LA SEVA GESTIÓ
La Sareb és un instrument, pagat amb diners públics, per acabar de “sanejar” el
sistema financer espanyol.
La Sociedad de Gestión de ActivosProcedentes de la Reestructuración Bancaria
(Sareb) és una entitat creada el novembre de 2012, d’una forma unilateral pel
govern espanyol i finançada amb diners públics per a ajudar al sanejament del
sector financer espanyol, en concret de les entitats que arrossegaven problemes a
causa de la seva excessiva exposició al sector immobiliari, malgrat haver estat
rescatades amb milers de milions d’euros.
El Memorando de Entendimiento (MoU) que el Govern espanyol va signar el juliol
de 2012 amb els seus socis europeus determina la constitució de Sareb com una
de les condicions per a rebre l’ajut financer. Així l’acord estableix la creació d’una
gestora a la qual transferir els actius immobiliaris de les entitats que travessin
dificultats, amb l’objectiu de reduir els seus riscos i liquidar de forma ordenada els
actius problemàtics.
La Sareb va rebre gairebé 200.000 actius per valor de 50.781 milions d’euros, dels
quals el 80% són actius financers i el 20% actius immobiliaris.
La meitat del capital de Sareb és privat, un 55%. La resta, el 45%, està en mans
del Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) i va ser pagat amb diners públics.
Missió
La missió de Sareb és malvendre els actius en un termini de 15 anys, principalment
a fons voltor i d’altres especuladores immobiliàries.
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La Sareb és un instrument clau pel sanejament bancari espanyol. El seu compromís
és vendre a la baixa, en el termini establert, els actius financers i immobiliaris
adquirits al seu moment per un valor superior al del mercat. I d’aquesta manera
poder tornar una petita part del deute amb l’estat espanyol. La Sareb ha
d’assegurar la seva viabilitat com a empresa per a complir amb els compromisos
adquirits amb accionistes, inversors.
Conclusió
La Sareb fou creada com un xec en blanc per a tornar a injectar capital públic a
entitats privades.
Després de rescatar amb milers de milions de diners públics entitats financeres
privades, després d’absorcions i fusions sense prendre’n el control, l’estat espanyol
crea una Entitat (la Sareb) que compra tots els actius no desitjats de la banca. Un
lífting de cinc estrelles pagant amb els diners d’altres. A canvi el nostre govern ens
ofereix retallades en educació, sanitat i fins i tot retalla la nostra llibertat
d’expressió. I continua desnonant famílies que sí que mereixen ser rescatades.
Atès que la SAREB té la missió de comprar actius tòxics amb diner públic i capital
privat amb un mínim del 50%.
Atès que el capital privat que entra a la SAREB tindrà possibilitat de demanar uns
préstecs avalats amb fons públics.
Atès que aquests actius es posaran a la venda en el mercat per tal que els fons
d’inversió especulatius, que en molts casos seran estrangers, puguin comprar-los.
Atès que d'aquesta manera s'aconsegueixen eliminar dels bancs els actius tòxics
que provoquen desconfiança i així facilitar que se'ls torni a donar crèdit en el
mercat interbancari.
Atès que els legisladors europeus i els espanyols amb les SAREB estan establint un
marc de sanejament de caràcter comptable i financer per a les entitats financeres
intervingudes, però no estan establint cap tipus de normes sobre la conveniència de
destinar els immobles a algun tipus de finalitat social. És a dir, no estableixen cap
tipus de marc relatiu a una necessària i imprescindible política urbanística i
d’habitatge.
Atès que la creació de la SAREB origina la possibilitat de disposar d’un parc públic o
social d’habitatge de lloguer i una oportunitat històrica irrepetible i d’una màxima
responsabilitat social.
Així, doncs, el Ple municipal acorda no aprovar per quinze vots en contra dels
regidors Blanca Arbell Brugarola, Jesús Marín i Hernàndez, Lluís Llovet Bayer,
Laureà Gregori Fraxedas, Coia Tenas Martínez, Àngel López Solà, M. Assumpta
Revoltós Vaquer, Esther Agulló Renau, Quirze Planet Rovira, Pere Xirau i Espàrrech,
Josep M. Masvidal Serra, M. Àngels IsartFalceto, Toni Romero Carbonell, Cristina
Soler i Sílvia Tamayo Mata, i dos vots a favor dels regidors Raquel Serra Lerga i
Marc Jiménez Torres:
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PRIMER.- Instar als organismes corresponents des de l'Ajuntament de Canet de
Mar a confirmar tota la informació sobre els següents habitatges que es troben sota
gestió de la SAREB al municipi:
1. Tres habitatges al C/ Saüc
2. Un habitatge al C/ Miramar
3. Un habitatge al C/ Verge de Montserrat
4. Un habitatge a C/ Doctor Fleming
5. Un habitatge a C/ Sant Miquel
6. Dos habitatge a C/ Santa Llúcia
7. Un habitatge a C/ Canigó
8. Dos habitatges a C/ Santa Bàrbara
9. Un habitatge a C/ Ravalet
10. Dos habitatges a C/ Salvador Espriu
11. Un habitatge a Av. Maresme
12. Un habitatge a Ronda Sant Elm
13. Un habitatge a C/ Bonaire
14. Un habitatge a C/ Mar
SEGON.- Instar el Ministerio de Economía de l'Estat i el president del Congrés a fer
possible la territorialització de la gestió de la SAREB i fer-la pròxima als ciutadans.
TERCER.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar gestioni el parc d’habitatges del
municipi integrats en la SAREB i lideri aquesta proposta.
QUART.- Que els ciutadans del nostre municipi desnonats tinguin prioritat en
l’accés a un habitatge provinent de la SAREB.
CINQUÈ.- Que es traslladin els presents acords al govern de l’Estat espanyol, al
Congrés dels Diputats, al Govern i al Parlament de la Generalitat de Catalunya, a
les Associacions Municipalistes de Catalunya.
SISÈ.Creació d’un Observatori de
l’habitatge a Canet
de
Mar
format
per representants polítics, tècnics municipals i representants de les entitats i associ
acions que treballen en matèria d’habitatge. Aquest observatori portarà a terme
censos periòdics d’habitatges buits, farà seguiment de les polítiques públiques,
elaborarà informes i que alhora comptarà amb capacitats no només consultives,
sinó també de control, seguiment, denúncia, executives i de proposta legislativa i
vetllarà pel compliment dels punts anteriors.
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, llegeix la
moció.
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que
aquesta és la moció que es va presentar inicialment a la Comissió Assessora. En
aquesta Comissió, més d’un grup va demanar fer-hi una modificació, concretament
al punt tercer. La modificació que es va demanar és que s’especifiqués que
l’Ajuntament de Canet gestionés aquest parc d’habitatges en funció de les
necessitats de la població, ja que l’Ajuntament de Canet no es pot fer càrrec
d’aquests habitatges a causa de l’impacte econòmic que representaria per al
consistori. Com que no s’ha modificat, entenen que no hi ha una voluntat d’arribar
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a un consens perquè tots els grups hi puguin estar una mica còmodes. Per tant, hi
votaran en contra.
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que la
seva intervenció va en la línia de la de la senyora Tamayo. Explica que quan es
presenten mocions d’aquest tipus, també s’hauria de presentar un estudi de quin
seria l’impacte econòmic de dur a terme el que s’hi proposa. S’està demanant que
des de l’Ajuntament es gestioni, es faci el manteniment i se cedeixin uns habitatges
que ara estan a càrrec de la SAREB. El senyor Romero comenta que el que es
podria fer és una moció per reclamar tot allò que deu la SAREB a Canet de Mar, la
qual cosa considera que seria més interessant. Per exemple, l’Ajuntament va haver
de fer una inversió important a la Pulligan i la SAREB encara no l’ha pagada. Creu
que aquestes mocions, si no tenen una base realista, sòlida i assumible, només
serveixen per quedar bé davant de la gent. Davant de possibles desnonaments, és
evident que des de l’Ajuntament s’ha de donar tot el suport que calgui, cosa que ja
s’ha fet en alguna ocasió i que es continuarà fent. Considera, però, que aquest
projecte no és assumible per a les finances de l’Ajuntament i, per tant, no hi
votaran a favor.
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal de CiU, explica que
el seu grup municipal hi votarà en contra. Explica que és evident que cal donar
suport sense fissures a aquells que ho necessiten i aquest govern, des de Benestar
Social i des d’Alcaldia donen resposta a aquells casos d’emergència social que hi ha
al municipi. Hi votaran en contra perquè pensen que les coses s’han de fer d’una
manera més coherent. Com deia el senyor Romero, fer les coses de cara a la
galeria o ser anti-sistema perquè queda bé està molt bé, però considera que les
coses s’han d’explicar una mica millor i s’han de preveure una mica millor. L’acord
tercer d’aquesta moció parla de signar un conveni entre la SAREB i l’Ajuntament de
Canet de Mar per poder vertebrar aquest acord. No es poden sumar a una moció en
què no s’especifica com ha de ser aquest conveni que s’haurà de signar per poder
col·laborar en aquesta temàtica. Han agafat com a exemple un conveni que va
signar la senyora Ada Colau per a Barcelona amb la SAREB a finals de l’any passat.
Segurament, l’Ajuntament de Barcelona té múscul per poder fer front als acords
d’aquest conveni, cosa que malauradament Canet no té. Algun dels punts d’aquest
conveni manifesten que els habitatges s’han de lliurar als inquilins en condicions
d’habitabilitat, per la qual cosa s’ha acordat que si fos necessari alguna inversió per
a l’adequació, aquests costos es repartirien al 50% entre l’Ajuntament de Barcelona
i la SAREB. D’altra banda, les despeses d’assegurances, comunitat i reparacions
extraordinàries corresponen a la SAREB, mentre que l’Ajuntament de Barcelona
assumirà totes les despeses corresponents a l’habitatge, com també el
manteniment ordinari, les mesures per evitar ocupacions il·legítimes, l’IBI i altres
despeses. L’Ajuntament de Canet de Mar, doncs, hauria de fer una inversió per a
catorze habitatges i considera que primer s’hauria de dotar pressupostàriament. El
seu grup estaria a favor de votar unes mesures semblants, però sempre que fossin
assumibles per l’Ajuntament. Finalment, explicaque qualsevol moció que entra a
l’Ajuntament s’ha d’intentar consensuar amb els altres grups municipals, perquè a
la Comissió Assessora es va demanar a la CUP si es podia modificar algun aspecte
d’aquesta moció i la resposta de la CUP va ser que creien que no calia modificar res
i van demanar el suport de tots els grups, tot i que n’hi havia hagut que havien
demanat alguna modificació. Creu que no és una actitud coherent ni tampoc
democràtica. Creu que les coses s’han de consensuar perquè és així com s’arriba a
acords, ja que considera que és una bona moció, però si s’hagués consensuat.
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El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que des del
seu grup municipal els sap molt greu no poder donar suport a aquesta moció, ja
que estan gairebé d’acord amb tot, tant en la part expositiva com en els acords que
es proposen. Quan la van rebre, va ser el grup que hi va introduir un canvi,
respecte a la proposta inicial que feia la CUP. La CUP demanava que des del primer
dia l’Ajuntament agafés el compromís de quedar-se els dinou habitatges, són
catorze llocs, però dinou habitatges, en fes el manteniment i els posés en bones
condicions per poder utilitzar-los de seguida que fes falta, sense saber exactament
quines necessitats socials té el poble. El seu grup municipal va proposar una
esmena a aquest punt tercer de què s’ha parlat anteriorment que manifestava que
el conveni que s’hagués de signar especifiqués que la SAREB li cedís aquests
habitatges a l’Ajuntament a mesura que aquest li anés demanant, d’acord amb les
necessitats socials. Per tant, el que demanaven era que la SAREB transmetés
aquests habitatges en el moment en què es produís la necessitat social i seria el
moment en què l’Ajuntament es faria càrrec de les despeses d’aquest habitatge.
Fer-ho tal i com proposa la CUP suposaria destinar una part molt important del
pressupost de Benestar Social al manteniment d’aquests pisos, cosa que no és el
que es pretén. Prefereixen destinar els diners de Benestar Social en coses més
importants. Els sap molt greu que no s’hagi admès aquesta modificació perquè el
seu grup n’era molt partícip. Així, doncs, es comprometen a passar una moció al
proper Ple que reculli aquestes inquietuds, ja que s’han adonat que molts dels
grups municipals que formen aquest òrgan els semblarien correctes.
El senyor Jiménez explica que, malgrat que ara la majoria de grups municipals hi
votarà en contra, si aquesta moció serveix per tirar-ne una altra de semblant
endavant, ja ha valgut la pena, tot i que en té algun dubte que això passi. Comenta
que tots han manifestat que aquests habitatges tindrien unes despeses d’aigua,
llum i gas, però explica que si estan buits, poca despesa d’aquesta mena tindran.
Comenta que la moció no parla en cap moment de cap conveni ni del contingut de
cap conveni. Explica que va enviar un correu electrònic a tots els regidors en el qual
explicaven els motius per no modificar aquesta moció, ja que consideren que la
necessitat de tenir pisos amb lloguer social és real i immediata. Si una família
necessita un habitatge amb lloguer social, el problema el té en aquell moment i
necessita una solució en aquell moment. Si l’Ajuntament s’espera que hi hagi la
necessitat per demanar un habitatge a la SAREB, això alentirà el procés i aquesta
família acabarà al carrer. Per això el seu grup demanava que la gestió dels pisos
anés a càrrec de l’Ajuntament. Per acabar, comenta que no són anti-sistema
perquè sigui una moda, són anti-sistema perquè el sistema els obliga.
Elsenyor Llovet explica que ell no volia deixar entendre que Benestar Social no
recull les necessitats dels vilatans de Canet. El que volia dir és que a Benestar
Social hi ha partides destinades a les necessitats concretes de la gent i quan
aquesta necessitat és molt concreta i afecta una família, des de Benestar Social es
té en compte i fa l’esforç per a la família. Repeteix que es cobreixen totes les
necessitats que es demanen. El que ell ha volgut dir és que quan hi hagi casos
excepcionals en què es necessiti un habitatge concret i fix, serà el moment de
demanar aquest habitatge a la SAREB, malgrat que els dos primers mesos
l’Ajuntament hagi de pagar provisionalment el lloguer de l’habitatge on aquesta
família estigui vivint.
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17.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALSDE SOM CANET, ERC
I PSCEN DEFENSA DEL’ESCOLA PÚBLICA
Atès que els darrers cursos s’han tancat línies i centres d’educació pública a
Catalunya.
i
Atès que també s’han posat en evidència mancances de manteniment
d’adequació d’espais i una falta greu d’inversions en centres per substituir
barracons, com és el cas del segon institut de Canet de Mar i espais poc dignes per
a l’educació pública a l’Europa del segle XXI.
Atès que aquestes inversions en centres i equipaments públics han de ser una
prioritat del departament d’Ensenyament de la Generalitat, com a administració
competent en la matèria.
AtèsqueelpressuposteneducaciópúblicaaCatalunyaesmanté
retallaten xifres per sota de les de l’any2010.
Atès que a aquests fets els hem de sumar un altre de no menys importància: el pic
demogràfic de moltes poblacions de la nostra comarca comportarà la necessitat de
creació de noves línies a secundària.
Atès que l’aplicació de polítiques de retallades realitzades des del departament
d’Ensenyament, justificades en el marc sociopolític de la crisi, estan contribuint a
empitjorar la situació de l’escola pública ja que gairebé la totalitat d’aquestes
mesures afecten els centres públics.
Atès que hi ha altres elements essencials lligats a la preservació de la qualitat
educativa: el nombre d’alumnes per aula i el desviament d’alumnat cap a centres
privats sostinguts amb fons públics.
Atès que l’increment de les ràtios als centres (permès per Reial Decret fins a 30
alumnes a primària, per exemple ) comporta la massificació de moltes aules, amb
conseqüències molt negatives per la tasca educativa, alhora que dificulta el
manteniment de línies per no arribar un nombre mínim d’alumnes massa elevat.
Atès que les decisions del Departament que plantegen reduir grups
només a l’Escola Pública comporten desigualtat i manca d’equitat.
Atès que la defensa de l’Educació Pública precisa del suport de tota la comunitat
educativa, dels moviments socials, i dels governs locals i ajuntaments, que ha
aconseguit frenar a algunes poblacions la pèrdua de línies públiques previstes pel
Departament.
Així, doncs, el Ple municipal aprova per vuit vots a favor dels regidors Blanca Arbell
Brugarola, Lluís Llovet Bayer, Coia Tenas Martínez, M. Assumpta Revoltós Vaquer,
Quirze Planet Rovira, Raquel Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata i Marc Jiménez Torres
i nou abstencions dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas,
Àngel López Solà, Esther Agulló Renau, Pere Xirau i Espàrrech, Josep M. Masvidal
Serra, M. Àngels IsartFalceto, Toni Romero Carbonell i Cristina Soler Vílchez:
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PRIMER.-InstaralGoverndelaGeneralitatdeCatalunya,
al
Departament
d’Ensenyament i als diferents Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament
a:
- Posar en valor i respectar la co-responsabilitat dels ajuntaments i els
governs locals en la planificació educativa. La llei atorga competències a
aquests en matèria de zonificació, reserva de places per a alumnes amb
necessitats educatives especials o l’establiment de ràtios, amés d’altres
polítiques educatives que es porten a terme a cada poble o ciutat.
Mantenir totes les línies a la preinscripció.
Reduir les ràtios per a garantir el manteniment de grups i la millora de la
qualitat educativa.
Elaborar un pla calendaritzat urgent de millores dels edificis i equipaments
dels centres educatius públics de la comarca.
Elaborar un Pla calendaritzat, d’acord amb els ajuntaments, de construcció
de centres públics que garanteixi una oferta de places públiques suficient
per a tot l’alumnat amb especial atenció a la formació professional i
contínua.
Suprimir els concerts a les escoles d’elit que segreguen per sexe.
SEGON.-Instar el Govern de la Generalitat a obrir un procés obert a tota la
comunitat educativa per revisar l’actual model educatiu i consensuar un nou marc
legal fruit d’un gran pacte per l’educació que organitzi el sistema educatiu a
Catalunya, adaptat a la nova realitat política i a l’actual context econòmic, social i
demogràfic.
TERCER.-Fer arribar una còpia dels presents acords al Govern de la Generalitat de
Catalunya, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, al
Serveis Territorials d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya.
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, llegeix
la part dispositiva de la moció.
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que
aquesta tarda parlava amb la senyora Serra sobre la seva reticència inicial de
sumar-se a aquesta moció, que venia pel gran pacte per l’educació que es diuUn
nou marc legal. Aquest pacte es va signar el 2006 amb un ampli consens del món
educatiu i polític i, per tant, no es comença de zero, però sí que cal fer una revisió i
ampliació d’aquest pacte, ja que ja han passat deu anys.
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal de CiU, explica que
el seu grup s’abstindrà. Són uns ferms defensors de l’escola pública, però també ho
són de l’escola concertada, perquè pensen que també fa una funció socialmolt
important al país. Explica que ell ha treballat a una escola pública i ara ho està fent
a una concertada. Dit això, tot i estar conceptualment molt d’acord amb molts dels
apartats de la moció, n’hi ha algun que no queda clar on, com i quan es faran i,
sobretot, com es finançarà. Per exemple, elaborar un pla calendaritzat urgent de
millores dels edificis i els equipaments dels centres educatius públics o elaborar un
pla calendaritzat de construcció de nous centres educatius. A canet n’hi ha un
exemple, la secció d’institut de Canet està en barracons. Fa pocs dies, una roda de
premsa de la consellera republicana explicava que s’estan pagant centres fins a l’any
2035. Finalment, també els ha cridat molt l’atenció, i això els ho diu com a
professional docent, que quan es presenten mocions d’aquest tipus segons quines
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formacions polítiques estan més encaminades al consum polític que no pas a la
realitat, perquè es podrien presentar altres mocions relacionades amb l’educació amb
temes importants i que sí que el govern de la Generalitat té absolutament
abandonat, com per exemple l’atenció a la diversitat i als alumnes amb necessitats
educatives especials o donar més dotació pressupostària a les noves tecnologies o a
les llengües estrangeres. Recorda que aquest país té un dels índexs més alts
d’Europa en fracàs escolar. Per aquests motius el seu grup municipal s’abstindrà.
El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que el seu
grup municipal votarà a favor d’aquesta moció, malgrat que també haurien canviat
aquest segon punt, tenint en compte que ja hi havia un gran acord nacional sobre
l’educació i, per tant, el que caldria és introduir alguns aspectes nous que aquests
últims anys s’ha vist que trontollaven, un d’ells és molt clar i és el de la segregació
per sexe en col·legis concertats que reben subvenció. És cert que de vegades
aquests plans calendaritzats no es poden portar a terme per una qüestió
econòmica, però cal recordar que les escoles d’elit reben una mitjana de cent
milions d’euros anuals de concert. Només amb aquest import, hi hauria uns quinze
o setze centres nous cada any. Corregeix el senyor Marín i li diu que la nova
consellera d’Educació és de CiU i no d’ERC. Tot i que donaran suport a la moció, els
agradaria retirar un apartat, per tranquil·litzar Secretaria, i és si es pot treure la
demanda de notificació a 311 municipis de la demarcació de Barcelona. Si es
pogués enviar de manera electrònica no hi hauria cap problema, però si s’han de
fer 311 notificacions certificades a tots aquests municipis l’Ajuntament sí que tindrà
un problema. Si es pogués suprimir això, farien un favor a tots plegats.
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que
el seu grup votarà a favor de la moció, tot i que els hauria agradat anar una mica
més enllà, en el fet d’instar a la Generalitat a revisar l’actual acord educatiu i
consensuar un altre marc normatiu. S’ha dit que hi va haver un gran pacte sobre
l’educació, però recorda que aquest pacte va ser signat per tres partits polítics i ni
tan sols els sindicats s’hi van afegir i cal recordar també que hi va haver un munt
de vagues en aquella època.
La senyora alcaldessa recorda al senyor Jiménez que les intervencions sempre es
fan per ordre de menor a major representació dins el Ple municipal i li demana al
senyor Jiménez que, tot i que ha parlat després del grup més nombrós que no
excedeixi del temps indicat.
El senyor Llovet explica que el senyor Jiménez té raó dient que aquest pacte només
va ser acordat per tres partits, però que representaven més de dos terços del
Parlament de Catalunya i després hi va haver un quart partit, IC-Verds, que va
donar suport gairebé a tres quartes parts del text. Hi havia, doncs, més de 100
diputats del Parlament de Catalunya que estaven d’acord en aquest punt i comenta
que ja els agradaria tenir tots aquests parlamentaris d’acord ara mateix en altres
coses. Explica que a nivell sindical, tant CCOO com UGT li van donar suport. L’únic
sindicat que no li va donar suport va ser la USTEC.
Així, doncs, el text final que passa a votació és amb la retirada de la notificació de
la moció a 311 municipis de la demarcació de Barcelona.
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18.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE SOM CANET,
ERC I PSC AMB RELACIÓ AL DIA 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LES
DONES. UN TREBALL DIGNE I UN SALARI JUST PER JUSTÍCIA DE GÈNERE
Les dones treballem de forma remunerada o no. Fem dobles i triples jornades
treballant fora de casa o a casa, o a tots dos llocs o, fins i tot, tres quan cal ocuparse de la cura de familiars grans o amb malalties. I ho fem de manera desigual,
assumint càrregues desproporcionades i que són abordades de forma
discriminatòria. Això ha estat així des dels orígens de la divisió sexual del treball i,
malgrat les conquestes assolides per les lluites feministes, la suposada crisi i les
seves polítiques prodesigualtat i austericides ens mostren un balanç devastador
sobre els drets de les dones.
Malgrat que la economia no
més
s’ocupa d’un aspecte, els treballs
no són només les activitats productives sinó també les reproductives que sostenen
la vida humana. Atès que el treball productiu o remunerat és central per garantir
els drets econòmics en el sistema actual, les dones continuen patint les pràctiques
discriminatòries que aquest sistema genera i ha accentuat; enc onseqüència, les
desigualtats avancen i els drets i llibertats reculen. La vida, doncs, no és sostenible.
Aquest és el balanç de tota la crisi generada per la globalització econòmica: la
insostenibilitat i l’esgotament del model capitalista-neoliberal i patriarcalheteronormatiu. Governs amb programa neoliberal d’avaluació i precarització del
treball i del sistema de benestar han convertit les dones, encara més, en
treballadores de segona classe.
Avui, la bretxa salarial és 8 punts més alta que al 2008. La crisi ha devaluat els
salaris de les classes treballadores i s’ha pronunciat encara més en les dones. Les
dones cobrem actualment (segons dades de 2015) salaris un 24,8% inferiors als
dels homes. Mentre el sou mig a Catalunya dels homes és de 27.836€/any, el de les
dones és de 20.931€. La conseqüència d’aquest fet és que les dones treballem 79
dies a l’any de forma gratuïta i que deixem de rebre entre 6.000 i 9.000€ cada any,
en funció del lloc i la categoria laboral. La bretxa salarial encara es pronuncia més
en sectors d’ocupació on hi ha una major presència de dones, com els
d’administració i serveis o sanitaris i de serveis socials. El 65% dels llocs de treball
d’aquests sectors els ocupen les dones i elles cobren entre un 33,21% i 30,33%
menys que els seus companys homes. Les retallades de la Generalitat en l’ocupació
pública de l’Educació i la Sanitat han afectat a més dones. Les retallades a la
dependència han provocat que les dones hagin d’assumir el rol de cuidadores i
perdin els seus llocs de treball, d’altra banda, més mal remunerats.
La Organització Internacional del Treball(OIT) va alertar que Espanya és el país
desenvolupat on més han augmentat les desigualtats a causa de la devaluació dels
salaris i la pèrdua dels salaris que entren en una llar. La reforma laboral, les
retallades salarials, la destrucció de llocs de treball, l’augment dels treballs a temps
parcial han tingut efectes directes en l’augment de la bretxa salarial de gènere.
Però factors com la segregació de gènere en els rols laborals i familiars, amb
atribucions tradicionals a homes i dones, com la manca de recursos i serveis
públics, són determinants en la discriminació per raó de gènere i la vulneració dels
drets econòmics de les dones. La injustícia de les polítiques que han aplicat els
governs de dretes a Catalunya, Espanya i Europa, encara són més visibles quan la
realitat avança en un sentit contrari. És a dir, les dones tenen més estudis que els
homes, però, només el 66% de les dones tenen un lloc de treball remunerat, mentre
que ells s’ocupen en un 80%. La diferència entre formació acadèmica i l’ocupació
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està causada per la manca de recursos per l’atenció de fills i filles i la pitjor
retribució del sou de les dones. Les polítiques de conciliació han caigut del marc
normatiu. La corresponsabilitat, però, és essencial per abordar les desigualtats. La
maternitat és, per a moltes dones, l’inici de la desigualtat laboral. Els permisos per a
la criança de fills i filles estan lluny d’esdevenir una política transformadora quan no
són obligatoris, ni iguals ni intransferibles.
La justícia de gènere és una qüestió inajornable. La situació de les dones respecte
els seus drets econòmics constata la vulneració i precarització que genera un
model econòmic liberal i un model social injust, que castiga doblement, en funció
del gènere. El major repte que afrontem socialment és resoldre el conflicte capitalvida. I això, comença en reconstruir la justícia de gènere.
Així, doncs, el Ple municipal acorda per onze vots a favor dels regidors Blanca Arbell
Brugarola, Lluís Llovet Bayer, Coia Tenas Martínez, M. Assumpta Revoltós Vaquer, Quirze
Planet Rovira, Pere Xirau i Espàrrech, Josep M. Masvidal Serra, M. Àngels IsartFalceto,
Raquel Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata i Marc Jiménez Torres i sis abstencions dels
regidors Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel López Solà, Esther
Agulló Renau, Toni Romero Carbonell i Cristina Soler Vílchez:
PRIMER.-Declarar la justícia de gènere i les polítiques d’equitat de gènere com un
eix central i prioritari en l’acció institucional de l’Ajuntament.
SEGON.-Manifestar el compromís amb la igualtat salarial i lluitar contra totes les
formes de discriminació salarial i laborals que es puguin produir almunicip i prenent
les mesures oportunes d’actuació i denuncia davant l’autoritat competent.
TERCER.- Reforçar els recursos destinats a l’assessorament laboral en els Serveis
d’Informació i Atenció a les Dones.
QUART.-Revertir les retallades en els serveis de benestar i de cura de les persones,
especialment, en les places a l’escola bressol pública i la llei de dependència.
CINQUÈ.-Declarar el municipi de Canet de Mar favorable als permisos de
maternitat i paternitat iguals i intransferibles.
SISÈ.-Manifestar el nostre compromís amb una ocupació de qualitat i amb drets
per a totes les treballadores des del moment inicial de la seva relació laboral, sense
cap discriminació de naturalesa contractual.
SETÈ.-Reconèixer el dret a l’acumulació del permís de lactància de les treballadores
municipals, amb igualtat de gaudi dels mateixos entre homes i dones.
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, llegeix la part
dispositiva de la moció.
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19.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELSGRUPS MUNICIPALS DE SOM CANET, ERC I PSC PER EXIGIR AL
DEPARTAMENT DE SALUT DE LAGENERALITAT DE CATALUNYA EL RESTABLIMENT DEL SERVEI
D'URGÈNCIES AL CAP DE CANET DE MAR EN HORARI NOCTURN
Atès que des del 17 d'octubre de 2011, des del govern de la Generalitat s’ordenà el
tancament dels serveis d’urgències nocturnes del CAP de Canet de Mar i de la
mateixa manera, les farmàcies del nostre municipi també resten tancades en
horari nocturn.
Atès que el Decret 321/1996, d'1 d'octubre, sobre horaris d'atenció al públic,
serveis d'urgència, vacances i tancament temporal voluntari de les oficines de
farmàcia publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Indica al seu
Article 3.6, que durant el servei d'urgència s'han de dispensar aquells medicaments
que siguin sol·licitats amb caràcter d'urgència mitjançant prescripció facultativa i
que en l'Article7, associa els serveis mínims a l'existència o NO d'atenció
continuada en el CAP.
Atès que la decisió de tancar el servei d´urgències nocturnes al CAP de Canet de
Mar, que forma part del paquet de drets sobre els quals se sosté l'estat del
benestar al nostre país, considerem que va ser un atemptat en contra els drets
fonamentals dels ciutadans del nostre municipi, ja que no és just ni ètic, mesurar
un servei públic sanitari en termes de números i xifres, i que aquest fet deixa
sense servei d'urgència nocturn de farmàcia a la nostra població a causa de
l´impossibilitat de poder aconseguir la prescripció facultativa a l´esmentat horari.
Assabentats de la necessitat URGENT que tenim al nostre municipi, amb 14.123
habitants, i TENINT EN COMPTE les necessitats de la població i especialment de les
persones amb menys recursos que no disposen de vehicle per desplaçar-se a un
altre municipi per anar a l'hospital més proper o a una farmàcia oberta, en la franja
horària que el CAP de Canet de Mar està tancat.
Atès que la Corporació de Salut delMaresme i la Selva ha emès recentment un
comunicat en el qual reconeix els problemes al servei d’Urgències als Hospitals de
Calella i Mataró, cosa que dificulta més l´accés al servei que els veïns de Canet
poden rebre.
Així doncs, havent-hi un nou govern a la Generalitat de Catalunya que aposta per
"ferbandera" del compromís social i per construir un país "decent i digne" el Ple
municipal acorda, per unanimitat dels disset membres presents dels disset que
integren el nombre dret d’aquest òrgan col·legiat, exigir al president de la
Generalitat i al Conseller de Salut, el Senyor Toni Comín:
PRIMER.Com a representants dels ciutadans del nostre municipi, exigim restablir
el servei d'urgències nocturnes del CAP de Canet de Mar,el més aviat possible,
tenint en compte que la salut publica és un dret constitucional.
SEGON. Donar trasllat d’aquesta moció al Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya.
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, llegeix
la part dispositiva de la moció.
20.- PRECS I PREGUNTES
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1.- Sol·licitud de plans ocupacionals a la Diputació de Barcelona
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, pregunta si
està previst sol·licitar plans ocupacionals. Explica que des de la Diputació ja han
tret la línia 1 de suport i foment de l’ocupació i el termini per sol·licitar aquestes
subvencions és el 29 d’abril. Segons li consta, a Canet li corresponen 111.000
euros. Pregunta quins col·lectius es prioritzaran i quan es té previst publicar les
bases.
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i Règim
Intern, explica que ja s’hi està treballant iel total que correspon a Canet són
aquests 111.000 euros que comentava la senyora Tamayo. Ara mateix, estan
valorant les necessitats de l’Ajuntament. Aquesta vegada, podran cobrir aquests
plans ocupacionals amb les borses de treball que han estat preparant i per a les
places de llocs de treball específics hauran de fer un concurs, com s’ha fet altres
vegades.
La senyora Tamayo comenta que el que volia que li responguessin és si ja s’ha
començat a definir els col·lectius per als plans ocupacionals, ja que considera que
és un punt important de cara a elaborar les bases que han de regir aquestes places.
La senyora Tenas explica que s’han definit les necessitats de l’Ajuntament. Aquest
cop es cobriran tres col·lectius, auxiliars administratius, peons/conserges i un
treballador social. És tot el que pot explicar perquè tot just s’hi està treballant i no li
agradaria dir coses que després no fossin veritat.
2.- Problemàtica de les escombraries a l’avinguda Maresme
Tamayo es dirigeix al tinent d’alcalde de Promoció de la Vila, el senyor Jesús Marín i
Hernàndez. Explica que es va fer una reunió amb els veïns de l’avinguda Maresme,
per parlar sobre les escombraries. Pregunta si ja hi ha alguna proposta concreta per
a aquesta zona, ja que després de Setmana Santa, com que ha augmentat el volum
de les persones que s’instal·len a la zona, s’ha detectat certa problemàtica en
aquest assumpte.
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, tinent d’alcalde de Promoció de la Vila, explica
que l’endemà tindran una reunió amb els veïns de l’avinguda Maresme i la proposta
que els faran és coneguda per tothom i és que es retiraran les dues àrees
d’emergència que hi ha a la zona, un cop s’acabi l’estiu. Explicaran als veïns per
què volen fer aquesta actuació. Pel que fa a l’augment de les escombraries aquesta
Setmana Santa a la zona, el senyor Marín explica que des de mitjans d’abril i fins a
mitjans de setembre, s’amplia el servei de neteja, per un import de 40.000 euros, i
aquesta Setmana Santa això no estava previst i per això s’ha notat alguna
incidència durant aquests dies. De cara a l’estiu, però, ja han previst l’ampliació del
servei.
3.- Mal estat del paviment de la plaça 11 de Setembre
La senyora Sílvia Tamayo Mat, portaveu del grup municipal del PSC, explica que els
han arribat queixes dels veïns de la plaça 11 de Setembre, sobre el mal estat de la
pavimentació. Com que aquest projecte no ha estat escollit com a inversió en els
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pressupostos participatius, pregunta si es pensa fer alguna actuació, encara que
sigui per evitar accidents a causa d’aquest mal estat del paviment.
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde de Territori, explica que ja li hauria
agradat poder dur a terme els dotze projectes que es presentaven en els
pressupostos participatius, però no pot ser ja que no hi ha més pressupost. Això vol
dir que aquest 2016 com a inversió no es pot fer res més. Explica que a la plaça 11
de Setembre es farà una actualització del mobiliari infantil i, per tant, sí que s’hi
farà alguna cosa. També, per part de Medi Ambient està previst estudiar de fer
alguna actuació en la jardineria de la plaça. I, per últim, explica que des de
manteniment s’hauran de fer actuacions puntuals de seguretat, com per exemple
tapar els forats que poden provocar caigudes i accidents. Probablement, aquest
projecte tornarà a entrar en els projectes dels pressupostos participatius de l’any
que ve.
4.- Espais per als grups municipals
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, comenta que
no és la primera vegada, ni serà l’última, que fa aquesta pregunta i és com pensen
resoldre la cessió d’espais als grups municipals.
La senyora alcaldessa explica que la voluntat del govern és que els grups de
l’oposició tinguin un espai per poder dur a terme la seva feina en condicions. Fins
ara, l’oposició ha estat sempre sense aquest espai i ara l’equip de govern
estàintentant que aquesta situació canviï. Espera que en breu puguin dir-los que ja
el tenen a punt, tenint en compte que aquestes paraules a l’Administració no volen
dir una setmana o quinze dies, sinó que més aviat volen dir un parell de mesos o
tres.
5.- Reactivació de la recollida d’aliments
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, es
dirigeix a la regidora delegada de Benestar Social i Gent Gran, la senyora Esther
Agulló Renau. Explica que van tenir una reunió amb Canet en Acció per a la
reactivació de les recollides d’aliments. Se’ls va emplaçar a tots plegats a una
reunió que es va anul·lar perquè s’havia de tirar endavant la plaça que ha passat
avui per aquest Ple amb relació a l’Àrea de Benestar Social. Ara això ja s’ha fet i
encara no s’ha convocat una nova reunió amb Canet en Acció i mentrestant les
recollides d’aliments estan parades.
La senyora Esther Agulló Renau, regidora delegada de Benestar Social i Gent Gran,
explica que van proposar de fer una reunió a mitjans de març, però hi ha hagut
alguns problemes tant a l’Àrea de Benestar Social, com a Creu Roja. La
convocatòria està a punt, però quan s’anava a enviar, van arribar les vacances de
Setmana Santa i van considerar que era millor deixar-la passar. Comenta que al
correu electrònic que li va enviar ja li explicava que aquesta reunió no només depèn
de la regidora de Benestar Social, sinó que també ha d’anar bé a altra gent com al
mossèn o la presidenta de Creu Roja i és complicat trobar un dia a qui tothom li
vagi bé. No entén, però, que la recollida d’aliments estigui parada fins que no es
faci aquesta reunió, ja que no hi veu la relació.
La senyora Serra explica que a l’última reunió van quedar així.

71
CarrerAmple, 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
La senyora Agulló explica que a l’última reunió van acordar suspendre la recollida
durant aquell mes, però això no volia dir que nose’n fes cap més fins a la reunió
següent.
La senyora Serra explica que es va decidir suspendre la recollida per veure quines
decisions es prenien amb relació a aquest tema en la reunió següent. Per això
reclama que es faci aquesta reunió, ja que volen que es reprenguin les recollides
d’aliments. En l’última reunió ja van explicar que alguns aliments que es van
aconseguir en la recollida del mes de novembre, no es van repartir i ara ja han
caducat. Per això es va decidir en l’última reunió que no es farien més recollides, ja
que no es tracta que els aliments caduquin en el magatzem sense repartir-se.
La senyora Agulló comenta que aquestes coses no s’haurien de dir en el Ple
municipal i continua demanant que la senyora Serra expliqui què té a veure la
reunió que han de fer amb el fet que no es facin més recaptes d’aliments.
La senyora Serra contesta que ha explicat aquests fets perquè la senyora Agulló hi
ha insistit i no han fet més recaptes perquè volen intervenir en la gestió d’aquests
aliments i assegurar-se que no torni a passar el mateix, que caduquin sense haverse repartit.
La senyora Agulló comenta que haurà d’explicar els fets tal i com han passat,
perquè la població no cregui que els aliments caduquen sense repartir-se. Explica
que al gran recapte es van recollir deu tones de menjar. Tots estaven barrejats en
uns recipients que s’anomenen banyeres i s’havien de classificar i portar-los al banc
d’aliments. Aquest procés es va començar a finals de novembre i al mes de
desembre ja se n’havien repartit, perquè ja hi havia aliments que s’havien de
repartir de seguida per la data de caducitat. Les festes de Nadal van retardar el
procés de classificació i, tot i així, el que es va caducar van ser entre quinze i vint
litres de llet, d’entre deu tones d’aliments.La manera com ho ha exposat la senyora
Serra sembla que des de Canet Aliments no es faci bé la feina.
La senyora Serra explica que no era la seva intenció dir que no es feia bé la feina,
sinó fer-los saber que poden ajudar i per això volen fer aquesta reunió com més
aviat millor.
La senyora Agulló explica que en la intervenció de la senyora Serra es deixava
entreveure que no es feien més recollides perquè el menjar es caducava sense
repartir-lo.
La senyora alcaldessa comenta que potser aquest no és l’espai més adequat per
discutir aquest assumpte i demana a totes dues regidores que deixin la discussió
per a un altre moment, també tenint en compte l’hora que és. La pregunta era
quan es faria aquesta reunió i la senyora Agulló ha explicat per què no s’ha pogut
fer encara.
La senyora Agulló vol acabar la seva intervenció deixant clar que de deu tones
d’aliments van caducar entre quinze i vint litres de llet.
6.- Reunió del Consell Municipal de Promoció Econòmica
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, es
dirigeix a la regidora delegada de Promoció Econòmica i Règim Intern, la senyora
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Coia Tenas Martínez, i explica que la seva pregunta és amb relació a la reunió del
Consell Municipal de Promoció Econòmica que es va fer el dia abans. Demana que
expliqui una mica com va anar.
La senyora Coia Tenas Martinez, regidora delegada de Promoció Econòmica i Règim
Intern, explica que aquesta reunió va anar molt bé. La gent assistent tenia moltes
ganes de treballar, van fer moltes aportacions pràctiques i ja van decidir de posar
fil a l’agulla. Van acordar que es trobarien un cop al mes. També van decidir que,
després de veure quants eren potser seria més pràctic, a l’hora de treballar, reunir
tot el Consell i treballar els temes un per un a cada reunió, és a dir, fer reunions
monogràfiques, però tot el Consell sencer i no pes dividir-lo en meses, com s’havia
pensat en alguna altra reunió. Realment, la reunió del dia anterior va ser molt
productiva. També comenta que no vol dir qui hi va anarexactament, perquè
segurament es deixaria algú i li sabria molt de greu. Explica que aquest punt sortirà
reflectit a l’acta que s’aixeca, un cop s’acaba la sessió. El que sí que pot dir és que
hi havia gent amb moltes ganes de tirar endavant moltes activitats per al poble i
això és el que realment importa.
7.- Nau de la Colla de Reis
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet,
pregunta què ha passat amb la nau que utilitzava la Colla de Reis, ja que han hagut
de canviar d’ubicació.
El senyor Quirze Planet Rovira, regidor delegat de Cultura i Participació, explica que
un cop va acceptar el càrrec de regidor delegat de Cultura, se li va comunicar que a
finals del mes de març la Colla de Reis, els Perkutes, els Tabalers i els gegants
havien d’abandonar la nau que ocupaven, situada al polígon industrial. Era evident
que tothom podia marxar a finals de març, menys la Colla de Reis, ja que mentre la
resta s’han d’endur poca cosa de la nau, la colla s’ha d’endur carrosses força grans,
per exemple. Per això es va plantejar de buscar un altre espai prou adequat per
aquest embalum i va pensar amb la nau de can Vila, que feia tres o quatre anys
que estava tancada. Van arribar a un acord de llogar aquest espai, per la meitat del
que costava la nau del polígon. Es va firmar un contracte per un any, però hi ha un
compromís verbal pel fet que si aconseguien llogar-la o vendre-la, la Colla de Reis
marxaria. I això que semblava que no hauria de passar perquè feia tres o quatre
anys que estava buida, va passar en tres mesos, van trobar qui els la llogava pel
doble del que pagava l’Ajuntament. Evidentment, el senyor Planet va complir la
seva paraula i va dir a la Colla de Reis que havien de marxar i va començar a
negociar altre cop per anar a la nau del polígon industrial on eren. De moment, han
aconseguit un contracte per a sis mesos prorrogable al mateix preu que pagaven
fins aleshores, però a partir dels sis mesos serà més car. Va pensar que s’havia de
disculpar amb els usuaris d’aquesta nau, de fer-los anar d’aquí cap allà.Ara, doncs,
estan intentant condicionar aquesta nau, ja que quan hi va entrar, va veure que no
hi havia ni un lavabo.
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde de Territori, explica que aquesta nau
del polígon és propietat d’una persona que tenia problemes amb el banc, fins al
punt que aquesta nau passava a ser propietat d’aquest banc i amb aquest sí que
s’havia de deixar la nau buida a finals de març, ja que l’empresa es liquidava i el
banc no volia tenir un llogater. Finalment, i casualment, aquesta empresa no liquida
a finals de març i per això s’ha pogut tornar cap allà. Amb això vol dir que
l’Ajuntament no tenia cap intenció de deixar aquesta nau en cap moment.
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8.- El Dia de la Participació
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet,
demana com estan anant els preparatius del Dia de la Participació.
El senyor Quirze Planet Rovira, regidor delegat de Cultura i Participació, explica que
a començaments de gener va fer unes reunions amb les entitats del poble, en les
quals, entre altres coses, va plantejar el tema de dur a terme unes jornades de
participació i associacionisme.Les entitats que hi van assistir van estar molt
interessades a tirar el projecte endavant. Es tracta d’una jornada d’intercanvis
entre les diferents entitats del poble i de diferents sectors, esports, serveis socials,
joventut, etc. No es tracta de fer una fira estàtica on cada entitat té la seva parada.
Es tracta de muntar actes entre elles durant una tarda i un matí i que
s’interrelacionin entre elles. Entén que és una prova una mica arriscada, però
considera que pot anar bé. Explica que hi haurà la presentació d’aquest dia el
dissabte a la tarda a la Casa Roura, hi haurà diferents activitats a la plaça
Universitat i l’endemà al matí ala plaça Colomer. Una cosa bona és que els
venedors de la plaça del Mercat li han demanat que al dissabte al matí també es
facin activitats a la plaça i també ho estan preparant. Per acabar, aprofita per
convidar tots els polítics per anar tots junts la tarda del dissabte a ballar una
sardana, ja que considera que l’expressió màxima de l’associacionisme són els
partits polítics, malgrat el desprestigi que arrosseguen últimament.
9.- Instructor de l’expedient de repetició de responsabilitat patrimonial
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que a
l’última Comissió Especial de Seguiment de la Policia Local es va tractar l’assumpte
de qui ha de ser l’instructor de l’expedient de repetició de responsabilitat
patrimonial. En aquesta reunió es va acordar que abans del Ple els informarien
d’aquest tema, però encara no han rebut res. Pregunta si realment el Consell
Comarcal està en disposició de donar-los un cop de mà. Recorda que és evident
que és un problema que han de solucionar entre tots, però també recorda que
quant més temps passa, més temps es perd.
La senyora alcaldessa explica que com que es farà un ple extraordinari durant el
mes d’abril, van decidir que el nomenament de l’instructor d’aquest expedient es
posaria a consideració d’aquest Ple extraordinari. Explica que no han trobat cap
instructor en cap administració supramunicipal. També s’han trobat amb dubtes de
si aquesta figura podia ser ocupada per un regidor o per la mateixa alcaldessa, i per
no actuar a la lleugera, han decidit retardar aquest nomenament. També s’han
assegurat que la part que resta de la Comissió Informativa sigui suficientment breu
perquè es pugui fer el nomenament d’aquest instructor el mes que ve.
10.- Subvencions de la Diputació de Barcelona
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que
mesos enrere se’ls va explicar que tenien la gran sort que la senyora alcaldessa
també era diputada i que aquest fet, incrementaria la possibilitat de rebre ajuts per
part d’aquesta Administració. Malgrat tot, però, durant l’any 2014 es van rebre uns
ingressos, per a ajuts puntuals, de 878.660 euros des de la Diputació i durant el
2015 només se’n van rebre 530.245. Pregunta si el fet que la senyora alcaldessa
sigui diputada es notarà a partir de l’any 2016.
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La senyora alcaldessa explica que hi ha diferents línies de subvencions a la
Diputació, des del catàleg de serveis fins a les meses de concertació, passant per
ajuts específics. El senyor Romero ha explicat què es va rebre durant els anys 2014
i 2015, però és que ara encara no s’ha rebut res de la gran part de les subvencions.
Ara, tot just, s’ha acabat el termini de presentar les sol·licituds en espècie dins del
catàleg de serveis i, pel que fa a les meses de concertació, encara no els han
convocat per explicar quins són els projectes que volen tirar endavant. La senyora
alcaldessa explica que del romanent que va quedar de les subvencions de l’any
2015 que no s’havien esgotat, han pogut aconseguir alguna cosa, com per
exemple, l’arranjament de la part de Vil·la Flora on hi ha ubicada l’Associació Terra i
Cel. De tot el que s’ha demanat, encara no s’ha rebut res, però senzillament perquè
encara no és hora de rebre res. A més a més, la subvenció de les meses de
concertació és un projecte que dura quatre anys i es pot demanar com li interessi a
l’Ajuntament, rebre-la tota en un any, en dos o en els que es vulgui, dins d’aquests
quatre anys. Per tant, no entén la pregunta del senyor Romero de per què al 2015
es va rebre menys que al 2014, tenint en compte que ara es troben en el període
de sol·licitud d’aquestes subvencions. Repeteix que sí que han pogut aprofitar
aquests romanents que no s’han gastat per part de la Diputació, però la resta
encara no ha arribat.
El senyor Romero explica que el funcionament ja el coneix, perquè ell formava part
del govern anterior. Explica que ell es referia a una altra mena de subvencions,
com els ajuts puntuals, i en posa un exemple. Quan van haver-hi el problema que
el primer pis de la Casa museu s’esfondrava, van anar expressament a la Diputació
a demanar una subvenció a l’Àrea de Cultura per aquest projecte. Creu que durant
aquest any es podria haver anat a demanar alguna subvenció per alguna cosa
concreta que faci falta tirar endavant. S’ha limitat a donar les dades que té la
Diputació sobre la subvenció rebuda per l’Ajuntament i constata que hi ha una
diferència de 300.000 euros entre un any i l’altre, la qual cosa li ha sobtat, ja que
no havia passat mai. Creu que potser durant l’última part de l’any 2015 no s’ha
treballat prou en aquest sentit, per aconseguir més diners per a projectes concrets.
La senyora alcaldessa recorda al senyor Romero que el seu equip de govern va
entrar a mitjans de l’any 2015 i el que el senyor Romero està demanantno té
relació amb el que s’està fent. Encara no han pogut rebre res de les meses de
concertació perquè tot just comença el projecte i, pel que fa a subvencions
extraordinàries, ja ha explicat que han aconseguit un ajut per a la part de Vil·la
Flora on hi ha ubicada l’Associació Terra i Cel. També han aconseguit subvencions
en espècia, com per exemple la valoració de llocs de treball del personal de
l’Ajuntament. Tot això són ajuts que s’han aconseguit de manera extraordinària.
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde de Territori, explica que les
subvencions de les meses de concertació tenen un període de quatre anys i en
l’última edició es van concentrar en els dos últims anys i, per això l’any 2014 té un
increment tan alt. En el període 2015-2019, aquests diners encara no s’han
començat a rebre perquè tot just s’han presentat projectes i, per tant, pot ser que
l’any 2017 es rebi el doble que els anys 2015 o 2016. Pel que fa a aspectes
puntuals que s’hagin demanat, hi ha hagut, com ha dit la senyora alcaldessa, les
obres de Vil·la Flora o també la restauració dels capitells de la Casa museu. Però
pel que fa a les meses de concertació, encara no s’ha rebut res, per les raons que
ha explicat abans. L’Any 2014 va concentrar la subvenció més important de les
meses de concertació d’aquell període i per això hi ha tanta diferència entre aquest
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any i el següent, però això no voldir que els propers anys no s’aconsegueixi una
subvenció igual o superior.
El senyor Romero comenta que una part d’aquesta diferència es pot explicar per
això, però una altra part no. La part que fa referència als programes
complementaris, l’any 2014 es van rebre 433.000 euros i al 2015 311.000. El que
intenta dir és que s’ha d’anar a la Diputació a picar aquestes portes per aconseguir
aquests programes complementaris. La senyora alcaldessa els va explicar que ella
seria allà per picar aquestes portes, però les xifres no ho reflecteixen.
La senyora alcaldessa comenta que no s’entendran pas i repeteix que han aprofitat
els romanents que quedaven a la Diputació i no hi ha hagut cap més pla específic
d’ajuda, tot just ara comencen a sortir i la informació que té encara no és pública.
El temps ho posa tot al seu lloc.
11.- Transmissió de la informació a l’oposició
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, vol fer un
prec relacionat amb la transmissió de la informació als membre de l’oposició. Prega
que la informació dels darrers tres mesos no la passin tres dies abans de la sessió
del Ple, perquè és evident que és impossible haver-la vist tota per poder fer alguna
pregunta sobre aquesta informació. Demana que s’enviï amb més temps.
La senyora alcaldessa explica que si és cert que han rebut tota la informació de cop
amb molt poc temps per estudiar-la i espera que no torni a passar. Almenys, però,
tota la informació que els grups de l’oposició demanen els arriba, cosa que abans
això no passava.
12.- Negociacions amb la Policia Local i el conveni dels treballadors
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs
Independents, pregunta com estan les negociacions amb la Policia Local, ja que
d’ençà del Carnaval no n’han sabut res més. També pregunta com està la
negociació del conveni.
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i Règim
Intern, explica que una cosa són les negociacions amb la Policia Local i una altra és
en quin punt es troba el conveni. Pel que fa al conveni, s’està pendent que el
personal de l’Ajuntament el ratifiqui en assemblea.
El senyor Josep M. Masvidal Serra, regidor del grup municipal de Canetencs
Independents, pregunta si per Sant Pere hi haurà assegurada la presència de la
Policia de Canet.
La senyora Tenas contesta que suposa que sí.
El senyor Xirau comenta que seria bo que si s’ha de ratificar el conveni per part del
personal, es faci al més ràpid possible perquè, com diu el senyor Serra, la Festa
Major és a la cantonada i no seria bo que aquest problema no estigués solucionat.
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13.- Ocupació de la masia de can Segarra
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs
Independents, pregunta sobre l’ocupació massiva de la masia de can Segarra.
Explica que no fa pas massa s’hi van veure quaranta cotxes aturats. Els han
explicat que s’hi estan fent obres i reformes i suposa que no han demanat pas
permís per fer-les. Considera que una ocupació d’aquesta magnitud és alarmant.
La senyora alcaldessa explica que es van assabentar del problema per les xarxes.
Explica que aquests ocupes es van manifestar pel poble perquè algú els havia
bloquejat el pas a la finca amb pilons de ciment, perquè no poguessin entrar-hi
amb els cotxes. Els ocupes es van manifestar perquè es pensaven que aquestes
barreres les hi havia posat la Policia de Canet i la de Sant Pol, fins i tot van fer
pamflets que així ho deien, però no era pas cert, ja que no poden actuar dins d’una
finca particular. Ho havien fet els propietaris de la finca. Es van posar en contacte
amb el propietari de la finca, però van parlar amb una empresa liquidadora, amb la
qual s’estan fent totes les passes necessàries per intentar treure els ocupes de la
finca. El problema és que un cop són a dins, la llei els empara. L’Ajuntament està
fent actuacions en aquest tema amb Serveis Tècnics per anar a inspeccionar les
obres que hi fan, sense permís. També hi va la Policia Local perquè tenen gossos
sense lligar. L’empresa liquidadora els dóna un cop de mà amb tot plegat i de
denúncia en denúncia es va fent el que es pot, però tots aquests assumptes són
molt lents. Esperen que de denúncia en denúncia se’n pugui treure algun resultat,
però de moment no s’hi pot fer res més. La situació està controlada, però no es pot
intervenir dins de la casa si no és amb una ordre judicial.
El senyor Josep M. Masvidal Serra, regidor del grup municipal de Canetencs
Independents, pregunta que si fan una festa il·legal aleshores sí que s’hi pot
intervenir.
La senyora alcaldessa explica que com que no demanen permisos per fer res, és
quan la Policia Local pot intervenir-hi i tothom de la zona està avisat que de
seguida que vegin alguna cosa estranya ho comuniquin a l’Ajuntament.
14.- Neteja dels carrers i excrements dels gossos
Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs Independents,
explica que vol fer un recordatori amb relació a la neteja dels carrers i l’opció
d’aconseguir l’ADN dels gossos. Explica que ja hi ha uns quants pobles que han
adoptat la solució de l’ADN, com poden ser Tordera, Ripoll, Ribes de Freser, Salt i
Sitges. El preu d’aquest anàlisi ha baixat en picat, té un cost de 35 euros, contra
els 400 o 500 euros que es podrien posar de multa i creu que si es fes servir aquest
sistema, s’aconseguiria dissuadir aquelles persones que continuen deixant els
excrements dels gossos pel carrer. Comenta que a Xàtiva, després d’implementar
aquest sistema, les defecacions dels gossos al carrer van baixar un 80%.
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, tinent d’alcalde de Promoció de la Vila, explica
que el senyor Xirau ja duia aquesta proposta de l’ADN dels animals de companyia
en el seu programa. És veritat que això és un problema i una de les propostes dels
pressupostos participatius anava encarada a intentar solucionar aquest problema
amb la col·locació d’alguna zona d’higiene canina a la població. Explica que,
personalment, és bastant escèptic amb aquesta solució, ja que en molts casos els
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gossos no arriben a aquesta zona. En tot cas, però, considera que serà una millora
per a la situació. Explica que durà aquesta proposta al Consell Municipal de Medi
Ambient per discutir-la. El que sí que és cert és que, si es portés a terme, tindria un
impacte en el pressupost i es compromet a estudiar-lo. D’altra banda, aquesta
mesura també tindria un impacte en l’Àrea de Seguretat Ciutadana, ja que al cap i
a la fi, les persones que posen la multa són els agents de la Policia Local i això
suposarà també un cost afegit, ja que ara mateix la plantilla no és prou gran per
cobrir segons quins serveis. Recull el prec del senyor Xirau i es compromet a
estudiar-lo seriosament.
15.- Focs artificials al castell de Santa Florentina
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs
Independents, explica que ja han rebut el permís dels focs freds que es van fer
l’estiu passat al castell de Santa Florentina, durant un casament, i els agraeix que
els l’hagin fet arribar. Ara bé, un cop es van llegir aquest permís van poder
comprovar que era una aixecada de camisa, ja que aquest permís és per fer focs
que no superin els tres metres d’alçada i segons els veïns de la zona es van tirar
unes palmeres que superaven el pont de l’autopista. Prega que quan es torni a
donar un permís d’aquestes característiques es vigili una mica més i, sobretot,
també es tingui en compte que es compleixin totes les condicions imposades, com
per exemple els tres metres de perímetre de seguretat.
La senyora alcaldessa explica que ella té plena confiança en els tècnics municipals.
A més a més, aquest permís s’ha de demanar als agents forestals i aquests el van
donar; la propietat va presentar aquest permís a la Policia Local i estava tot
correcte. Comenta que els tècnics són els que saben si aquests focs estaven dins la
normativa o no hi estaven.
El senyor Xirau insisteix en el fet que el permís era per a focs que no fossin més
alts de tres metres i, en canvi, els veïns de la zona van poder veure’ls des de casa
seva perquè sobrepassaven el pont de l’autopista. Evidentment que tenen una
confiança total en els tècnics de la casa i no està pas dient que sigui culpa de ningú.
L’únic que vol dir és que davant d’una altra petició com aquesta s’estigui amatent
perquè no torni a passar, ja que queda clar que es va abusar d’un permís que no
deixava fer uns focs com els que es van fer aquell dia. Demana que no es deixi
passar bou per bèstia grossa, ja que el risc en aquella zona és molt gran.
La senyora alcaldessa explica que està totalment d’acord amb el senyor Xirau i el
que faran serà estar molt amatents a les sol·licituds com aquesta. Amb el foc no
s’hi juga.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 23.11 hores
de tot el que jo com a secretària certifico.
La secretària,

L’alcaldessa,

Núria Mompel Tusell

Blanca Arbell Brugarola
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