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Identificació de l’expedient: 1014/2023 858   
Assumpte: Assabentat de la baixa d'una regidora del grup municipal de Canetencs 
Independents 
 
 
 
CLARA PÉREZ GONZÁLEZ, secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
 
CERTIFICO:  
 
Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari de data 23 de febrer de 2023, va 
quedar assabentat del següent: 
 
La senyora alcaldessa i presidenta de la Comissió Informativa General, segons allò que es 
disposa als articles 51 del text refós de règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, 
de 18 d’abril, i 83 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la 
consideració dels presents la declaració d’urgència de diversos punts no inclosos a l’ordre del 
dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquests punts, és apreciada i declarada per catorze vots a 
favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Josep M. Masvidal Serra, 
Rosabel Madrid Cámara, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart 
Falceto, Josep Tenas Soler, Anna M. Casas Donadeu, Marián Gómez Téllez, Miguel Borrego 
González, Josep Antoni Massagué Muntada, Jordi Castellà Andrés i Gemma Bosch i Alsina, 
un vot en contra del regidor Andreu Graupera Giménez i dues abstencions dels regidors Lluís 
Llovet Bayer i Adrià Donadeu Martínez, i tot seguit es procedeix a la seva deliberació i votació 
en els termes següents: 
 
3.1.1. ASSABENTAT DE LA BAIXA D’UNA REGIDORA DEL GRUP MUNICIPAL DE 
CANETENCS INDEPENDENTS 
 
Fets: 
 
En data 18 de febrer de 2023, amb registre d’entrada 2023/2094, la senyora Anna M. Casas 
Donadeu, regidora delegada de Promoció Econòmica i Turisme i membre del grup municipal 
de Canetencs Independents, va entrar un escrit on solꞏlicitava la tramitació de la seva baixa 
del grup municipal per passar a tenir la consideració de regidora no adscrita a cap grup 
municipal. 
 
Fonaments de Dret 
 

1. La normativa aplicable està constituïda bàsicament pels preceptes següents: 
 

- Article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
(LRBRL). 

 
- Article 50.6 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 

(TRLMRLC), aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 

- Article 9.1e) del Reglament Orgànic Municipal (ROM). 
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2. L’article 73.3 de la LRBRL estableix: 
 

“3. A efectos de su actuación corporativa, los miembros de las corporaciones locales se 
constituirán en grupos políticos, en la forma y con los derechos y las obligaciones que se 
establezcan con excepción de aquéllos que no se integren en el grupo político que 
constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de 
procedencia, que tendrán la consideración de miembros no adscritos. 

 
En sentit similar es pronuncien els articles 50.6 del TRLMRLC i 9.1e) del ROM. 

 
Segons la interpretació que han fet la doctrina i la jurisprudència de l’article 73.3 de la 
LRBRL, adquireixen la condició de regidor no adscrit: 

 
a) Els regidors que no s'integrin en el grup polític constituït per la formació política per 

la qual es van presentar a les eleccions. 
 

b) Els regidors que abandonin o siguin expulsats del seu grup polític municipal. 
 

c) Els regidors que abandonin o siguin expulsats de la formació política per la qual van 
concórrer a les eleccions. 

 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació queda assabentat del següent acord: 
 
Únic.- Restar assabentat de la renúncia com a regidora del grup municipal de Canetencs 
Independents, la senyora Anna M. Casas Donadeu, així com de la seva continuïtat com a 
regidora en la situació de no adscrita. 
  
I perquè consti, als efectes oportuns, amb l’advertiment de l’article 206 del ROFRJEL, per al 
qual l’acord certificat resta a reserva dels termes que resultin de l’aprovació de l’acta 
corresponent, es lliura aquesta d’ordre i amb el vistiplau de l’alcaldessa, a la vila de Canet de 
Mar. 


