
 

ACTA DEL CONSELL D’ALCALDES DE 19 DE JUNY DE 2018 

 

A la ciutat de Mataró, a la Sala de Plens del Consell Comarcal del Maresme, el dia 19 de juny 

de 2018, es reuneix el Consell d’Alcaldes en sessió ordinària sota la presidència del Sr. Miquel 

Àngel Martínez i Camarasa.   

 

Assisteixen, els senyors, alcaldes, següents:  

 

• Andreu Francisco i Roger, Alcalde d’Alella 

• Eudald Calvo Català, Alcalde d’Argentona  

• Jordi Mir Boix, Alcalde de Cabrera de Mar 

• Avelina Morales Serra, Alcaldessa de Cabrils 

• Jordi Sitja Roca, tinent d’alcalde de Calella 

• Blanca Arbell Brugarola, Alcaldessa de Canet de Mar 

• Marc Bosch de Dòria, Alcalde de Dosrius 

• Maria Carmen Ponsa Monge, Alcaldessa de Malgrat de Mar 

• Neus Tallada Moliner, regidora del Masnou 

• Rosa Funtané Vila, Alcaldessa de Montgat 

• Dolors Agüera Martín, tinent d’Alcalde de Palafolls 

• Carles Medina Vilalta, regidor de Premià de Dalt 

• Miquel Àngel Méndez Gil, Alcalde de Premià de Mar 

• Joan Mora Buch, Alcalde de Sant Andreu de Llavaneres 

• Montserrat Garrido Romera, Alcaldessa de Sant Pol de Mar 

• Miquel A. Martínez i Camarasa, Alcalde de St. Vicenç de Montalt 

• Andreu Bosch Rodoreda, Alcalde de Teià 

• Xavier Godàs Pérez, Alcalde de Vilassar de Dalt 

 

 

Assistits per el secretari acctal. del Consell Comarcal del Maresme, Sr. Santiago Pérez i 

Olmedo. 

 

També assisteixen a la reunió: 

 

• Sr. Joaquim Arnó Porras, vicepresident primer del Consell Comarcal del Maresme i 

president del Consorci de Promoció Turística Costa de Barcelona Maresme. 

• Sr. Jaume Cases Mas, assessor interdepartamental del govern del Consell Comarcal 

del Maresme. 

• Sr. Jordi Caballero Mundó, administrador únic de l’empresa Smartvet Salut, SL, 

empresa adjudicatària del Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia del 

Consell Comarcal del Maresme. 

• Sr. Fernando Cabello Bergillos, Director de l’Àrea de Medi Ambient.  
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També assisteix a la reunió la Sra. Anna Antoja Serra, gerent del Consell Comarcal del 

Maresme. 

 

Han excusat la seva assistència la Sra. Annabel Moreno Nogué, alcaldessa d’Arenys de Mar,  

la Sra. Rosa Pou Baró, alcaldessa de Caldes d’Estrac, el Sr. David Boté Paz, alcalde de 

Mataró, la Sra. Esther Pujol Martí, Alcaldessa de Tiana i el Sr. Joan Carles Garcia Cañizares, 

alcalde de Tordera.  

 

Intervé el Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, president del Consell Comarcal del 

Maresme, per manifestar que: “abans de començar m’agradaria dedicar unes paraules i un 

minut de silenci al nostre vicepresident tercer, que va morir d’una llarga malaltia, dedicar-li 

unes paraules i guardar un minut de silenci. En Joan Vinzo ha estat una persona que ha 

deixat una gran empremta, regidor de Mataró, es va incorporar al Consell Comarcal del 

Maresme aquest mandat com a conseller del grup comarcal socialista, i ha estat ocupant una 

de les vicepresidències fins el 8 de juny, data en que va morir als 48 anys, els que l’hem 

conegut, sempre recordarem el seu tarannà dialogant, el seu to de veu tranquil.la i relaxant, 

la seva aferrissada defensa del servei públic, i el somriure en que afrontava tots els temes. 

Us demanem començar aquesta sessió amb un minut de silenci.” 

 

A continuació es guarda un minut de silenci en memòria del Sr. Joan Manuel Vinzo Gil.   

 

La presidència declara oberta la sessió a les 17:10 hores, un cop comprovada l’existència del 

quòrum per poder iniciar-la.  

 

1.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA D’AMPLIACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ D’ANIMALS 

DOMÈSTICS DE COMPANYIA. 

 

El Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, President del Consell Comarcal del Maresme cedeix 

la paraula al Sr. Fernando Cabello Bergillos, director de l’Àrea de Medi Ambient, que intervé 

per exposar àmpliament el power point de presentació de la proposta d’ampliació el servei 

d’Atenció d’Animals Domèstics de companyia.  
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Essent les 17:20 hores, s’incorporen al Consell d’Alcaldes el Sr. Joan Rabasseda Ferrer, 

alcalde d’Arenys de Munt i el Sr. Jordi Rull Claus, alcalde d’Òrrius. 

 

El Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, president del Consell Comarcal del Maresme, cedeix 

la paraula al Sr. Jordi Caballero, empresa que gestiona el CAAD, que intervé per manifestar 

que porten gairebé un mes treballant en el centre, volen millorar les instal·lacions i ampliar 

servies. L’empresa la conformen unes 20 persones, amb 12 veterinaris i administratius. El 

seu hospital està a Vilassar, estan a punt d’obrir la nova clínica a Cabrera de Mar, a prop de 

l’Autopista, la idea és canviar la manera de recollir els animals. Aquest servei nocturn sortirà 

del seu hospital, podran ser molt més ràpids i si l’animal necessita assistència, anirà 

directament al seu hospital. L’animal quan vagi al CAAD ja estarà revisat. Volen que sigui un 

lloc de pas, no un lloc de residencia. Estan molt visibles a les xarxes socials i han fet la nova 

imatge del centre, la web nova, Instagram, Facebook, etc.. Es guanyarà en benestar animal i 

en el servei de recollida nocturna, ja que els veterinaris que ja estaran a la clínica les 24 

hores.  

 

Essent les 17:25 hores, s’incorpora al Consell d’Alcaldes la Sra. Sònia Scafa Àlvarez, 

alcaldessa de Sant Cebrià de Vallalta.  

 

A continuació demana la paraula el Sr. Marc Bosch de Dòria, alcalde de Dosrius, per 

manifestar que: “alguns municipis tenim centres d’acollida d’animals municipals amb una 

gestió compartida amb associacions de voluntaris, en un supòsit que ens adheríssim, quina 

vinculació hi hauria entre el CAAD i les associacions de voluntaris.”  
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Intervé el Sr. Fernando Cabello Bergillos, director de l’Àrea de Medi Ambient, que intervé per 

exposar: “s’hauria d’analitzar cas a cas, els animals haurien d’estar en el CAAD, que es l’únic 

centre de la comarca que ofereix totes les garanties que demana la llei, podríem buscar 

punts de trobada amb aquestes associacions, veig més fàcil, però s’hauria de treballar,  amb 

el tema de les colònies de gats, però en el tema dels gossos estaria més acotat, però es 

podria treballar cas a cas.” 

 

2.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA DE SOL·LICITUD D’UN FEDER PEL “PROJECTE 

CICLOTURISME”, A CÀRREC DEL SR. JOAQUIM ARNÓ, VICEPRESIDENT PRIMER DEL 

CONSELL COMARCAL I PRESIDENT DEL CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 

COSTA DE BARCELONA MARESME. 

 

El Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, President del Consell Comarcal del Maresme cedeix 

la paraula al Sr. Joaquim Arnó Porras, vicepresident primer del Consell Comarcal del 

Maresme i president del Consorci de Promoció Turística Costa de Barcelona Maresme, que 

intervé per exposar àmpliament el power point de presentació de la proposta de sol·licitud 

d’un FEDER pel “Projecte Cicloturisme”. El cicloturisme és un atractiu que cada vegada està 

en més ús, permet una mobilitat interna de les comarques i coincideix en la necessitat de 

tenir un model més sostenible i sobretot deixar l’ús dels vehicles de motor. La comarca del 

Maresme i de la Selva es vol presentar a la convocatòria d’aquest FEDER, per un projecte 

cicloturistic intercomarcal. Hi ha dues possibles línies, una línia professional o una línia més 

familiar, i s’ha optat per aquesta segona línia, la línia més familiar, amb més mobilitat dins la 

comarca. Això aconseguiria lligar amb l’Eurovelo, que uneix Atenes i Cadiz. Tenim un circuit 

ja existent a la Tordera, també tenim les vies verdes a Girona i una seria de camins que ens 

permetrien enllaçar les vies verdes, la Tordera, la via marina que ja tenim inaugurada i la 

proposta que ha fet la Generalitat del Carril bici al Maresme. Ens permetria enllaçar per la 

Frontera Francesa, el seu pas per les vies de Girona, aprofitar el Riu Tordera i fer-lo passar 

per la costa del Maresme. Hi ha un gran interès per poder desenvolupar aquest projecte, cal 

fer un macro projecte executiu, intentarem optar a la següent convocatòria d’aquí a dos 

anys. S’iniciarà un procés d’informació als municipis perquè tots aquells municipis que 

estiguessin interessats poguessin participar d’alguna manera a través de la seva  d’adhesió.  

Tots els ajuntaments rebran una carta d’adhesió amb tota la informació necessària, per l’eix 

principal d’aquí a dos anys. I Després optar, després dels estudis que ens entreguin demà, a 

presentant-se a la riera d’Argentona i a la riera de Tordera, això només afectaria en el cas de 

la Riera de Tordera a Tordera, Palafolls i Malgrat de Mar, i en el cas de la riera d’Argentona 

implicaria Argentona, Dosrius, Òrrius, Cabrera i Mataró. L’objectiu en si és que es pugui 

connectar tota la comarca del Maresme en vies cíclades, que permetí no només el 

cicloturisme sinó que permetí la mobilitat interna ja sigui amb bicicletes estàndards o amb 

les bicicletes elèctriques amb punts de recàrrega elèctrica.   
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3.- PRESENTACIÓ DE L’EVOLUCIÓ DEL SERVEI DE “BORSES COMARCALS DE 

PERSONAL”. 

El Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, President del Consell Comarcal del Maresme cedeix 

la paraula al Sr. Jaume Cases Mas, assessor Interdepartamental del govern del Consell 

Comarcal del Maresme, que intervé per exposar àmpliament el power point de presentació 

de l’evolució del servei de Borses comarcals de personal. 
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A continuació demana la paraula el Sr. Eudald Calvo i Català, alcalde d’Argentona, per 

manifestar que: “Molt breument, només per agrair aquest servei, no sé si us heu fixat, 

nosaltres som uns grans utilitzadors d’aquest servei perquè de fet, abans ho explicava en 

Jaume, els costos d’oportunitat, jo, si hi ha un ajuntament que no utilitza aquest servei, 

doncs l’animo a utilitzar-lo.. faig una mica de campanya. Realment, ens treu moltes hores de 

recursos humans per la contractació que ja sabeu que són processos llargs, cars, perquè al 

final, amb hores també hi dediquem molts recursos i la veritat, sempre que hem agafat les 

persones d’aquestes borses hem sortit tant contents que, ja us dic, sembla que hem utilitzat 

pràcticament totes, la de conserges també hi estem participant, i bé, us animo a tots a 

participar.” 

 

A continuació demana la paraula el Sr. Joan Rabasseda Ferrer, alcalde d’Arenys de Munt, per 

manifestar que: “Si em permets, heu trigat molt a firmar el conveni?”  

 

El Sr. Eudald Calvo i Català, alcalde d’Argentona, respon que: “Es que ara, nosaltres hem fet 

el conveni aquest que ens hem penjat de totes les borses, com que ens anàvem penjant una 

a una i ara vàrem canviar el sistema i ens vàrem fer el sistema, no sé com dir-li, de penjar-

nos de manera permanent.” 

 

A continuació demana la paraula el Sr. Jordi Mir Boix, alcalde de Cabrera de Mar, per 

manifestar que: “Per ampliar una miqueta la campanya a l’Eudald, també dir que una 

avantatge afegit és el fet de poder contractar una persona per jornada partida, per exemple, 

un ajuntament que necessiti 12 hores d’un administrativa, 15 hores d’un treballador social, 

tot això que no podia contractar l’ajuntament per sí sol, es pot fer a través de la borsa, 

llavors hi haurà una persona que estarà prestant aquest servei 12 hores en un ajuntament, 
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15 hores en un altre i 10 més a no sé on, això és important. Que ho tinguem present. 

Gràcies.”  

 

A continuació demana la paraula la Sra. Montserrat Garrido Romera, alcaldessa de Sant Pol 

de Mar, per manifestar que: “Bé, afegir-me als dos alcaldes anteriors i fer una demanda, que 

és que poseu a la llista de processos el de mestres i educadors d’escoles bressol.” 

 

A continuació demana la paraula el Sr. Andreu Francisco Roger, alcalde d’Alella, per 

manifestar que: “Bona tarda, ja posats a demanar que valoreu llocs de treball, què tal uns 

agents de policia locals interins?, Xavier, puc coincidir amb el teu parer que podríem fer una 

sessió dels cossos de policia local al Consell Comarcal amb aquest afany que teniu d’anar 

ampliant els serveis, però en qualsevol cas i mentre això no passi, seria una opció 

interessant.” 

 

A continuació demana la paraula la Sra. Sònia Scafa Àlvarez, alcaldessa de Sant Cebrià de 

Vallalta, per manifestar que: “Haig d’aprofitar l’ocasió, en aquests moments m’acaba de 

marxar la enginyera municipal i per tant, també em trobo amb un problema greu perquè no 

en trobo. Jo, a part que m’adhereixo a la petició dels companys crec que faria falta borses 

més a nivell tècnic perquè almenys, en el meu cas, el que manca moltíssim són tècnics; tinc 

auxiliars administratius per donar i vendre, però em falten tècnics, llavors, per part meva 

demanaria això, enginyers, arquitectes, ja ho heu apuntat, tot i que no estava en les 

primeres opcions i policies, sens dubte, gràcies.” 

 

Intervé el Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, president del Consell Comarcal del 

Maresme, per manifestar que: “Si us sembla bé, podríem fer una altra ronda com vàrem fer 

al principi, nosaltres estem amatents a les necessitats, a les inquietuds, als suggeriments i a 

les propostes  que feu els alcaldes i alcaldesses al Consell Comarcal. Vàrem començar amb la 

borsa d’educadores socials i treballadores socials va ser perquè la majoria de vosaltres, la 

majoria d’alcaldes i alcaldesses ens vàreu peticionar i ens vàreu sol·licitar aquestes places en 

concret, per tant, el que podem fer també és tornar a fer una segona ronda perquè potser 

les necessitats varien i les necessitats canvien i un aspecte important que heu de tenir molt 

en compte, que no són estructurals, les places que nosaltres oferim des del Consell Comarcal 

sinó que les heu de tenir vosaltres en plantilla, això és important, l’altra és que ens allibera 

de fer, des de recursos humans un plec de clàusules administratives i tècniques per 

contractació i després passar un procés de selecció, això ens allibera molt de temps, per 

tant, signant un conveni, un acord amb el Consell Comarcal, ens és fàcil tenir personal que 

ens costaria, potser, tenir-lo perquè hi ha uns processos que tots sabem són moltes vegades 

llargs i, a més a més, esgotadors; per tant, us agafem el suggeriment, la proposta, us 

tornarem a enviar un full de recerca per veure, realment, les necessitats que vosaltres 

proposeu i, evidentment, estarem amatents a aquestes necessitats que esteu comentant. 
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L’alcalde d’Alella acaba de comentar un aspecte molt important, ens falten agents interins, 

ens en falten i, bàsicament, després quan van aprovar o a la borsa, ens trobem que van d’un 

municipi a l’altre i resulta que els estàs pagant una formació i resulta que un altre 

ajuntament va i se l’emporta perquè el sou, la retribució, en aquest ajuntament és molt més 

elevat. També seria convenient, algun dia, parlar-ne de tot això, perquè necessitem 

col·laborar entre nosaltres mateixos i, si més no, ser corporativistes, ho veig des d’aquesta 

perspectiva perquè a mi, com a alcalde, també m’ha passat més d’alguna vegada, i sí que és 

cert que, el fet que ens falten tècnics moltes vegades de grau superior com poden ser 

arquitectes o enginyers, és cert. És cert que els ajuntaments petits no els necessiten tots els 

dies sinó alguns dies en concret, algunes hores, i també es tracta que el Consell Comarcal 

doni el servei pertinent perquè es pugui mancomunar aquests professionals que fan falta. No 

fa molt vaig anar a la Diputació de Barcelona i la presidenta, en aquell moment, em va 

significar que tenien la intenció de fer borses de treball, com les que nosaltres estem fent, jo 

li vaig comentar en aquell moment, Mercè, no és fàcil, és difícil, i si realment els voleu tirar 

cap endavant, ens ho comenteu perquè d’aquesta manera us podem donar una orientació o 

si més no un recolzament. Bé, no en sé res més, però si algú ha sentit alguna cosa, seria bo 

que ens ho digués. Simplement aquests comentaris.” 

 

A continuació demana la paraula la Sra. Montserrat Garrido Romera, alcaldessa de Sant Pol 

de Mar, per manifestar que: “Jo voldria fer una reivindicació, si recordeu els alcaldes, la 

última vegada que va venir el Conseller d’Interior aquí, se li va demanar que es mirés de 

gestionar d’una manera diferent el de la policia precisament per aquest moviment que hi ha 

de policies i generalment som els pobles petits els que li paguem la formació i després se’n 

van més a prop de Barcelona perquè són capitals més grans. Penso que ara que tenim un 

Conseller d’Interior que és de la comarca i que a més a més ha sigut alcalde i que deu haver 

patit aquest problema en les seves carns valdria la pena, doncs, que li demanéssim que 

vingués i tots els alcaldes fer pinya i intentar que les coses aquestes puguin començar a 

canviar i que no ens ho haguem de carregar sempre els mateixos.” 

 

Intervé el Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, president del Consell Comarcal del 

Maresme, per manifestar que: “Anotem el suggeriment i també li proposarem que la policia 

local passin al cos de Mossos d’Esquadra, em sembla que seria la gran satisfacció de molts 

alcaldes i alcaldesses d’aquest consell. Bé, anotem la proposta.” 

 

A continuació demana la paraula la Sra. Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa de Canet de Mar, 

per manifestar que: “Em sumo a tot el que estan dient, podríem començar, en comptes de... 

que vingui en Buch, perfecte, però començar nosaltres per establir una sèrie de punts, de 

sous i coses d’aquestes que és pel que se’n van més, mirem si podem arreglar-ho, posar-nos 

d’acord nosaltres, almenys els alcaldes d’aquí de la comarca, i amb això ja frenaríem molt 

fins a esperar que realment fos un cos únic que és el que desitgem tots, em sembla. 
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Després, en quan a la borsa, si ja hem fet una tanda d’enquestes i han sortit tot ple de llocs 

de treball que encara no s’han fet els concursos al Consell Comarcal, fem servir aquells, 

perquè tots els llocs de treball de l’ajuntament tant de bo ens els poguéssiu oferir: els 

tècnics, els conserges que ja tenim, i per necessitat aneu fent tots els concursos que calguin 

amb els que tingueu més a mà.” 

 

Intervé el Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, president del Consell Comarcal del 

Maresme, per manifestar que: “Si, és més feina per nosaltres. Podem seguir amb la borsa de 

les peticions que ens vàreu fer en aquell moment, per tant, ja vam depurar-ho. El que passa 

és que jo suggeria, a més, que com que el temps i les necessitats varien per fer un sondeig 

als ajuntaments. Ho tenim claríssim que hem de seguir, però a més a més, per actualitzar-

ho, fer un altre sondeig, dir que això és més feina doncs tots els tècnics s’han de posar un 

altre cop a les màquines i enviar als ajuntaments aquestes necessitats, no ho sé, com 

vulgueu vosaltres.”    

 

A continuació demana la paraula el Sr. Joan Rabasseda Ferrer, alcalde d’Arenys de Munt, per 

manifestar que: “En relació al què deia la Blanca, només breument, que em sumo a tot el 

tema aquest de la policia, els altres, només és que unificar els complements i tot plegat, és 

una modificació de la RLT que si no ens posem tots d’acord a fer el mateix ple, ho tenim 

complicadíssim.” 

 

A continuació demana la paraula el Sr. Andreu Bosch Rodoreda, alcalde de Teià, per 

manifestar que: “Recordeu que jo em sumo a la invitació que es pot fer des del Consell 

Comarcal al nou Conseller d’Interior i recordar-vos que tenim pendent precisament amb la 

Conselleria d’Interior i el Departament amb una segona trobada arran de la primera trobada 

que va tenir lloc a Argentona i després al Consell Comarcal en relació a la seguretat 

ciutadana i als robatoris a interiors de domicili, si recordeu, i ara que s’estabilitza la situació 

del govern, valdria la pena insistir en tots aquells punts que es van tractar a la darrera sessió 

en el sí del Consell Comarcal amb el nou conseller.” 

 

Intervé el Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, president del Consell Comarcal del 

Maresme, per manifestar que: “Mireu, acceptem, evidentment les peticions. Abans que res, 

hem de tenir un Consell d’Alcaldes amb el Conseller de Territori i Sostenibilitat, recordeu que 

ens van fer arribar el Pla de Mobilitat, nosaltres després vàrem fer una diagnosi i aquesta 

diagnosi que es va fer al Consell Comarcal amb els diners de tots els ajuntaments i elaborat 

per una empresa externa ho vàrem adreçar al Departament de TES i aleshores ens han de 

donar resposta i crec que aquesta resposta la tindrem al proper Consell d’Alcaldes, no estaria 

de menys, si és la voluntat de tots, que possiblement fem un Consell d’Alcaldes extraordinari 

per convidar al Conseller d’Interior, ja que hi ha un aspecte que ens preocupa moltíssim i 
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aquest són els robatoris, és així. Ara, sembla que la cosa està més tranquil·la, una mica més 

tranquil·la però al començar la tardor ens trobem amb un augment considerable de 

robatoris, i penso que aquest és un tema que hem d’abordar molt seriosament. Vàrem 

configurar un sector de seguretat de l’ABP d’aquí del Maresme, de la comarca, sobretot, amb 

central a Mataró, però seria convenient que amb el Conseller en poguéssim parlar i molt 

extensament. Si us sembla bé, al proper Consell d’Alcaldes farem venir el Conseller d’Interior 

i de Territori i aleshores ens ajornarem perquè vingui el Conseller d’Interior, d’acord?, molt 

bé.”  

 

4.- INFORMES, PRECS I PREGUNTES. 

 

A continuació demana la paraula el Sr. Joan Rabasseda Ferrer, alcalde d’Arenys de Munt, per 

compartir una reflexió referent el tema de les beques menjador. Amb la nova llei de 

procediment administratiu, el fet que els ajuntaments hagin de registrar les peticions, entra 

dins del què correspon, però creu que revisar la documentació correspon al Consell Comarcal 

qui és qui atorga l’ajut, sinó els servies jurídics poden dir que estem incomplint la normativa, 

la visió del servei jurídic de l’Ajuntament d’Arenys de Munt ha estat que no havien de revisar 

tota la documentació adjunta, una cosa és trametre la documentació però la feina, aquesta, 

si ha portat aquest document o l’altre, no els correspon, i això, si és un punt dèbil des del 

punt de vista jurídic, s’ha de tenir present més enllà de la feina i de la càrrega de treball que 

porta. 

 

Intervé el Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, President del Consell Comarcal del 

Maresme, per manifestar que: “ Moltes gràcies per la vostra assistència.” 

 

El president aixeca la sessió a les 18:03 hores, i per a constància del que s’hi ha tractat i dels 

acords presos, estenc aquesta Acta que signa el president i la certifico amb la meva 

signatura. 

 

El president                                                                               El secretari acctal. 

 

 

Josep Triadó Bergés                                                   Santiago Pérez i Olmedo 
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