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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ANUNCI 
 

 
El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en sessió ordinària de data, 26 de març de 
2015, va prendre, entre d’altres, els acords següents: 
 
PRIMER.- Crear el Registre d’Interessos de l’Ajuntament de Canet de Mar, que 
substituirà el vigent fins ara, dividit en dues seccions: Secció 1ª d’Activitats i Secció 
2ª de Béns Patrimonials. 
 
SEGON.- Aprovar els models de declaració, que substituiran els que es van aprovar 
per acord plenari de data 29 d’abril de 1991, i que s’acompanyen com a annex al 
present dictamen. Aquest models són idèntics al proposats per la Diputació de 
Barcelona, que foren publicats íntegrament en el BOP de Barcelona de data 10 de 
març de 2011. 
 
TERCER.- Aprovar el nou sistema de gestió del Registre d’Interessos, que es regirà 
per les seves Instruccions específiques de funcionament. 
 
QUART.- Disposar que la Secretaria General de la Corporació serà l’encarregada de 
la direcció, custòdia i gestió del Registre d’Interessos dels membres electes de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la creació de les bases de dades que amb la funció de suport 
dels Registres, serveixin per a la gestió i control de les declaracions presentades 
pels dos grups de persones obligades: electes i directius. 
 
SISÈ.- Determinar que el sistema de gestió i els nous Registres entri en vigor, 
juntament amb els nous models aprovats, amb l’inici del proper mandat. 
 
SETÈ.- Fer públic el present acord i les instruccions de funcionament del registre 
d'interessos, junt amb la resta de documentació de suport que pugui ser d'utilitat, 
mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i la 
inserció en la pàgina web de l’Ajuntament de Canet de Mar (www.canetdemar.cat) 
 
VUITÈ.- Deixar sense efecte qualsevol acord que contradigui o s’oposi als 
anteriors. 
 
NOVÈ.- Facultar tan àmpliament com sigui necessari a l’Alcalde de l’Ajuntament de 
Canet de  Mar  per  a  l’adopció  de qualsevol resolució per al desenvolupament dels  
acords adoptats, i en particular, per a l’aprovació de les instruccions de 
funcionament del sistema de gestió del Registre d’Interessos i de la creació dels 
fitxers i els continguts de les bases de dades. 
 
Atentament, 
 
 
 
Jesús Marín i Hernàndez 
Alcalde 
 
Canet de Mar, 27 de març de 2015 


