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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 31 DE JULIOL  
DE 2014 

 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20.35 hores 
Hora que acaba: 22.47 hores 
Lloc: Sala de Plens 
 

PRESIDEIX 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquena tinenta d’alcalde: Maria Asunción Sánchez Salbañà 
Manel Almellones Conesa 
Àngel López Solà 
Josep M. Masvidal Serra 
Pere Xirau Espàrrech 
Blanca Arbell Brugarola 
Ivan Aranda Mena 
Lluís Llovet Bayer 
Coia Tenas Martínez 
Sílvia Tamayo Mata 
Jordi Planet Rovira 
Víctor Cerveto Hernández 
 

EXCUSA L’ASSISTÈNCIA 
 
Segon tinent d’alcalde: Antoni Romero Carbonell 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental de la corporació. També hi assisteix 
Daniel Martín Enrique, interventor municipal. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 29.05.14 i la de la 
sessió extraordinària i urgent de data 12.06.14 

2) Ratificació Decret 566/2014, de 29 d’abril, d’aprovació de la pròrroga del Pla 
Local de Joventut 

3) Donació compte informe acompliment terminis pagament obligació Ajuntament 
Canet de Mar i ràdio Canet quart trimestre 2013 i primer i segon trimestre 2014, 
com de la Fundació Els Garrofers quart trimestre 2013 

4) Donació compte comptes anuals de la Fundació els Garrofers corresponents a 
l’exercici 2013 

5) Reconeixement extrajudicial de crèdits 
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6) Aprovació inicial projecte revisat escola de música 
7) Aprovació modificació de crèdit número 22/2014 
8) Aprovació regularització import complement específic personal Ajuntament 
9) Aprovació autorització compatibilitat senyor alcalde 
10) Resolució recurs de reposició interposat contra l’acord del Ple municipal de 

data 29 de maig de designació de jutge de pau substitut 
11) Inici expedient de resolució del contracte de concessió d’obra pública de 

l’aparcament de la riera Gavarra, 4-14 
12) Aprovació inicial projecte de recuperació de l’Odèon i el seu entorn com a 

recurs turístic 
13) Aprovació declaració d’especial interès o utilitat municipal obres de reforma 

planta sisena de la residència geriàtrica Guillem Mas, ubicada a la Costa de 
l’Hospital, 4 

14) Aprovació inicial Reglament cementiri municipal 
15) Aprovació designació d’instructor i secretari i creació de la comissió de 

seguiment de l’expedient per a l’atorgament de medalles d’or 
16) Determinació festes locals any 2015 
17) Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
El senyor alcalde obre la sessió del Ple municipal donant la benvinguda a tothom. 
Agraeix la presència de Ràdio Canet que permet que aquest debat pugui ser seguit 
per tots els vilatans. Excusa el senyor Toni Romero Carbonell, tinent d’alcalde de 
Seguretat Ciutadana i Esports, que per motius laborals és fora de viatge. Recorda que 
les intervencions aniran de major a menor representació i dóna pas al primer punt de 
l’ordre del dia.  
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 
29.05.14 I LA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE DATA 12.06.14 
 
El senyor alcalde 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.- RATIFICACIÓ DEL DECRET 566/2014, DE 29 D’ABRIL, D’APROVACIÓ DE LA 
PRÒRROGA DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia número 566/2014, el qual es transcriu a continuació: 
 

DECRET NÚM. 566/2014, de 29 d’abril, de l’Alcaldia 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar va aprovar per la unanimitat del ple el dia 28 de 
gener de 2010 el Pla Local de Joventut 2010-2012 i que d’ençà aquest document ha 
marcat les pautes i línia de desenvolupament de les polítiques de joventut local. 
 
Atès que l’any 2013, malgrat que no es va poder elaborar un nou pla local de joventut 
donat que part de la dedicació del personal de l’àrea estava destinada a altres projectes, 
es van continuar desenvolupant  polítiques de joventut de l’àrea tal i com mostra el recull 
d’activitats i projectes duts a terme al 2013 (veure annex 1). 
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Atès que el pla local és una eina de treball indispensable per tal de concretar les 
polítiques de joventut que ha de desenvolupar el municipi i s’ha d’emmirallar amb l’actual 
Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2011-2020.  
 
Atesa la necessitat d’actualitzar els continguts del Pla Local de Joventut 2010 – 2012 
apropant-los a la realitat canviant del municipi i a l’actual desplegament dels programes i 
accions de la regidoria de Joventut. 
 
Atès el compromís ferm de l’equip de govern per elaborar un nou pla local de joventut 
seguint la següent temporització:  
 
Fase elaboració Diagnosi: Febrer 2014 - Octubre 2014 
Fase disseny Pla Local: Desembre 2014 -  Març 2015 
 
Atès que la Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya ha 
emès la RESOLUCIÓ BSF/673/2014, de 19 de març, per la qual s'obre la convocatòria 
per a la concessió de subvencions als projectes d'activitats en l'àmbit de la joventut que 
els ens locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla nacional de joventut, dins 
l'exercici 2014. 
 
Atès que és indispensable, d’acord amb l’apartat 2 i 3 de l’annex 2 de la RESOLUCIÓ 
BSF/673/2014, tenir un pla vigent i aprovat abans de la finalització del termini, per a 
poder concórrer a la convocatòria.  
 
Atès que l’objecte d’aquestes subvencions és donar suport als projectes d’activitats 
adreçades a joves que realitzin els ens locals de Catalunya, en el marc del seu Pla local 
de joventut, i d’acord amb les bases establertes en el Pla nacional de joventut de 
Catalunya 2011-2020. 
 
Atès que l’Àrea de Joventut, seguint les pautes i els models oferts per la Direcció 
General de Joventut, ha elaborat el projecte Festa Jove 2014. 
 
Per tot l’esmentat, RESOLC:  
 
PRMER.- Prorrogar el Pla Local de Joventut 2010-2012  fins al 2015. 
 
SEGON.- Comunicar a la Direcció General de Joventut la pròrroga del Pla Local de 
Joventut 2010-2012 per tal de poder participar a la convocatòria de subvencions del 
2014 d’acord amb la RESOLUCIÓ BSF/673/2014, amb el compromís ferm de 
l’elaboració d’un nou pla local de joventut. 
 
TERCER.- Aprovar el projecte d’activitats Festa Jove 2014. 
 
QUART.- Sol·licitar al Departament de Benestar Social i Família, una subvenció de 5.000 
€ per a poder realitzar el projecte d’activitats presentat. 
 
CINQUÈ.- Ratificar la pròrroga del Pla Local pel proper Ple municipal. 
 
SISÈ.-  Notificar a la Direcció General de Joventut l’adopció dels acords. 
 
Ho mana i signa el senyor alcalde, Jesús Marín i Hernàndez, a la vila de Canet de Mar, a 
vint-i-nou d’abril de dos mil catorze. 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 28 de juliol de 2014, 
prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta 
proposta. 
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Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Joventut, 
s’acorda per unanimitat dels setze membres dels disset que integren el nombre de dret 
del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Ratificar el Decret de l’Alcaldia número 566/2014, de 29 d’abril, mitjançant el 
qual es resol prorrogar el Pla Local de Joventut, aprovat pel Ple municipal en sessió de 
data 28 de gener de 2010, fins a l’any 2015. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la Direcció General de Joventut de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, regidor de Cultura i Joventut, explica que el Pla 
Local de Joventut és l’eina que ordena les accions que es fan des de la Regidoria de 
Joventut. Es prorroga aquest Pla per poder accedir a les subvencions que atorga la 
Direcció General de Joventut i perquè cal actualitzar el pla anterior, ja que era molt 
ambiciós quant a recursos econòmics i humans i s’haurà d’actualitzar amb realisme, 
tenint en compte els recursos reals amb què compta el municipi i el context 
socioeconòmic general. No s’ha pogut iniciar aquest Pla perquè el tècnic de Joventut, 
des del desembre del 2012, ha estat incardinat al Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal que s’està elaborant en aquests moments, a més a més de continuar amb la 
tasca que desenvolupa ordinàriament. Aquest Pla de Joventut s’estructura en quatre 
punts bàsics, dels quals els dos primers són els més importants. El primer és la 
diagnosi, que ocupa el període del mes de febrer al mes d’octubre o novembre 
d’aquest any i, per tant, ja s’està duent a terme; el segon punt, un cop feta la diagnosi, 
és el disseny del nou pla. Posteriorment, es farà efectiu aquest pla amb la 
implementació durant els anys 2015 i 2017. L’any 2017 es duria a terme l’últim punt del 
Pla que seria l’avaluació. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 
d’una banda celebren que es faci una pròrroga del Pla Local de Joventut, la qual cosa 
vol dir que s’està al dia amb els assumptes i que l’Ajuntament es podrà acollir a la línia 
de subvencions de la Generalitat de Catalunya. D’altra banda, però, aquesta pròrroga 
també deixa veure que aquesta legislatura no s’ha comptat gaire amb aquesta 
Regidoria. El regidor ha explicat que si no s’ha pogut desenvolupar el nou Pla Local de 
Joventut és perquè el tècnic ha estat dedicat a fer feina d’altres àrees, però també 
consideren que políticament no se li ha donat l’empenta que aquesta Àrea 
necessitava. 
 
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 AUTONOM RÀDIO CANET CORRESPONENT AL QUART 
TRIMESTRE DE 2013, I PRIMER I SEGON TRIMESTRE 2014, AIXI COM DE LA 
FUNDACIÓ ELS GARROFERS CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 
L’EXERCICI 2013 
 
Vist l’informe emès per la Intervenció municipal, de data 11 de juliol, sobre 
l’acompliment dels terminis de pagament de les obligacions de l’Ajuntament de Canet 
de Mar i l’Organisme Autònom Ràdio Canet i la Fundació els Garrofers, el qual es 
transcriu a continuació: 
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“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 2013, I PRIMER I SEGON 
TRIMESTRE 2014, AIXI COM DE LA FUNDACIÓ ELS GARROFERS CORRESPONENT 
AL QUART TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2013 
 
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 les procediments a seguir per a reduir els terminis de 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, estableix: “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 de 
2013, i primer i segon trimestre 2014. 
 
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 2013, corresponents a la Fundació els Garrofers. 
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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 2013 i primer i segon trimestre 2014, 
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 trimestre del 2013 i primer i segon trimestre 2014, 
referents als models aprovats, corresponents a l’Organisme Autònom Ràdio Canet: 
 
 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. 

 
Tercer.- S’adjunten els quadres corresponents al quart trimestre 2013, 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.” 

 



S/iu 
 

7 
 

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

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 28 de juliol de 2014, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, es va donar per assabentada d’aquesta 
proposta. 
 
El Ple municipal es dóna per assabentat de l’acord següent: 
 
ÚNIC.- Donar compte al Ple municipal de l’informe de l’interventor sobre l’acompliment 
dels terminis de pagament de les obligacions de l’Ajuntament de Canet de Mar i 
l’Organisme Autònom Ràdio Canet pagades en el quart trimestre del 2013 i primer i 
segon trimestre 2014, i de la Fundació els Garrofers corresponent al quart trimestre 
2013. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim Intern, explica 
que, en compliment de la normativa vigent, es dóna compte al Ple dels terminis en què 
l’Ajuntament està pagant les obligacions, és a dir, les factures de proveïdors i de 
creditors. Pel que fa referència al període del quart trimestre del 2013 i el primer i el 
segon del 2014, es pot dir que els terminis s’ajusten als fixats per la normativa. Es 
produeix l’excepció d’alguns pagaments que superen el termini fixat, però en aquests 
casos és degut més a qüestions tècniques que no pas de finançament, és a dir, es 
produeix per qüestions derivades del procés de recepció i conformitat de les factures 
que es reben dels proveïdors. 
 
4.- DONACIÓ COMPTE COMPTES ANUALS DE LA FUNDACIÓ ELS GARROFERS 
CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2013 
 
Vistos els comptes presentats per la Fundació Els Garrofers de l’any 2013, aprovats 
pel Ple del Patronat en data 23 de juny de 2014, els quals han estat formalment 
fiscalitzats per la Intervenció municipal, l’informe del qual, de data 23 de juliol de 2014 
és el següent: 
 

INFORME D’INTERVENCIÓ 
 

Daniel Martín i Enrique, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el següent 
 

I N F O R M E 
 
ASSUMPTE 
 
Informe relatiu als comptes anuals de la Fundació els Garrofers corresponents a l’exercici 
2013. 
 
LIMITACIÓ A L’ABAST 
 
El present informe s’ha redactat en base a la documentació aportada per part de la 
Fundació Privada Garrofers que consta a l’expedient: 
 
 Comptes anuals abreujats corresponents a l’exercici 2013. 
 Informe d’auditoria corresponent a l’exercici 2013. 
 Carta de recomanacions corresponent a l’exercici 2013. 
 Informe d’auditoria de compliment de la legalitat corresponent a l’exercici 2013. 
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RELACIÓ DE FETS 
 
En data 22 de març de 2007, fou signada l’escriptura de carta fundacional de “Els 
Garrofers, Fundació Privada”, a l’empara de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de Fundacions 
de Catalunya. 
 
Segons certificat emes pel Secretari de la Fundació, pel que respecte a l’aprovació dels 
comptes anuals pel Patronat, en data 23 de juny de 2014, foren aprovats els comptes 
anuals corresponents a l’exercici 2013 per unanimitat. 
 
Així mateix, els auditors de la fundació (RSM Gassó Auditores SLP), en data 17 de juny 
de 2014, han dictat la seva opinió sobre els comptes anuals, amb la següent limitació a 
l’abast: 
 

“Tal i com s’indica en la 6 de la memòria abreujada adjunta, la Fundació va rebre 
el dret d’ús d’un terreny cedit a títol gratuït per desenvolupar-hi la seva activitat. 
Aquest dret d’ús ha estat registrat per la Fundació en el seu balanç abreujat per 
408.600 euros segons el valor cadastral del sòl de la finca. Segons la normativa 
aplicable, els drets d’ús cedits gratuïtament s’han de registrar pel seu valor 
raonable. A data d’aquest informe, la Fundació no disposa de documentació 
suport que justifiqui que l’import registrat en el balanç abreujat sigui igual al valor 
raonable, per aquest motiu no ens hem pogut satisfer de la correcta valoració del 
citat dret d’ús. Aquest fet ja va suposar una limitació a l’abast en l’informe 
d’auditoria de l’exercici anterior” 

 
En aquest sentit, segons la opinió dels auditors, excepte pels efectes d’aquells 
ajustaments que es podrien haver considerat necessaris si haguéssim pogut verificar la 
limitació descrita, els comptes anuals abreujats de l’exercici 2013 adjunts expressen, en 
tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la 
FUNDACIÓ ELS GARROFERS al 31 de desembre de 2013, així com dels resultats de 
les seves operacions corresponents a l’exercici anual finalitzat en aquesta data, de 
conformitat amb el marc normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació i, en 
particular, amb els principis i criteris comptables en ell continguts. 
 
Pel que fa a la carta de recomanacions de 17 de juny de 2014, els auditors, en resum 
conclouen el següent: 
 
 LEGALITAT DE CARÀCTER PÚBLIC: La Fundació no ha sotmès les seves 

decisions de contractació de serveis/aprovisionaments ni de personal a la normativa 
que li és aplicable. 

 
 SISTEMES DE CONTROL INTERN: DONATIUS D’IMMOBILITZAT: Durant la visita 

que es realitzar a les instal·lacions de la Fundació, es va detectar diversos elements 
donats per tercers a la Fundació per al seu ús (per exemple, una televisió) que no 
figuren a la comptabilitat. 

 
 SISTEMES DE CONTROL INTERN: MINIMITZAR ÚS D’EFECTIU: Tot i que l’ús 

d’efectiu no representa un import significatiu sobre el total de la operacions  de 
tresoreria (inferior al 2%), es recomana minimitzar al màxim el moviment d’efectiu 
mitjançant l’ús de la targeta de crèdit i acordant amb els proveïdors habituals una 
factura mensual pels serveis/aprovisionament adquirits.  

 
 SISTEMES DE CONTROL INTERN: CONFECCIÓ MANUAL DE PROCEDIMENTS: 

Tot i que la legislació aplicable pel caràcter públic de la Fundació, obliga a que 
l’entitat tingui instruccions de contractació, creuen que s’hauria d’anar més enllà i 
s’hauria de confeccionar un manual de procediments que servís de guia 
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administrativa i legal a seguir per la Fundació. Aquest manual hauria de descriure 
els procediments administratius a aplicar per cadascun dels fets econòmics i legals 
de la Fundació per cadascuna de les àrees assegurant l’adequada segregació de 
funcions administrativo-financeres sempre que fos possible, la salvaguarda dels 
actius i l’eficàcia dels circuits administratius. 

 
 CRITERIS COMPTABLES: La Fundació va rebre el dret d’ús d’un terreny cedit a 

títol gratuït per part de l’Ajuntament amb la condició que s’hi desenvolupés l’activitat 
subjecte al fi fundacional durant 30 anys. La Fundació va registrar el dret d’ús amb 
contrapartida a patrimoni net pel valor cadastral no pel seu valor raonable tal i com 
indica la normativa aplicable.  

 
Pel que fa a l’informe d’auditoria de compliment de la Legalitat de 17 de juny de 2014, els 
auditors, en resum conclouen el següent: 
 
“ 
1. Relatiu al compliment de la Llei de Contractes del Sector Públic, la Fundació no ha 

aprovat, a data del present informe, unes instruccions en les quals es regulin els 
procediments de contractació per a l’adjudicació dels contractes que no estiguin 
subjectes a regulació harmonitzada. Per aquest motiu, tot contracte elaborat durant 
l’exercici 2013 i anteriors superior als límits perquè pugui ser considerat com a 
contracte menor, i inferior als límits per aquells contractes que hagin d’estar 
subjectes a una regulació harmonitzada, no han estat licitats degudament. 

 
2. Relatiu al compliment a la normativa laboral aplicable, la Fundació ha incomplert 

l’article 23 de la Llei de Pressupostos Generals de L’Estat, donat que han estat 
contractats treballadors durant l’exercici 2013; concretament s’han signat 163 
contractes temporals, sense deixar constància en la gran majoria de casos en les 
actes del Patronat que la contractació obeïa a casos excepcionals i per a cobrir 
necessitats urgents i inajornables. Per altra banda, 5 treballadors que tenien 
contracte temporal han passat a tenir-lo indefinit incompliment per tant també la 
normativa aplicable. 
Recordem que tot procés de contractació laboral que es produeixi a la Fundació 
s’ha de realitzar seguint l’article 55.2 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. Cap dels 
treballadors contractats amb data anterior a l’exercici 2013 han complert el 
procediment legal establert i en els exercicis 2013 i 2014 fins a la data de l’informe, 
no en tots els casos s’ha acomplert amb la normativa aplicable.” 

 
ANÀLISI DEL BALANÇ DE SITUACIÓ 
 
Amb la documentació aportada per la Fundació, la situació de financera de la Fundació 
els Garrofers analitzada mitjançant el Balanç de Situació 2013 (abreujat) que hi figura 
a l’expedient, ens mostra un fons de maniobra positiu (AC – PC) per import de 
105.669,43 €.  
 
ANÀLISI DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 
 
El Compte de Pèrdues i Guanys 2013 (abreujat) que hi figura a l’expedient d’aquest 
període, ens mostra un resultat positiu (de benefici) per import de 92.308,16 euros. 
 
CONCLUSIONS  
 
Pel que respecte a l’informe d’auditoria financera de la Fundació els Garrofers, posar de 
manifest la necessitat de cara al tancament comptable de l’exercici 2013, de quantificar, 
mitjançant informe motivat, el valor raonable de la cessió gratuïta per part de 
l’Ajuntament del terreny, de cara a enregistrar adequadament el valor de l’immobilitzat 
cedit. 
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Pel que respecte a la carta de recomanacions així com l’informe de compliment de la 
legalitat emesos pels auditors de la Fundació els Garrofers, amb independència de la 
resta de recomanacions que subscric, emfatitzar l’obligatorietat que té la Fundació 
d’acomplir amb els requeriments establerts a la normativa d’aplicació, i en concret: 
 
 Llei de Contractes del Sector Públic (RDL 3/2011, de 14 de novembre on s’aprova el 

text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic). 
 Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (7/2007 de 12 d’abril, Estatut Bàsic de l’Empleat 

Públic). 
 Llei de Pressupostos de l’Estat per a l’any 2013 (Llei 17/2012, de 27 de desembre, 

de Pressupostos de l’estat, per a l’any 2013). 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 28 de juliol de 2014, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, es va donar per assabentada d’aquesta 
proposta. 
 
Per tot això, el Ple municipal es dóna per assabentat de l’acord següent: 
 
ÚNIC.- Es dóna compte al Ple dels comptes de la Fundació els Garrofers 
corresponents a l’exercici 2013. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim Intern, explica 
que en aquest exercici 2013 s’ha produït la consolidació de l’activitat del centre 
assistencial Els Garrofers. Dos fets importants s’han donat. En primer lloc, la utilització 
de pràcticament el 100% de les instal·lacions i, en segon lloc, la signatura de la 
concertació dels serveis amb la Generalitat, que substitueix el sistema de subvenció. 
Com a conseqüència, també s’ha produït una certa millora en l’àmbit econòmic i 
financer que s’haurà d’anar consolidant en els exercicis posteriors. Des del Patronat de 
la Fundació s’està treballant en aquesta direcció, és a dir, en la consolidació definitiva 
del centre en els seus àmbits, assistencial, econòmic, recursos humans i gestió 
professional. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, explica que en la 
Fundació Els Garrofers es produeix una continuïtat dels anys anteriors. Hi ha hagut 
una millora important, i el Patronat així ho ha anat explicant en les diferents reunions 
que s’han fet, però cada cop que hi ha un informe anual d’auditoria s’arriba al mateix 
punt. És cert que és una fundació privada, però cal recordar que gairebé el 100% dels 
ingressos són públics i, per tant, quan es demana a l’auditora que faci un informe com 
a ens exterior, cada any es repeteixen les mateixes dades, que no es contracta el 
personal seguint la normativa aplicable, que hi ha uns donatius d’immobilitzat que no 
estan reflectits a la comptabilitat, que hi ha sistemes de control intern que han de 
minimitzar l’ús d’efectius i, per tant, que se segueix amb una estructura que sembla 
més una empresa privada que no pas una empresa que té gairebé el 100% de capital 
provinent de fons públics. Entenen que hi ha hagut una lleu millora, però encara cada 
any és necessari fer aquesta auditoria i encara cada any s’ha de demanar que es 
compleixi el que demana aquesta auditoria. Potser caldria fer unes instruccions per 
regular els procediments de contractació i per comptabilitzar els donatius 
d’immobilitzat. 
 
El senyor Gregori explica que si es porta a terme aquesta auditoria és precisament 
perquè detecti aquestes deficiències i moltes vegades no es poden solucionar de 
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seguida, sinó que s’ha d’esperar un temps per regularitzar la situació. Comenta que el 
senyor Llovet ha dit una cosa que no és certa. El senyor Llovet ha explicat que els 
donatius d’immobilitzat no estan comptabilitzats i això no és cert. Aquests donatius 
estan comptabilitzats pel seu valor cadastral quan el que seria lògic és que estiguessin 
comptabilitzats en el valor de mercat. En aquests moments, s’està treballant amb els 
tècnics de l’Ajuntament perquè es faci aquesta valoració de mercat. 
 
El senyor Llovet explica que s’han de diferenciar dues coses, una són els terrenys i 
una altra són les donacions que s’han fet a la institució, com per exemple aparells de 
televisió, que no figuren a la comptabilitat. 
 
El senyor Gregori explica que només s’ha referit a una d’aquesta classe d’actius, ja 
que el senyor Llovet es refereix a uns televisors que probablement no valen ni dos 
euros, és a dir, que tenen un valor simbòlic. El senyor Gregori s’ha referit a la cessió 
dels terrenys que va fer l’Ajuntament a la fundació per poder dur a terme el projecte. 
Aquests terrenys sí que estan comptabilitzats, només cal veure quina és la diferència 
de valor cadastral amb el valor de mercat. 
 
El senyor Llovet comenta que, de tota manera, és molt interessant demanar una 
auditoria, però considera que fer unes instruccions per regular la contractació de 
personal no deu ser pas massa complicat i fa dos anys que l’auditoria en fa referència. 
 
El senyor alcalde explica que li estranya que el senyor Llovet no estigui al corrent 
d’aquest assumpte de la contractació si es té en compte que un membre del seu grup 
municipal forma part del Patronat de la Fundació. D’ençà de la signatura del concert 
amb la Generalitat de Catalunya, pràcticament el 100% del capital de la Fundació 
prové de fons públics. Amb aquesta circumstància, sumada al fet que, encara que 
sigui una fundació privada, és un centre públic, hi ha l’obligació de fer una contractació 
de personal amb la normativa pública. Explica que aquest centre té una característica 
de funcionament molt determinada, la majoria de treballadors del centre hi són des del 
principi i tenen un fort arrelament a aquest funcionament. Fa gairebé dos anys que 
estan intentant parlar amb el Departament de Benestar i Família de la situació 
d’aquests treballadors, per si hi hagués alguna forma d’homologació d’aquests 
treballadors perquè poguessin continuar treballant al centre. Volen fer-ho d’aquesta 
manera perquè si volguessin seguir estrictament la legalitat es podrien trobar que, fins 
i tot la directora del centre, que està donant un bon resultat, no guanyés el concurs i 
s’hagués de canviar de persona. També podria passar que el cuiner actual del centre, 
per no tenir el nivell corresponent de català, no guanyés la plaça. Per això, des del 
Patronat, i per això pensava que la senyora Arbell, que forma part d’aquest Patronat, 
hauria informat els membres del seu grup municipal, s’està intentant salvar aquesta 
situació. També explica que amb les noves contractacions ja es farà un concurs tal i 
com obliga la Llei. De tota manera, creu que una auditoria anual és molt necessària 
perquè permet anar millorant tots aquells aspectes millorables. 
 
El senyor Llovet explica que la informació de les reunions del Patronat arriba sense 
cap mena de problema. L’únic que pretén és fer palès que els contractes s’han de fer 
seguint la normativa. El primer que ha dit en la seva primera intervenció és que les 
reunions del Patronat funcionen i que la informació els arriba puntualment. 
 
El senyor alcalde acaba aquest debat puntualitzant que Els Garrofers no funciona com 
una empresa privada. 
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A continuació, el senyor alcalde explica que aquests dos punts estan molt relacionats i 
si no hi ha cap objecció per part d’algun regidor, els debatrien conjuntament i es 
votarien per separat. Cap regidor fa cap objecció i, per tant, passen a la deliberació 
conjunta dels punts 5 i 6 de l’ordre del dia. 
 
5.- APROVACIÓ RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 
 
ASSUMPTE 
 
Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits corresponent als 
treballs de reforma i adequació per a persones amb mobilitat reduïda d’un edifici 
propietat de la Diputació de Barcelona, ubicat al passeig de la Misericòrdia número 13 
de Canet de Mar. 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar té cedit per part de la Diputació de Barcelona un 
immoble ubicat al passeig de la Misericòrdia núm. 13 d’aquesta població el qual és 
utilitzat per l’escola de música. 
 
La Diputació de Barcelona i dins del marc del pla de concertació de xarxa de 
Barcelona municipis de qualitat 2008-2011 amb la denominació “treballs de 
condicionament i accessibilitat de l’escola de música”, un ajut per import de 111.850 €, 
que cobreix tant la redacció del projecte com l’execució de l’obra i la direcció 
facultativa. 
 
Mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 1249/2012, de 9 de novembre fou encarregat a 
l’arquitecte Xavier Guitart Tarrés, la contractació de la redacció del projecte així com la 
direcció facultativa i la coordinació de seguretat i salut de les obres de reforma i 
adequació per a persones amb mobilitat reduïda, d’un edifici propietat de la Diputació 
de Barcelona ubicat al passeig Misericòrdia núm. 13 de Canet de Mar, per import de 
11.033,06 €, exclòs l’IVA el qual puja un import de 2.316,94 €. 
 
Així mateix, el citat Decret establia, que “el projecte de l’obra podrà requerir 
modificacions o adaptacions durant la seva tramitació com a conseqüència de 
l’acceptació d’al·legacions en els tràmits d’informació pública, del requeriments i 
instruccions de l’ajuntament; del contingut dels informes preceptius que hagin d’emetre 
els organismes competents per raó de la matèria. Les esmentades modificacions o 
adaptacions seran incorporades pel contractista en el document que correspongui, al 
seu càrrec”, i que “el contractista no tindrà dret a la revisió dels seus honoraris, ni del 
preu del contracte, per causa de modificacions en el projecte que s’introduïssin en el 
decurs de l’execució de els obres, ni com a conseqüència de les obres 
complementàries, ni per modificacions simples ni per actes de preus contradictoris” 
 
Pel que fa l’encàrrec inicial efectuat mitjançant Decret citat, en data 5 de desembre de 
2013 fou emesa l’última factura corresponent a la contractació efectuada. 
 
Mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 878/2013, de 26 de juliol, es va resoldre adjudicar, 
de conformitat amb l’informe emès per l’arquitecte tècnica municipal en data 18 de 
juliol de 2013, el contracte per a l’execució de les obres de reforma i adequació per a 
persones amb mobilitat reduïda, d’un edifici propietat de la Diputació de Barcelona 
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ubicat al passeig Misericòrdia, núm. 13, de Canet de Mar, a l’empresa Pendís Bagà, 
SL, pel preu de 73.264,46 €, exclòs l’IVA que puja un import de 15.385,54 €, amb 
subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques particulars, així com a les 
millores proposades en l’oferta presentada pel propi licitador. 
 
En data 30 de juliol de 2013 es va procedir a la formalització del contracte per a 
l’execució de les obres de reforma i adequació per a persones amb mobilitat reduïda, 
d’un edifici propietat de la Diputació de Barcelona ubicat al passeig Misericòrdia, núm. 
13, de Canet de Mar. 
 
Mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 1253/2013, de 8 de novembre, es va resoldre 
aprovar la primera i segona certificació corresponents a les obres de reforma i 
adequació per a persones amb mobilitat reduïda, d’un edifici propietat de la Diputació 
de Barcelona ubicat al passeig Misericòrdia, núm. 13, de Canet de Mar, les quals van 
pujar un import de 56.057,74 € i 21.301,11 €, IVA inclòs, respectivament. 
 
En data 30 de desembre de 2013 va tenir entrada a l’Ajuntament de Canet de Mar, la 
certificació d’obra núm. 3, expedida pel director facultatiu d’aquestes, el Sr. Xavier 
Guitart Tarrés i signades de conformitat pel contractista, que puja un import, IVA 
inclòs, de 20.156,29 €, la qual fou aprovada mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 
70/2014, de 20 de gener. 
 
Posteriorment mitjançant Registre d’Entrada 2014/717 de 7 de febrer de 2014 fou 
presentada pel Sr. Xavier Guitart Tarrés la “factura corresponent als honoraris de 
redacció del projecte modificat i direcció de les obres de reforma i adequació per a 
persones amb mobilitat reduïda, d’un edifici propietat de la Diputació de Barcelona 
ubicat al passeig Misericòrdia núm. 13 de Canet de Mar”, per import de 11.558,10 € 
(IVA inclòs), factura de la que no existeix consignació pressupostaria ni adjudicació 
efectuada. 
 
Així mateix, per Registre d’Entrada 2014/3086 de 19 de juny de 2014 fou presentada 
pe Pendís Baga, S.L. la “factura dels treballs d’obra corresponents a la certificació nº4 
del projecte de reforma i adequació per a persones amb mobilitat reduïda, d’un edifici 
propietat de la Diputació de Barcelona, ubicat al passeig de la Misericòrdia núm. 13 de 
Canet de Mar”, per import de 67.301,63 € (IVA inclòs), factura de la que no existeix 
consignació pressupostaria ni adjudicació efectuada. 
 
Per provisió d’Alcaldia s’ha incoat l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 
corresponent als treballs de reforma i adequació per a persones amb mobilitat reduïda, 
d’un edifici propietat de la Diputació de Barcelona, ubicat al Passeig de la Misericòrdia 
nº13 de Canet de Mar, 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 78.859,73 euros. 
 

N. Operació Fase Data Partida Import Descripció
220140006241 OPA 23/07/2014 51 32104 63203 11.558,10 € Honoraris redacció projecte modificat Escola de Música
220140006242 OPA 23/07/2014 51 32104 63203 67.301,63 € Certificació núm. 4 adeqüació obres Escola de Música

TOTAL 78.859,73 €  
 
Pel que fa a l’execució de les obres, en data 23 de juliol de 2014, l’arquitecta municipal 
ha emes el següent informe: 
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“Amb data 18 de juny de 2014 s'aporta certificació núm. 4 i última d'obra executada 
corresponent a les obres de reforma i adequació per a persones amb mobilitat reduïda, 
de l'edifici propietat de la Diputació de Barcelona ubicat al Passeig de la Misericòrdia, 13. 
Segons la documentació aportada l'obra executada comporta un augment total del PEM 
sobre el projecte aprovat del 85,92% i s'inclouen preus contradictoris. La tècnica 
sotasignant ha constatat que aquestes obres han estat executades.” 

 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

 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. 
 Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 

refós de 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 ...”    



S/iu 
 

15 
 

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

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
L’article 105 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, estableix en relació a les 
modificacions de contractes que “si fos necessari que la prestació s'executés en forma 
diferent a la pactada, inicialment s'ha de procedir a la resolució del contracte en vigor i 
a la celebració d'un altre sota les condicions pertinents. Aquest nou contracte haurà 
d'adjudicar d'acord amb el que preveu el llibre III.” 
 
Així mateix, l’article 86.2 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, estableix “No 
podrà fraccionar-se un contracte amb la finalitat de disminuir la seva quantia i eludir 
així els requisits relatius de publicitat o els relatius al procediment d’adjudicació que 
correspongui” 

 
Vist l’informe de l’interventor de data 22 de juliol de 2014, que es transcriu a 
continuació: 
 

Daniel Martín i Enrique, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, i Cristina Cabruja i 
Sagré, secretaria accidental emeten el següent 
 

I N F O R M E 
 
ASSUMPTE 
 
Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits, corresponent als 
treballs de reforma i adequació per a persones amb mobilitat reduïda, d’ún edifici 
propietat de la Diputació de Barcelona, ubicat al Passeig de la Misericòrdia nº13 de 
Canet de Mar. 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar té cedit per part de la Diputació de Barcelona un immoble 
ubicat al passeig de la Misericòrdia núm. 13 d’aquesta població el qual és utilitzat per 
l’escola de música. 
 
La Diputació de Barcelona i dins del marc del pla de concertació de xarxa de Barcelona 
municipis de qualitat 2008-2011 amb la denominació “treballs de condicionament i 
accessibilitat de l’escola de música”, un ajut per import de 111.850 €, que cobreix tant la 
redacció del projecte com l’execució de l’obra i la direcció facultativa. 
 
Mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 1249/2012, de 9 de novembre fou encarregat a 
l’arquitecte Xavier Guitart Tarrés, la contractació de la redacció del projecte així com la 
direcció facultativa i la coordinació de seguretat i salut de les obres de reforma i 
adequació per a persones amb mobilitat reduïda, d’un edifici propietat de la Diputació de 
Barcelona ubicat al passeig Misericòrdia núm. 13 de Canet de Mar, per import de 
11.033,06 €, exclòs l’IVA el qual puja un import de 2.316,94 €. 
 
Així mateix, el citat Decret establia, que “el projecte de l’obra podrà requerir 
modificacions o adaptacions durant la seva tramitació com a conseqüència de 
l’acceptació d’al·legacions en els tràmits d’informació pública, del requeriments i 
instruccions de l’ajuntament; del contingut dels informes preceptius que hagin d’emetre 
els organismes competents per raó de la matèria. Les esmentades modificacions o 
adaptacions seran incorporades pel contractista en el document que correspongui, al 
seu càrrec”, i que “el contractista no tindrà dret a la revisió dels seus honoraris, ni del 
preu del contracte, per causa de modificacions en el projecte que s’introduïssin en el 
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decurs de l’execució de els obres, ni com a conseqüència de les obres complementàries, 
ni per modificacions simples ni per actes de preus contradictoris” 
 
Pel que fa al encàrrec inicial efectuat mitjançant Decret citat, en data 5 de desembre de 
2013 fou emesa la última factura corresponent a la contractació realitzada. 
 
Mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 878/2013, de 26 de juliol, es va resoldre adjudicar, 
de conformitat amb l’informe emès per l’arquitecte tècnica municipal en data 18 de juliol 
de 2013, el contracte per a l’execució de les obres de reforma i adequació per a 
persones amb mobilitat reduïda, d’un edifici propietat de la Diputació de Barcelona ubicat 
al passeig Misericòrdia, núm. 13, de Canet de Mar, a l’empresa Pendís Bagà, SL, pel 
preu de 73.264,46 €, exclòs l’IVA que puja un import de 15.385,54 €, amb subjecció al 
plec de clàusules administratives i tècniques particulars, així com a les millores 
proposades en l’oferta presentada pel propi licitador. 
 
En data 30 de juliol de 2013 es va procedir a la formalització del contracte per a 
l’execució de les obres de reforma i adequació per a persones amb mobilitat reduïda, 
d’un edifici propietat de la Diputació de Barcelona ubicat al passeig Misericòrdia, núm. 
13, de Canet de Mar. 
 
Mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 1253/2013, de 8 de novembre, es va resoldre 
aprovar la primera i segona certificació corresponents a les obres de reforma i adequació 
per a persones amb mobilitat reduïda, d’un edifici propietat de la Diputació de Barcelona 
ubicat al passeig Misericòrdia, núm. 13, de Canet de Mar, les quals van pujar un import 
de 56.057,74 € i 21.301,11 €, IVA inclòs, respectivament. 
 
En data 30 de desembre de 2013 va tenir entrada a l’Ajuntament de Canet de Mar, la 
certificació d’obra núm. 3, expedida pel director facultatiu d’aquestes, el Sr. Xavier 
Guitart Tarrés i signades de conformitat pel contractista, que puja un import, IVA inclòs, 
de 20.156,29 €, la qual fou aprovada mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 70/2014, de 20 
de gener. 
 
Posteriorment mitjançant Registre d’Entrada 2014/717 de 7 de febrer de 2014 fou 
presentada pel Sr. Xavier Guitart Tarrés la “factura corresponent als honoraris de 
redacció del projecte modificat i direcció de les obres de reforma i i adequació per a 
persones amb mobilitat reduïda, d’un edifici propietat de la Diputació de Barcelona ubicat 
al passeig Misericòrdia núm. 13 de Canet de Mar”, per import de 11.558,10 € (IVA 
inclòs), factura de la que no existeix consignació pressupostaria ni adjudicació 
efectuada. 
 
Així mateix, per Registre d’Entrada 2014/3086 de 19 de juny de 2014 fou presentada pe 
Pendis Baga, S.L. la “factura dels treballs d’obra corresponents a la certificació nº4 del 
projecte de reforma i adequació per a persones amb mobilitat reduïda, d’un edifici 
propietat de la Diputació de Barcelona, ubicat al passeig de la Misericòrdia núm. 13 de 
Canet de Mar”, per import de 67.301,63 € (IVA inclòs), factura de la que no existeix 
consignació pressupostaria ni adjudicació efectuada. 
 
Per provisió d’alcaldia s’ha incoat l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 
corresponent als treballs de reforma i adequació per a persones amb mobilitat reduïda, 
d’un edifici propietat de la Diputació de Barcelona, ubicat al Passeig de la Misericòrdia 
nº13 de Canet de Mar, 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 78.859,73 euros. 
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N. Operació Fase Data Partida Import Descripció
220140006241 OPA 23/07/2014 51 32104 63203 11.558,10 € Honoraris redacció projecte modificat Escola de Música
220140006242 OPA 23/07/2014 51 32104 63203 67.301,63 € Certificació núm. 4 adeqüació obres Escola de Música

TOTAL 78.859,73 €  
 
Pel que fa a l’execució de les obres, en data 23 de juliol de 2014, l’arquitecta municipal 
ha emes el següent informe: 
 

“Amb data 18 de juny de 2014 s'aporta certificació núm. 4 i última d'obra executada 
corresponent a les obres de reforma i adequació per a persones amb mobilitat reduïda, de 
l'edifici propietat de la Diputació de Barcelona ubicat al Passeig de la Misericòrdia, 13. 
Segons la documentació aportada l'obra executada comporta un augment total del PEM 
sobre el projecte aprovat del 85,92% i s'inclouen preus contradictoris. La tècnica 
sotasignant ha constatat que aquestes obres han estat executades.” 

 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
 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. 
 Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 

de 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 ...”    
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L’article 105 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, estableix en relació a les 
modificacions de contractes que “si fos necessari que la prestació s'executés en forma 
diferent a la pactada, inicialment s'ha de procedir a la resolució del contracte en vigor i a 
la celebració d'un altre sota les condicions pertinents. Aquest nou contracte haurà 
d'adjudicar d'acord amb el que preveu el llibre III.” 
 
Així mateix, l’article 86.2 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, estableix “No podrà 
fraccionar-se un contracte amb la finalitat de disminuir la seva quantia i eludir així els 
requisits relatius de publicitat o els relatius al procediment d’adjudicació que 
correspongui” 
 
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 l’estat de despeses, sent nuls de ple 
dret els acords que no respectin l’esmentada norma. 
 
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. 
 
Pel que fa a les feines executades, i pel que respecte a la factura presentada pel Sr. 
Xavier Guitart Tarrés, posar de manifest que el Decret 1249/2012, de 9 de novembre 
estableix que “el projecte de l’obra podrà requerir modificacions o adaptacions durant la 
seva tramitació com a conseqüència de l’acceptació d’al·legacions en els tràmits 
d’informació pública, del requeriments i instruccions de l’ajuntament; del contingut dels 
informes preceptius que hagin d’emetre els organismes competents per raó de la 
matèria. Les esmentades modificacions o adaptacions seran incorporades pel 
contractista en el document que correspongui, al seu càrrec”, i que “el contractista no 
tindrà dret a la revisió dels seus honoraris, ni del preu del contracte, per causa de 
modificacions en el projecte que s’introduïssin en el decurs de l’execució de els obres, ni 
com a conseqüència de les obres complementàries, ni per modificacions simples ni per 
actes de preus contradictoris”. Si bé és cert que en un contenciós en què l’Ajuntament de 
Canet de Mar va ser demandat per un contractista al qual se li havia aplicat l’anterior 
clàusula, es va condemnar l’Ajuntament a pagar la factura presentada. Per altra banda, i 
de no tenir en compte el que especifica el citat Decret 1249/2012 en relació a les 
modificacions del projecte, la suma de tots els honoraris facturats pel Sr. Xavier Guitart 
Tarrés per aquest projecte ascendeix a 20.585,21 € (Iva exclòs), quantitat que supera 
l’import previst a l’article 138.3 Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, en relació als 
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contractes menors, i per tant el procediment de contractació hauria d’haver-se adaptat al 
previst a l’article 138.2 del citat Reial Decret. 
 
Pel que fa a l’execució de les obres per part de Pendís Baga, S.L, l’article 105 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, estableix en relació a les modificacions de contractes que “si 
fos necessari que la prestació s'executés en forma diferent a la pactada, inicialment s'ha 
de procedir a la resolució del contracte en vigor i a la celebració d'un altre sota les 
condicions pertinents. Aquest nou contracte haurà d'adjudicar d'acord amb el que preveu 
el llibre III.”. Per tant, un cop iniciada l’obra, i atès que prestació s’havia d’executar de 
forma diferent a la pactada en el contracte signat, el que l’Ajuntament hauria d’haver fet 
es procedir a la resolució del contracte, i iniciar una nova adjudicació d’acord amb el que 
preveu el Llibre III. 
 
Destacar addicionalment, que les obres han estat executades sense la corresponent 
autorització expressa de la Diputació de Barcelona que es d’obligatori requeriment en 
virtut de del conveni de cessió d’ús signat. 
 
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. 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 28 de juliol de 2014, 
prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta 
proposta. 
 
Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda 
i de Règim Intern, s’acorda per nou vots a favor dels regidors Jesús Marín i 
Hernàndez, Cati Forcano Isern, Laureà Gregori Fraxedas, Albert Lamana Grau, Manel 
Almellones Conesa, M. Assumpció Sànchez Salbanyà, Àngel López Solà, Josep M. 
Masvidal Serra i Pere Xirau i Espàrrech i set vots en contra dels regidors Blanca Arbell 
Brugarola, Ivan Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer, Coia Tenas Martínez, Sílvia Tamayo 
Mata, Jordi Planet Rovira i Víctor Cerveto Hernández: 
 
ÚNIC.- Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits corresponent als 
treballs de reforma i adequació per a persones amb mobilitat reduïda d’un edifici 
propietat de la Diputació de Barcelona, ubicat al passeig de la Misericòrdia, número 13 
de Canet de Mar. 
 
6.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE REVISAT OBRES DE REFORMA I 
ADEQUACIÓ PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA DE L’EDIFICI 
PÚBLIC PROPIETAT DE LA DIPUTACIÓ SITUAT AL PASSEIG DE LA 
MISERICÒRDIA, NÚM. 13 DE CANET DE MAR 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar té cedit per part de la Diputació de Barcelona 
un immoble ubicat al passeig de la Misericòrdia núm. 13 d’aquesta població el qual és 
utilitzat per l’escola de música. 
 
Atès que l’esmentat immoble no es trobava adaptat per a les persones amb mobilitat 
reduïda incomplint-se així la normativa sobre accessibilitat dels edificis de pública 
concurrència. 
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Atès que per aquesta raó es va atorgar per part de la Diputació de Barcelona i dins del 
marc del pla de concertació de xarxa de Barcelona municipis de qualitat 2008-2011 
amb la denominació “treballs de condicionament i accessibilitat de l’escola de música”, 
un ajut per import de 111.850 €, que inicialment cobria tant la redacció del projecte 
com l’execució de l’obra i la direcció facultativa. 
 
Atès que per aquesta raó, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 1249/2012, de data 9 
de novembre, es va encarregar a l’arquitecte Xavier Guitart Tarrés, la contractació de 
la redacció del projecte així com la direcció facultativa i la coordinació de seguretat i 
salut de les obres de reforma i adequació per a persones amb mobilitat reduïda, de 
l’esmentat edifici, tenint entrada a l’Ajuntament l’esmentat projecte en data 15 de març 
de 2013. 
 
Atès que mitjançant decret de l’alcaldia núm. 670/2013, de 6 de juny, es va resoldre, 
aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària de reforma i adequació per a persones 
amb mobilitat reduïda de l’edifici públic propietat de la Diputació situat al Passeig de la 
Misericòrdia núm. 13 de Canet de Mar, redactat per l’arquitecte Xavier Guitart i Tarrés, 
amb un pressupost d’execució per contracta de 98.499,99.-€, IVA inclòs. 
 
Atès que durant el termini d’informació pública no es varen presentar al·legacions, 
entenent-se, en conseqüència, aprovat definitivament en data 9 de juliol de 2013. 
 
Atès que en data 7 de febrer de 2014 l’arquitecte Xavier Guitart Tarrés ha presentat a 
l’Ajuntament un exemplar en suport paper del projecte modificat per a les obres de 
reforma i adequació per a persones amb mobilitat reduïda, de l’esmentat edifici. 
 
Vist l’informe emès en data 13 de febrer de 2014 per l’arquitecta tècnica municipal Sra. 
Anna Martín Massó, el contingut literal del qual és el següent: 
 

“INFORME 
DE: 

SERVEIS TÈCNICS 

ASSUMPTE: PROJECTE MODIFICAT DE LES OBRES DE REFORMA I 
ADEQUACIÓ PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA, 
D’UN EDIFICI UBICAT AL PASSEIG DE LA MISERICÒRDIA 
NÚM.13, DESTINAT A ESCOLA DE MÚSICA 

Sol·licitant: GUITART ARQUITECTURA I ASS., SLP 
Referència: Registre d’entrada núm. 716 del 7 de febrer del 2014 
 

Amb data 07/02/2014 i registre d’entrada núm. 716, l’arquitecte Xavier Guitart Tarrés, ha 
presentat un exemplar en suport paper del projecte modificat de les obres de reforma i 
adequació per a persones amb mobilitat reduïda de l’edifici situat al Passeig de la 
Misericòrdia, 13, actualment utilitzat com a Escola de Música. Així mateix s’ha facilitar un 
exemplar digital via e-mail. 

El projecte té per objecte justificar les actuacions realitzades com a conseqüència dels 
imprevistos sorgits en el transcurs de les obres i de les noves necessitats, fets que no es 
van poder detectar en el moment de la redacció inicial del projecte. Les modificacions 
proposades no suposen una alteració en la concepció espacial i estructural de l’edifici ni 
de l’objecte del projecte inicial. Tampoc s’afecta cap nou element inclòs dins el Catàleg 
de Patrimoni Arquitectònic i elements d’interès històric i artístic, per tant, no serà 
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necessari remetre de nou a la Comissió Territorial de Patrimoni el projecte 
modificat. 
 
El projecte modificat defineix el pressupost d’execució material, les despeses generals, el 
benefici industrial i l’IVA amb els imports següents: 
 

Pressupost d’execució material 
(PEM)          

127.633,05 € 

Despeses generals 13%  16.592,29 € 
Benefici Industrial     6%                            7.657,98 € 
Total 151.883,32 € 
IVA 21% 31.895,49 € 
Pressupost d’execució per 
contracte 

   183.778,81 € 

 
Pel que fa al compliment de la normativa urbanística, les Normes Subsidiàries de 
planejament vigent inclouen l’edifici dins el sistema d’equipaments, amb clau B2 
corresponent a equipament sociocultural i administratiu. Les obres recollides al projecte 
modificat s’ajusten a les previsions de l’esmentada normativa urbanística vigent.” 

 
Atès que segons disposa l’art. 22.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de 
Règim Local, el Ple és competent per a l’aprovació dels projectes d’obra quan no 
estiguin previstos al pressupost. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 28 de juliol de 2014, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i, de conformitat amb el que disposa l’article 
45 del ROAS, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d’Urbanisme, 
s’acorda per nou vots a favor dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Cati Forcano 
Isern, Laureà Gregori Fraxedas, Albert Lamana Grau, Manel Almellones Conesa, M. 
Assumpció Sànchez Salbanyà, Àngel López Solà, Josep M. Masvidal Serra i Pere 
Xirau i Espàrrech i set vots en contra dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Ivan 
Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer, Coia Tenas Martínez, Sílvia Tamayo Mata, Jordi 
Planet Rovira i Vícotr Cerveto Hernández: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la revisió del projecte d’obra ordinària reforma i 
adequació per a persones amb mobilitat reduïda de l’edifici públic propietat de la 
Diputació situat al passeig de la Misericòrdia, núm. 13 de Canet de Mar, redactat per 
l’arquitecte Xavier Guitart i Tarrés, amb un pressupost d’execució per contracta de 
183.778,81€, IVA inclòs. 
 
SEGON.- Sotmetre aquest projecte a informació pública pel termini de 30 dies, en els 
termes de l’article 37 del ROAS, mitjançant publicació en el tauler d’edictes de  
l’Ajuntament de Canet de Mar, així com al seu web. En cas que transcorregut aquest 
termini no s’hagin presentat al·legacions, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
TERCER.- Una vegada aprovada definitivament la revisió, de conformitat amb el que 
disposa l’article 38.2 del ROAS, s’haurà de publicar al BOP, al DOGC i al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament.  
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, regidor delegat de Cultura i Joventut, explica que 
amb antelació a la Comissió Assessora va fer una reunió amb les portaveus dels grups 
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municipals d’ERC i el PSC, per explicar els informes d’Intervenció i de Secretaria 
respecte a la desviació econòmica de les obres de l’escola de música. En aquesta 
reunió també hi havia el senyor Guitart, redactor del projecte i responsable de l’obra. 
Es tracta d’una obra de reforma i tothom sap que quan s’ha de fer un reforma, les 
coses es poden complicar un cop es comença i aquest ha estat el motiu bàsic 
d’aquesta desviació en el pressupost. Si bé és cert que es comptava amb un estudi de 
valoració de la possible desviació pressupostària amb què es podria comptar, també 
és cert que aquesta desviació ha estat més important de la que s’havia previst. 
Aquesta situació necessitava una decisió política, ja que el fet de parar les obres 
significava que aquest curs passat de l’escola de música no s’hauria pogut dur a 
terme. També s’ha de tenir en compte que si s’hagués optat per aturar les obres, 
tornar-les a reprendre més tard hauria suposat un cost més alt. I encara hi ha un altre 
motiu tècnic i també econòmic que va provocar no aturar les obres i és que la 
subvenció atorgada per dur a terme aquest projecte s’havia’ de justificar abans del 31 
de desembre de 2015, com bé sap la senyora Tamayo, ja que quan es va concedir 
aquesta subvenció ella era la regidora d’Ensenyament. Un motiu col·lateral és el fet 
que aquest edifici és de la Diputació, la qual el té cedit a l’Ajuntament i, a la vegada, 
l’Ajuntament el té cedit a l’escola de música. Aquesta escola no és municipal, però sí 
que en fa les funcions i, si bé l’Ajuntament no té l’obligació de donar aquest servei, si 
que en té el compromís i, per tant, no podia deixar el municipi sense aquest servei 
durant un any. Per tots aquests motius es va prendre la decisió política de continuar 
les obres, deixant de banda els informes dels tècnics, els quals fan una feina molt 
professional, sigui dit de passada. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 
després de les explicacions del tècnic responsable de l’obra, entenen que en una obra 
d’aquestes característiques sempre poden sorgir problemes amb els quals no es 
comptava abans de començar-la. La subvenció per aquestes obres es va sol·licitar a 
finals de la legislatura anterior a la Generalitat. El senyor Xirau ha explicat que 
aquestes obres s’havien d’acabar abans de finals de l’any 2015, però també és veritat 
que aquestes obres es van endarrerir, perquè durant un temps el govern es va 
repensar si aquesta era la ubicació que havia de tenir l’escola de música. El seu grup 
entén que, amb aquestes modificacions, l’edifici ha guanyat molt, però tot i així no 
votaran a favor de cap d’aquests dos assumptes perquè els procediments a nivell 
administratiu i legal no s’han fet bé. I és cert que han pres una decisió política, però no 
se’ls va informar en cap moment d’aquesta decisió, ni tampoc no se’ls va consultar. 
Per tant, no volen ser corresponsables d’aquesta decisió, sobretot tenint en compte 
que hi  ha uns informes tècnics desfavorables. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, explica que en primer 
lloc vol deixar clar que era imprescindible fer aquestes obres a l’edifici on hi ha ubicada 
l’escola de música i per això des de la legislatura anterior ja s’havien demanat 
subvencions per poder dur-les a terme. Malgrat això, hi ha hagut una sèrie de 
procediments que no els han semblat correctes. En primer lloc, l’endarreriment de 
l’inici de les obres durant dos anys, malgrat tenir els diners, i en segon lloc, explica que 
quan es fa un projecte executiu se suposa que l’arquitecte cobra per una proposta de 
rehabilitació, d’adequació d’aquell edifici basant-se en aquest projecte. Els projectes 
executius inferiors a 18.000 euros no han d’anar per concurs, però el projecte final 
d’aquestes obres sí que hi hauria hagut d’anar. Per tant, aquest cas és un d’aquells 
que produeixen desviacions del pressupost d’obra pública i en aquest cas la desviació 
és d’un 85% del pressupost total. El seu grup municipal entén les explicacions, i així li 
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ho va fer saber la senyora Arbell després d’haver assistit a la reunió que comentava el 
senyor Xirau, però tampoc no poden compartir aquest procediment, la gestió que s’ha 
fet d’aquesta obra. Creu que ningú a casa seva hauria acceptat que el pressupost 
inicial per una rehabilitació hagués augmentat un 85%. 
 
El senyor Xirau explica que està d’acord amb què el procediment econòmic i 
administratiu d’aquesta obra no ha estat el més ortodox. Pel que fa a les demores que 
ha patit aquesta obra també són conseqüència del llarg procés que va patir l’informe 
obligatori que es va haver de demanar a la Direcció General de Patrimoni de la 
Generalitat. Va ser pràcticament mig any més que es va afegir a la demora que 
s’estava produint. Torna a repetir que el procediment econòmic i legal no s’han fet 
correctament, però que de vegades s’ha de fer així per contingències no previstes. Pel 
que fa a qui es farà càrrec d’aquesta despesa que s’ha augmentat tant, cal dir que 
quan van començar a veure que l’obra valdria molt més del que es pensava en un 
principi, l’Ajuntament ja sabia que l’Administració propietària de l’edifici, és a dir, la 
Diputació de Barcelona, havia de treure unes línies de subvenció. A primers d’octubre, 
van anar amb el senyor alcalde a parlar amb el vicepresident de la Diputació, que és 
l’encarregat dels afers econòmics, el qual els va assegurar que aquestes subvencions 
sortirien a finals d’aquell mateix mes, però no van sortir fins al mes de desembre. Un 
cop va sortir aquesta subvenció s’hi van acollir. La Diputació, però, pel fet que té 
assumit que l’edifici és seu i que, per tant, és qui ha de fer-se càrrec d’aquestes 
despeses, va avisar l’Ajuntament que si es volia acollir a aquesta subvenció per a 
aquestes obres, no es podria demanar el 100% de la diferència del pressupost, però, 
en canvi, si ho sol·licitaven per la línia de meses de concertació sí que se’n podrien fer 
càrrec. Així, doncs, l’Ajuntament va fer una renúncia d’aquesta subvenció pel valor de 
la diferència del cost de les obres i es va acollir a les meses de concertació, amb les 
quals sí que poden aconseguir el 100% d’aquesta diferència. Això ha fet també que 
l’atorgament d’aquesta subvenció s’allargui tant, però el que sí que és clar és que 
tenen un compromís verbal de la Diputació, que aquestes obres aniran finançades 
íntegrament per ella mateixa. Repeteix que aquest procés de sol·licitud ha fet que 
l’expedient s’estirés tant que ni arquitecte ni empresa poguessin esperar més. Per 
aquest motiu l’Ajuntament ha de fer aquest reconeixement de deute, com a ens 
administratiu responsable i seriós que és. 
 
El senyor Llovet agraeix les explicacions que ha donat el senyor Xirau, però el fet és 
que potser no pagaran aquestes obres els ciutadans de Canet, però sí que les 
pagaran els ciutadans de Catalunya o els de la província de Barcelona. El senyor 
Llovet explica que quan s’escull una empresa, en aquest cas, un projecte, es fa en 
funció de l’apartat tècnic i l’econòmic, el pressupost del projecte. Normalment, el 
pressupost és molt important i s’ha d’estar molt atent a qui s’adjudica i com s’adjudica, 
perquè si es fa a la baixa, després no hi hagi augments del 85%. No diu pas que 
aquest sigui el cas, perquè el senyor Xirau ha explicat molt bé els canvis que s’han 
produït i els ha raonat molt bé, però potser el projecte executiu hauria hagut de 
preveure algun aspecte dels que s’han hagut de modificar. Demana que això serveixi 
d’experiència perquè en futures adjudicacions no torni a passar una cosa semblant. 
 
El senyor Xirau explica que l’arquitecte que ha fet aquest projecte ja era conegut a la 
casa, perquè ja havia fet obres per l’Ajuntament, com per exemple el projecte de 
reforma de la Casa museu del bigam que anava pel camí d’amenaçar ruïna. De fet, en 
aquest cas va venir contractat i pagat per la Diputació com a expert en edificis 
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patrimonials. Per això van pensar que un edifici patrimonial com l’antiga biblioteca no 
es podia posar en millors mans. 
 
El senyor alcalde explica que en tractar-se d’un edifici que no era municipal, 
l’Ajuntament no va fer un control d’aquestes obres, ja que les hauria hagut de fer la 
Diputació. Recull el prec del senyor Llovet d’anar més amb compte en futures 
adjudicacions, però sempre que es tracti d’edificis municipals, on Serveis Tècnics 
podran fer un control més exhaustiu dels treballs que es portin a terme. 
 
7.- EXAMEN I APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÉDIT PER 
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT 22/2014 
 
Donat que en el vigent Pressupost municipal, exercici 2014, 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 22/2014, de transferència de 
crèdit, corresponent al pressupost de l’any 2014, que s’haurà de finançar mitjançant 
baixes o anul·lacions d’altres partides. 
 
Vistes les Bases d’Execució del pressupost de l’any 2014 aprovat definitivament pel 
Ple de l’Ajuntament en sessió de data 30 de desembre de 2013 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 24 de juliol de 2014, el qual es transcriu 
a continuació: 
 

“INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE LA PROPOSTA DE TRANSFERÈNCIA DE 
CRÈDIT 
 
Incoat per Resolució de l’Alcaldia l’expedient de modificació de crèdit número 22/2014, 
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.  
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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 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 
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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 22/2014 que es descriu a continuació, es 
conforme a la legislació aplicable: 

 
Altes:

Partida Descripció Import

43 13000 22300 CONVENI BUS 628,57 €                 
51 32101 63200 ACTUACIONS ESCOLA MISERICORDIA 2.000,00 €              
11 92000 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 986,78 €                 
12 93400 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 291,93 €                 
20 15100 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 318,42 €                 
21 15500 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 7.638,26 €              
21 16500 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 1.543,34 €              
22 16202 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 313,22 €                 
22 17000 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 318,47 €                 
22 17100 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 1.652,60 €              
30 43000 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 1.129,51 €              
30 43200 13100 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 416,95 €                 
30 43300 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 386,23 €                 
31 33000 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 2.854,27 €              
31 33000 13100 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 234,82 €                 
32 33800 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 427,01 €                 
33 49100 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 284,82 €                 
40 23000 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 2.599,29 €              
41 33700 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 395,46 €                 
42 16400 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 625,43 €                 
43 13000 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 1.030,61 €              
51 32100 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 1.191,88 €              
52 34000 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 2.145,87 €              
11 92000 62500 MOBILIARI 5.900,00 €              
11 92000 62200 OBRES OAC 11.166,26 €            
10 91200 48000 AAVV MARESME 1.300,00 €              
10 91200 48001 AMICS DEL CADILLAC 1.500,00 €              
10 91200 48002 CURSA NOCTURNA 1.500,00 €              
41 33100 62200 PISTA DE SKATE 3.500,00 €              
33 49100 22299 ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS 1.500,00 €              
11 92000 62302 CENTRALETA IP 5.150,00 €              
11 92000 63600 EQUIPS PER A PROC. D'INFORMACIÓ 4.070,00 €              
21 15504 21000 MATERIAL PINTOR 2.000,00 €              
21 15503 21000 MATERIAL MANYANS 2.000,00 €              
21 15501 62300 UTILLATGE (TANQUES BRIGADA) 1.500,00 €              

Total Altes 70.500,00 €             
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Baixes:

Partida Descripció Import

30 43000 21201 REPARACIÓ, MANTEN. I CONSERV. EDIFICIS EUTTP 31.000,00 €            
11 92000 62601 WIMAX AJUNTAMENT - ESCOLA DE TEIXITS 4.500,00 €              
11 92000 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÉCNICS 2.700,00 €              
11 92000 22200 SERVEIS TELECOMUNICACIONS 2.300,00 €              
11 92000 62201 INVERSIÓ ESCOLA TEIXITS DE PUNT 30.000,00 €            

Total Baixes 70.500,00 €             
” 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 28 de juliol de 2014, 
prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta 
proposta. 
 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Règim Intern, 
s’acorda per dotze vots a favor dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Cati Forcano 
Isern, Laureà Gregori Fraxedas, Albert Lamana Grau, Manel Almellones Conesa, M. 
Assumpció Sànchez Salbanyà, Àngel López Solà, Josep M. Masvidal Serra, Pere 
Xirau i Espàrrech, Sílvia Tamayo Mata, Jordi Planet Rovira i Víctor Cerveto Hernández 
i quatre abstencions dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Ivan Aranda Mena, Lluís 
Llovet Bayer i Coia Tenas Martínez: 
 
PRIMER.-  Aprovar l'esmentat expedient de transferència de crèdit número 22/2014, 
finançada amb baixes d’altres partides del pressupost de despeses: 
 

Altes:

Partida Descripció Import

43 13000 22300 CONVENI BUS 628,57 €                 
51 32101 63200 ACTUACIONS ESCOLA MISERICORDIA 2.000,00 €              
11 92000 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 986,78 €                 
12 93400 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 291,93 €                 
20 15100 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 318,42 €                 
21 15500 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 7.638,26 €              
21 16500 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 1.543,34 €              
22 16202 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 313,22 €                 
22 17000 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 318,47 €                 
22 17100 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 1.652,60 €              
30 43000 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 1.129,51 €              
30 43200 13100 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 416,95 €                 
30 43300 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 386,23 €                 
31 33000 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 2.854,27 €              
31 33000 13100 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 234,82 €                 
32 33800 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 427,01 €                 
33 49100 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 284,82 €                 
40 23000 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 2.599,29 €              
41 33700 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 395,46 €                 
42 16400 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 625,43 €                 
43 13000 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 1.030,61 €              
51 32100 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 1.191,88 €              
52 34000 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 2.145,87 €              
11 92000 62500 MOBILIARI 5.900,00 €              
11 92000 62200 OBRES OAC 11.166,26 €            
10 91200 48000 AAVV MARESME 1.300,00 €              
10 91200 48001 AMICS DEL CADILLAC 1.500,00 €              
10 91200 48002 CURSA NOCTURNA 1.500,00 €              
41 33100 62200 PISTA DE SKATE 3.500,00 €              
33 49100 22299 ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS 1.500,00 €              
11 92000 62302 CENTRALETA IP 5.150,00 €              
11 92000 63600 EQUIPS PER A PROC. D'INFORMACIÓ 4.070,00 €              
21 15504 21000 MATERIAL PINTOR 2.000,00 €              
21 15503 21000 MATERIAL MANYANS 2.000,00 €              
21 15501 62300 UTILLATGE (TANQUES BRIGADA) 1.500,00 €              

Total Altes 70.500,00 €             
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Baixes:

Partida Descripció Import

30 43000 21201 REPARACIÓ, MANTEN. I CONSERV. EDIFICIS EUTTP 31.000,00 €            
11 92000 62601 WIMAX AJUNTAMENT - ESCOLA DE TEIXITS 4.500,00 €              
11 92000 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÉCNICS 2.700,00 €              
11 92000 22200 SERVEIS TELECOMUNICACIONS 2.300,00 €              
11 92000 62201 INVERSIÓ ESCOLA TEIXITS DE PUNT 30.000,00 €            

Total Baixes 70.500,00 €             
 
SEGON.- Que l’expedient de transferència de crèdit núm. 22/2014 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 2014, resumit per capítols com 
segueix amb les incorporacions que s’han assenyalat en el punt primer:  
 

Capítol Denominació Pressupost Modificacions Pressupost
ingressos Inicial Exercici Augment Disminució Definitiu

1 Impostos directes 6.205.646,00 € 6.205.646,00 €
2 Impostos indirectes 20.000,00 € 20.000,00 €
3 Taxes i altres ingressos 2.742.108,00 € 42.524,38 € 2.784.632,38 €
4 Transferències corrents 3.267.507,00 € 199.670,59 € 3.467.177,59 €
5 Ingressos Patrimonials 101.700,00 € 101.700,00 €
6 Alienació Inversions Reals 0,00 € 0,00 €
7 Transferència Capital 199.290,00 € 199.290,00 €
8 Actius Financer 0,00 € 1.115.324,39 € 1.115.324,39 €
9 Passius Financers 0,00 € 0,00 €

Total Ingressos 12.536.251,00 € 1.357.519,36 € 0,00 € 0,00 € 13.893.770,36 €
Despeses

1 Despeses de personal 4.961.140,00 € 28.300,38 € 26.785,17 € 5.016.225,55 €
2 Despeses béns corrents i serveis 4.444.603,14 € 507.269,20 € 6.128,57 € 36.000,00 € 4.922.000,91 €
3 Despeses f inanceres 386.084,00 € -519,71 € 385.564,29 €
4 Transferències corrents 336.126,86 € 63.741,84 € 4.300,00 € 404.168,70 €
6 Inversions Reals 760.633,00 € 737.354,99 € 33.286,26 € 34.500,00 € 1.496.774,25 €
7 Transferència Capital 0,00 € 0,00 €
8 Actius Financer 0,00 € 0,00 €
9 Passius Financers 1.647.664,00 € 21.372,66 € 1.669.036,66 €

Totals despeses 12.536.251,00 € 1.357.519,36 € 70.500,00 € 70.500,00 € 13.893.770,36 €
Diferència 0,00 € 0,00 €

Modificació 22/2014

 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim Intern, explica 
que aquesta modificació de crèdit ve motivada, majoritàriament, pel pagament de la 
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paga extra al personal laboral de l’Ajuntament de l’any en què un decret anul·lava 
aquest pagament, en compliment de la sentència del Jutjat del Social que la va dictar. 
També preveu un increment pressupostari per a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, motivat, 
no tant per un increment en l’import definitiu de les obres, sinó per la decisió d’aprofitar 
aquesta obra per condicionar el quadre d’instal·lació elèctrica que estava en unes 
condicions deficients. Per altra part, i per tal que la implementació de l’administració 
electrònica a l’Ajuntament tingui les infraestructures adequades, es preveu una 
inversió per aquest concepte. I finalment, s’hi han afegit algunes entitats que no 
s’incloïen en les subvencions d’exercicis anteriors o a les quals se’ls havia retirat la 
subvenció per motius pressupostaris perquè puguin optar a aquestes ajudes. Aquests 
increments de despesa o inversió del pressupost de l’exercici 2014 vénen compensats 
per una disminució de les despeses de manteniment de l’escola de teixits de punt i una 
disminució també de la inversió prevista en aquest edifici, ja que en aquest exercici no 
es preveu la signatura del conveni amb la Diputació per la cessió d’algunes 
instal·lacions d’aquest edifici. 
 
El senyor Ivan Aranda Mena, regidor del grup municipal d’ERC, explica que vol agrair 
en nom dels membres del seu grup municipal que retorni part de la paga extra als 
treballadors de l’Ajuntament, en aquest cas als treballadors laborals. També vol agrair 
que s’hagin repensat les inversions que volien dur a terme a l’escola de teixits per fer-
hi més oficines municipals. Malgrat tot, el seu grup s’abstindrà, per coherència amb el 
seu vot contrari al pressupost de l’any 2014. 
 
El senyor alcalde explica que en el cas de la inversió a l’escola de teixits, han fet un 
pas enrere per fer-ne dos endavant. A partir del mes de setembre o octubre, 
reprendran les negociacions amb la Diputació de Barcelona per ocupar més espais 
dels que estaven pactats inicialment. Per això s’ha aturat la signatura d’aquest 
conveni. 
 
8.- REGULARITZACIÓ IMPORT COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
S’ha detectat que els empleats públics ocupants d’un mateix lloc de treball tenen 
assignats complements específics diferents i es valora la necessitat d’harmonitzar 
aquests imports per ajustar-se a la legalitat.  
 
L’Ajuntament de Canet de Mar, a l’any 2001, va fer una valoració de llocs de treball i 
va regularitzar els salaris dels  empleats públics en funció dels resultats d’aquesta 
valoració. 
 
En anys posteriors, i en compliment de l’article 2 del Conveni Col·lectiu per al personal 
laboral i de l’Acord de Condicions de Treball del personal laboral, i per tal de mantenir 
el poder adquisitiu dels empleats de l’Ajuntament, aquest complementava la diferència 
percentual entre l’augment salarial establert per la Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat i l’augment real de l’IPC a Catalunya. Aquest import s’incorporava al 
complement específic de cada treballador. 
 
Atès que aquest increment es feia sobre la totalitat del salari, generava que els 
empleats  amb major antiguitat, els resultés una quantitat més elevada. Aquest fet, 
sostingut i mantingut durant diversos anys, és la causa per la que actualment es donen 
aquestes diferències en el complement específic en el col·lectiu de la Policia Local. 
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L’import de complement específic que correspondria al lloc de treball d’agent de la 
Policia Local,  si no s’hagués tingut en compte l’augment de l’IPC seria de 932,88€. 
 
L’article 4 del Reial decret 861/1986, de 25 d’abril, pel que s’estableix del règim de les 
retribucions dels funcionaris d’administració local el complement específic està destinat 
a retribuir les particulars condicions d’alguns llocs de treball, en atenció a l’especial 
dificultat tècnica, dedicació, incompatibilitat, responsabilitat, perillositat o penositat i 
que en cap cas, es podrà assignar més d’un complement específic a cada lloc de 
treball, encara que al fixar-lo es puguin tenir en consideració conjuntament dues o més 
de les condiciones particulars abans esmentades que puguin concorren el un lloc de 
treball. 
 
La disposició transitòria desena de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la 
reforma de la Funció Pública, estableix que els empleat públics que com a 
conseqüència de l’aplicació del règim retributiu establert a aquesta llei vegin disminuït 
el total de les seves retribucions anuals, tindran dret a un complement persona i 
transitori per la diferència, que serà absorbit per qualsevol millora retributiva futura.  
Aquest complement permet mantenir el nivell general de retribucions, per tant mantenir 
la capacitat econòmic dels empleats afectats.  Aquest complement s’aplica en virtut del 
principi d’irretroactivitat de les normes restrictives de drets i la seva percepció no 
constitueix un dret adquirit per l’empleat, pel que l’administració el pot suprimir sempre 
que es respecti el total consolidat de la retribució anual.  
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 28 de juliol de 2014, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta. 
 
Per això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Règim 
Intern, s’acorda per unanimitat dels setze membres presents dels disset que integren 
el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Establir l’import de 932,88 euros com a retribució pel concepte de  
complement específic en el lloc de treball d’agent de la Policia Local.  
 
SEGON.- Establir un complement personal transitori, per a cadascun dels empleats 
públics afectats equivalent a la diferència entre l’import que estigui percebent pel 
concepte de complement específic i l’import aprovat en l’apartat anterior pel lloc de 
treball que ocupa, segons relació que s’adjunta com annex a aquests acord. 
 
TERCER.- Notificar el present acord a les persones afectades, que figuren a l’annex 
d’aquest acord.  
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim Intern, explica 
que en aquest punt es dóna resposta a la petició de regularització del complement 
específic que percep el col·lectiu dels agents de la Policia Local. Aquesta petició té raó 
de ser perquè el complement específic retribueix les particulars condicions del lloc de 
treballi i, per tant, per a un mateix lloc de treball hi ha d’haver el mateix complement 
específic. Però per igualar aquest complement s’ha de conèixer el motiu pel qual s’han 
produït aquestes diferències. I aquestes diferències vénen motivades per l’aplicació de 
l’article 2 del conveni d’aquest Ajuntament aprovat l’any 2007, el qual fa referència a la 
voluntat de respectar el poder adquisitiu dels treballadors. Això va ocasionar, per una 
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part, increments salarials per sobre dels fixats per la Llei de pressupostos generals de 
l’Estat, i per una altra, que s’imputés aquest increment al complement específic i es 
produïssin les diferències que ara són objecte de reclamació per part dels agents. Per 
tal de regularitzar aquesta situació, el govern proposa al Ple fixar el complement 
específic que correspondria sense l’aplicació d’aquest increment fixat pel conveni i 
establir un complement personal transitori per la diferència generada. Amb aquesta 
solució, els complements específics del lloc de treball seran els mateixos i no es veurà 
afectada la retribució total de cada agent. 
 
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora del grup municipal d’ERC, explica que en 
algun Ple el seu grup ja havia manifestat que era un assumpte que no estava bé. 
Troben molt positiu que s’hagi regularitzat i que s’hagi tingut en compte que els 
treballadors no tinguin una pèrdua de poder adquisitiu i també troben molt positiu que 
es prevegi que aquest complement personal transitori es vagi reabsorbint amb el 
temps. El seu grup hi votarà a favor. 
 
En aquest moment, el senyor alcalde abandona la sala de sessions per poder deliberar 
el punt següent de l’ordre del dia. 
 
9.- SOL.LICITUD AUTORITZACIÓ COMPATIBILITAT  A L’ALCALDE 
  
Vista la instància presentada per l’alcalde Sr. Jesús Marín i Hernàndez, on sol·licita li 
sigui atorgada autorització de la compatibilitat per a l’exercici de la seva activitat 
professional en l’àmbit educatiu,  en un centre privat de la població, de dilluns a 
divendres de 15 a 17 hores, dins del marc de la normativa d’incompatibilitats vigent.  
 
Vist l’informe emès per la secretària accidental de la Corporació, en data 8 de juliol de 
2014, que es transcriu a continuació: 
 

Informe núm. 15/2014 de la Secretaria General sobre la sol·licitud d’autorització de 
compatibilitat presentada per l’alcalde Sr. Jesús Marín i Hernàndez 
 
Cristina Cabruja Sagré, secretària accidental,  de l’Ajuntament de Canet de Mar, en 
relació amb la sol·licitud d’autorització de compatibilitat presentada pel senyor alcalde 
Jesús Marín i Hernàndez, per a l’exercici d’activitats privades, emet el següent: 
 
INFORME 
 
El règim d’incompatibilitats del personal al servei de l’administració local ve regulat, amb 
caràcter bàsic, a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al 
servei de les Administracions Públiques; el caràcter bàsic d’aquesta norma ve determinat 
per la seva pròpia disposició final primera. 
 
Amb caràcter supletori, puix que així ho declarà el Tribunal Constitucional en les seves 
sentències 172/1996, de 31 d’octubre i 73/1997, d’11 d’abril, s’aplicaran les  normes 
estatals reglamentàries de desenvolupament, en especial el Reial decret 598/1985, de 
30 d’abril. Abans, però caldrà acudir a les normes autonòmiques de desenvolupament, 
en concret, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei 
de l’Administració de la Generalitat i el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament del personal al servei de les entitats locals (RPEL), en especial pel que es 
refereix al seu article 331 d’aquest darrer. 
 
Ambdues normatives estableixen que: 
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1.- El seu objecte consisteix en evitar que l’exercici de càrrec, activitat o professió en el 
sector públic o privat pugui impedir o menystenir l’estricte compliment dels  deures o 
comprometre la imparcialitat o independència.   
 
2.- Es pot reconèixer la compatibilitat per al desenvolupament d’activitats privades si 
només s’ocupa un sol lloc de treball en el sector públic en règim de jornada ordinària i 
sempre que la jornada setmanal de l’activitat pública no superi les 40 hores (articles 13 
de la Llei 53/1984 i 10 del RD 598/1985). 
 
3. Només quan l’activitat pública es presti a temps parcial serà possible reconèixer la 
compatibilitat per a activitats privades que requereixin la presència efectiva de la 
interessada durant un horari igual o superior a la meitat de la jornada setmanal ordinària 
de treball en les Administracions públiques. En sentit contrari, el reconeixement de la 
compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades quan, com ocorre en el nostre cas, 
l’activitat pública supera les 30 hores setmanals, només serà possible si l’activitat privada 
és inferior a les 18 hores 45 minuts, això és, la meitat de la jornada setmanal ordinària de 
treball a l’Ajuntament de Canet de Mar (articles 12.2 de la Llei 53/1984, i 14 del RD 
598/1985).   
 
3.- El reconeixement de la compatibilitat no pot modificar la jornada de treball ni l’horari 
de l’interessat i resta automàticament sense efecte en cas de modificació de les 
condicions de treball.  
 
4.- No és possible el reconeixement de compatibilitat quan l’activitat professional 
requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari o la presència física beneficiària. 
 
5.- La competència per a fer les declaracions de compatibilitat correspon al ple de la 
corporació. 
 
CONCLUSIÓ 
 
En els termes precedents, s’informa favorablement l’autorització al senyor alcalde Jesús 
Marín i Hernàndez  de la compatibilitat per  desenvolupant la seva activitat privada en 
l’àmbit educatiu, sempre i quan: 
 

a) l’activitat privada no requereixi la presència efectiva de l’interessat durant un 
horari igual o superior a la meitat de la jornada setmanal ordinària de treball a 
l’Administració, això és, 18 hores 45 minuts.   

b) el desenvolupament de l’activitat privada es concreti i restringeixi a un horari i a 
una presència física no coincident amb la que tingui atribuïda en aquest 
Ajuntament. 

 
Aquest és l’informe que emet  la qui subscriu a Canet de Mar, a 8 de juliol de 2014. 

 
Vista la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitat del personal al servei de 
les Administracions Públiques i normes reglamentàries de desenvolupament, en 
especial el Reial decret 598/1985, de 30 d’abril. 
 
Vista la Llei 21/1987, de 27 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de 
l’Administració pública de Catalunya. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 28 de juliol de 2014, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta. 
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Vistos els articles 329 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que estableixen 
els límits a l’exercici d’activitats privades, límits, d’altra banda que com s’ha dit, queden 
acotats i subsumits en la sol·licitud de l’interessat, de conformitat amb la proposta de la 
Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Règim Intern, s’acorda per unanimitat dels quinze 
membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal, pel fet 
que el senyor alcalde s’ha absentat de la sala, per incompatibilitat en aquest 
assumpte:  
 
ÚNIC.- Atorgar al senyor Jesús Marín i Hernàndez, alcalde, l’autorització de la 
compatibilitat per a l’exercici de la seva activitat professional en l’àmbit educatiu, dins 
dels estrictes límits determinats per la normativa referenciada en l’informe de 
secretaria i, en particular, sempre i quan: 

 
a) l’activitat privada no requereixi la presència efectiva de la interessada durant un 

horari igual o superior a la meitat de la jornada setmanal ordinària de treball a 
l’Administració, això és, 18 hores 45 minuts.   

 
b) el desenvolupament de l’activitat privada es concreti i restringeixi a un horari i a 

una presència física no coincident amb la que tingui atribuïda en aquest 
Ajuntament. 

 
La senyora Cati Forcano Isern, en qualitat de primera tinenta d’alcalde de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, explica que el senyor alcalde, Jesús Marín i Hernàndez, ha demanat 
la compatibilitat del seu càrrec amb la professió de professor, per poder exercir les 
dues activitats a partir del mes de setembre. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que, 
vistos els informes emesos pels tècnics, entenen que es pugui compatibilitzar l’activitat 
d’alcalde amb una activitat professional a temps parcial, sempre que no hi hagi 
interferències entre elles. Entenen que les dues feines no haurien d’interferir, sempre 
que no hi hagi actes o reunions en el mateix horari, cosa que haurà de valorar i haurà 
d’actuar amb responsabilitat. Per tot això, el seu grup municipal hi votarà a favor. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, explica que el seu grup 
tampoc no hi posarà cap impediment. Entenen que la feina d’alcalde és feixuga i molt 
absorbent, de fet, s’és alcalde les 24 hores del dia, però també entenen que la 
normativa permet aquesta compatibilitat amb una activitat privada. L’únic que volen 
demanar, a posteriori, perquè ara el senyor alcalde s’ha hagut d’absentar de la sala, és 
l’horari exacte de l’Alcaldia, compatible amb aquest horari de 15.00 hores a 17.00 
hores.  
 
A continuació, el senyor alcalde es reincorpora a la sessió i dóna pas al punt següent 
de l’ordre del dia. 
 
10.- RESOLUCIÓ RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA L’ACORD DEL PLE 
MUNICIPAL DE DATA 29 DE MAIG DE DESIGNACIÓ DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 29 de maig de 2014, va acordar 
designar per ocupar el càrrec de jutge de pau substitut, el senyor MARTÍN GARCÍA 
GARCÍA, el qual ostentarà aquest càrrec fins al final del mandat, això és el 18 de maig 
de 2015. 
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Atès que l’esmentat acord, una vegada aprovat, va ser tramès, el 4 de juny de 2014, al 
Jutjat Degà de 1a Instància d’Arenys de Mar, per tal que efectués l’oportú trasllat a la 
Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per al seu 
nomenament. 
 
Atès que en data 16 de juliol de 2014, la Sra. Blanca Arbell Brugarola, el Sr. Ivan 
Aranda i Mena, el Sr. Lluís Llovet i Bayer i la Sra. Coia Tenas i Martínez, actuant com 
a regidors del grup municipal d’Esquerra Republicana-Acord Municipal, presenten un 
recurs de reposició contra l’esmentat acord pres en data 29 de maig de 2014, és a dir, 
un mes i mig després. 
 
Segons disposa l’art. 117.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora del 
règim jurídic i del procediment administratiu comú, el termini per a la interposició del 
recurs de reposició serà d’un mes si l’acte fos exprés, com és el cas. Tot i que els 
recurrents pretenen fer valer com a data a partir de la qual comença a comptar aquest 
termini, el trasllat que es va fer a la Sra. Blanca Arbell Brugarola, com a portaveu del 
grup municipal d’ERC, atenent a la seva petició, del certificat del fragment de la sessió 
del Ple en què es va prendre l’acord objecte de reposició, cal tenir en compte que la 
data a partir de la qual va començar a computar aquest termini és el 29 de maig de 
2014, que és quan el grup municipal d’ERC-AM, va tenir coneixement d’aquest acord, 
doncs hi van votar en contra.   
 
Atès que, a més a més, en data 8 de juliol de 2014, la Sala de Govern del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, va adoptar l’acord de nomenar Jutge de pau 
substitut de Canet de Mar, el Sr. Martín García García.  
 
Atès que, una vegada efectuat el nomenament per part de la Sala de Govern del 
TSJC, l’única via per recorre’l és el recurs d’alçada davant del Ple del Consell General 
del Poder Judicial. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 28 de juliol de 2014, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per nou vots a favor 
dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Cati Forcano Isern, Laureà Gregori Fraxedas, 
Albert Lamana Grau, Manel Almellones Conesa, M. Assumpció Sànchez Salbanyà, 
Àngel López Solà, Josep M. Masvidal Serra i Pere Xirau i Espàrrech, quatre vots en 
contra dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Ivan Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer i 
Coia Tenas Martínez i tres abstencions dels regidors Sílvia Tamayo Mata, Jordi Planet 
Rovira i Víctor Cerveto Hernàndez: 
 
ÚNIC.- No admetre a tràmit el recurs de reposició presentat en data 16 de juliol contra 
el punt onzè de la sessió plenària de data 29 de maig de 2014, per haver-se presentat 
fora de termini. 
 
El senyor alcalde explica que el Ple municipal, en data 29 de maig d’enguany, va 
acordar designar jutge de pau substitut el senyor Martín Garcia Garcia. El 4 de juny, 
l’acord va ser tramès al Jutjat d’Arenys, perquè aquest ho trametés al Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, per al seu nomenament definitiu. El dia 16 de juliol, 
el grup municipal d’ERC va presentar un recurs de reposició a aquest acord de Ple, 
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això és un mes i mig després de l’acord recorregut, és a dir, fora de termini. El 8 de 
juliol, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va adoptar l’acord de nomenament 
del senyor Garcia com a jutge de pau substitut, al·legant que tot el procediment s’havia 
fet correctament. Per tot això, el govern municipal proposa no admetre a tràmit el 
recurs presentat pel grup municipal d’ERC. Esperen que amb aquesta decisió, si 
finalment s’aprova, el grup d’ERC, seguint la coherència i la vehemència demostrada, 
utilitzin la via que encara poden utilitzar, que és presentar un recurs d’alçada davant 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que si 
un recurs es presenta fora de termini, com diu el senyor alcalde, hi ha altres camins 
per tirar endavant la demanda. El seu grup municipal va manifestar la seva oposició al 
nomenament d’aquesta persona i ara no és el moment de tornar-ho a discutir, quan el 
recurs s’ha presentat fora de termini i, per tant, no es pot admetre a tràmit. El seu grup 
s’abstindrà en aquest punt. 
 
El senyor Ivan Aranda Mena, regidor del grup municipal d’ERC, explica que és cert 
que van presentar el recurs fora de termini, però el que consideren és que aquest 
assumpte ja no hauria hagut d’anar a l’ordre del dia del Ple de maig. És la primera 
vegada que a Canet de Mar s’escull un jutge de pau substitut només amb l’acord del 
govern. En aquell Ple va quedar palès que no tenien el suport de tots els grups 
municipals i, per tant, ha servit per posar de manifest que una figura com el jutge de 
pau ha de ser una persona escollida per unanimitat del Ple i repeteix que aquest cop 
és la primera vegada que això no passa. El seu grup municipal va aportar proves al 
Ple on quedava demostrat que aquesta persona no era la més adequada per ocupar 
aquest càrrec, però el govern va continuar endavant amb la designació. Els sap greu 
que hi hagi un jutge de pau substitut que no hagi estat escollit per unanimitat del Ple. 
 
El senyor alcalde explica que també li sap greu que no hagi estat escollit per 
unanimitat. El procediment es va fer correctament, tal i com dictamina la Llei. Reitera 
que ara ja no és competència de l’Ajuntament i si el seu grup municipal continua sense 
veure clar aquest nomenament poden presentar aquest recurs d’alçada que 
comentava anteriorment davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Explica 
que, personalment, troba preocupant que s’utilitzi la ideologia per apartar persones de 
càrrecs com el que s’està debatent, càrrecs que tenen l’objectiu d’ajudar el ciutadà, 
més enllà de la ideologia que tinguin, que dit sigui de passada, no coincideix gens amb 
la seva. Però sí que té tota la seva confiança i consideració a nivell personal, que és 
un dels motius pels quals va proposar-lo. Considera que també és lícit fer saber que 
d’ençà d’aquest nomenament, el senyor Garcia ha patit insults i amenaces, la qual 
cosa és força preocupant i comenta que potser tots plegats haurien de fer una reflexió 
de la manera de defensar segons quines coses. 
 
El senyor Aranda explica que no tenen coneixement d’aquesta situació que ha patit el 
senyor Garcia, però de tota manera, des del grup municipal d’ERC vol deixar clar que 
condemnen aquestes actituds, aquests insults, com també condemnen els insults que 
el senyor Garcia ha dirigit cap a certs col·lectius de la societat civil i certes 
organitzacions polítiques. Condemnen les dues postures intransigents i incíviques. 
 
El senyor alcalde s’afegeix a aquesta doble condemna expressada pel senyor Aranda. 
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11.- INICI EXPEDIENT DE RESOLUCIÓ CONTRACTE DE CONCESSIÓ D’OBRA 
PÚBLICA APARCAMENT RIERA GAVARRA, 4-14 
 
Atès que el Ple de la corporació, en sessió de data 31 de març de 2005, va acordar 
adjudicar definitivament el contracte per a la concessió de l’obra pública per a la 
construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la riera Gavarra, 4-14, de Canet 
de Mar, a l’empresa Invermercury, SL, amb un cost total d’inversió de 5.264.918,04 €, 
IVA inclòs, procedint-se a la formalització del contracte en data 28 d’abril de 2005. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 541/2013, de 7 de maig, es va resoldre 
requerir a Invermercury, SL, per tal que en el termini de 10 dies hàbils procedís a 
solventar tot una sèrie de defectes que s’havien constatat en l’aparcament de la que 
n’és concessionària, tot advertint-la que si en l’esmentat termini no procedia a atendre 
l’anterior requeriment es procediria a la incoació del corresponent expedient de 
resolució contractual per incompliment culpable del contractista. 
 
Atès que en data 27 de maig de 2013, el Sr. Lluís Turró Nualart, actuant en nom i 
representació de l’empresa Invermercury, SL, va presentar un escrit d’al·legacions 
contra l’anterior decret, el qual cal considerar com a recurs de reposició ja que, de 
conformitat amb allò que es disposa a l’art. 110.2 de la llei 30/1992, de 26 de 
novembre, reguladora del règim jurídic i del procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques, l’error en la qualificació del recurs per part del recurrent no 
serà obstacle per a la seva tramitació, sempre que es dedueixi el seu veritable 
caràcter. 
 
Atès que l’arquitecta municipal, en data 8 d’agost de 2013 va emetre un informe en el 
que dóna resposta a les al·legacions formulades per Invermercury, SL, en el seu 
recurs de reposició, el contingut literal del qual és el següent: 
 

“En data 6 de març de 2013 es va realitzar una inspecció visual de les instal·lacions de 
l’aparcament soterrat situat a la Riera Gavarra núm. 4-14 i es van constatar una sèrie de 
deficiències a les instal·lacions que van quedar reflectides en un informe a nivell tècnic. 
En resposta a les al·legacions presentades per l’administrador de la societat mercantil 
INVERMERCURY SL en quant als defectes enumerats a l’informe, es fan les següents 
consideracions: 

 
1. En referència a la situació de la porta d’accés situat a la part Oest de 

l’aparcament l’administrador indica que ja s’ha avisat a l’operari per a l’arranjament. 
El risc que suposa el seu tancament fa referència no únicament a la zona de rotació 
(en la qual l’administrador posa de manifesta la poca afluència), sinó també a la 
planta -2 on hi ha vehicles de forma permanent. Tant mateix, la poca afluència a la 
zona de rotació no justificaria la innecessarietat d’acomplir amb les sortides mínimes 
d’evacuació en cas d’incendis. Conseqüentment, en cas d’inutilitzar una de les 
portes existents s’hauria de justificar, en base a la normativa existent i per part d’un 
tècnic competent, que s’acompleixen les distàncies mínimes dels recorreguts 
d’evacuació a través de la resta de sortides. 
 

2. Respecte a la humitat a les escales d’accés, l’administrador justifica de la 
necessitat de protecció d’aquests accessos amb la col·locació d’un cobert exterior 
per part de l’Ajuntament. Ben segur que la col·locació de volums exteriors tancats 
que protegeixin les escales d’accés seria una solució per evitar que les escales 
quedin mullades en dies de pluja (i que, per altra banda, evitarien l’acumulació de 
brutícia en aquests espais). En tot cas, la tècnica sotasignant no té constància de 
que s’adquirís aquest compromís quan es va realitzar la urbanització de la plaça per 



S/iu 
 

37 
 

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

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

part de l’Ajuntament. El que si que consta és un informe emès pels serveis tècnics 
municipals en data 21 de juliol de 2011 on es proposen les següents solucions a 
aquest problema: 
 

a) Construir una coberta a cadascun dels accessos, compulsat pels Serveis 
Tècnics de l’Ajuntament, per no poder desdir el conjunt de la plaça 
recentment urbanitzada. 

b) Canviar totalment el paviment, de la tramada de la escala que comunica la 
planta carrer amb la planta soterrani -1, per un material antilliscant 

c) Fer un tractament de buixardat o flamejat, al material existent de la tramada 
de la escala que comunica la planta carrer amb la planta soterrani -1 

 
Cal constatar, però, que l’entrada d’aigua a través d’aquests accessos cap a les 
plantes soterrades, només quedarà solucionada si es prenen les mesures 
necessàries per a la seva recollida i evacuació, ja sigui a l’exterior (nivell de plaça) o 
a l’interior de l’aparcament (nivell d’aparcament). 

 
3. Respecte a l’acumulació d’aigua en diferents zones de l’aparcament, seguint 

amb el que s’exposa al punt anterior, la solució de col·locar únicament una 
marquesina sense recollir i evacuar les aigües, millorarà les condicions però no 
solucionarà el problema. Doncs l’aigua de pluja cau sovint de forma obliqua, la 
solució, en tot cas, passaria per un volum exterior tancat sobre de les escales o, 
com ja s’ha dit anteriorment, a través de la recollida i evacuació de l’aigua a l’interior 
o a l’exterior de l’aparcament. 
 
En quant a les filtracions d’aigua a les pantalles perimetrals, l’administrador 
sense cap fonament tècnic ho atribueix a la mala impermeabilització de la 
urbanització de la plaça. Consultat part de l’expedient del projecte d’urbanització de 
la plaça, es constata que durant les obres es va realitzar la impermeabilització de 
les juntes entre les pantalles i els forjats de l’aparcament a tota la zona perimetral de 
l’aparcament, doncs abans de la urbanització ja hi havia filtracions d’aigua a les 
pantalles en dies de pluja (s’adjunta acta d’una reunió realitzada en data 25/04/2008 
per totes les parts implicades i informe del setembre del 2008 realitzat pel redactor 
del projecte de la urbanització de la plaça i que forma part de l’expedient d’obres, 
Annex 1 i 2). Conseqüentment, les filtracions no són atribuïbles a la mala execució 
de les obres d’urbanització. 
Si la causa de les filtracions fos la mala impermeabilització per sota el paviment de 
la plaça (tal com indica l’administrador en el text d’al·legacions) les goteres no 
estarien únicament al perímetre de l’edificació sinó que es podrien trobar en 
qualsevol punt de l’aparcament. A la inspecció realitzada, per contra, es va 
constatar que aquestes filtracions únicament es produeixen en la zona perimetral. 
Habitualment aquest tipus de patologia s’atribueix a la mala execució de les juntes 
entre les pantalles i els forjats, però, si aquest fos el cas, sembla que el problema 
s’hauria d’haver resolt amb la intervenció realitzada durant les obres d’urbanització. 
Conseqüentment, per tal de trobar una solució a aquesta problemàtica seria 
necessari fer un estudi específic per determinar la causa d’aquestes filtracions a 
través de les pantalles. 
 
Pel que fa a les filtracions del tub en el segon subsòl en la zona sud de 
l’aparcament (front Riera Gavarra) l’administrador ho atribueix a unes filtracions que 
provenen de la coberta, quan en realitat aquest tub travessa el forjat que separa la 
planta -1 i la -2 de l’aparcament i, conseqüentment, no és possible que la causa 
sigui la mala impermeabilització de la coberta.    
 

4. En quant a les parets dels accessos, l’informe emès en data 5 d’abril de 2013 el 
que comenta és la manca de manteniment pel que fa a la pintura de les parets 
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interiors dels volums d’escala, en cap cas fa referència a la paret de baixada de 
vehicles que limita amb la casa veïna. 

 
Tot el qual s’informa a aquest Ajuntament perquè procedeixi segons superior criteri.”   
 

Atès que posteriorment, en data 10 d’abril de 2014, des dels serveis tècnics 
municipals, s’ha emès un nou informe en el que s’analitza novament la situació actual 
de les instal·lacions, atès que l’Ajuntament ha rebut reclamacions per part dels propis 
usuaris de la concessió, el contingut del qual es transcriu a continuació: 

 
“En data 6 de març de 2013 es va realitzar una inspecció visual de les instal·lacions de 
l’aparcament soterrat situat a la Riera Gavarra núm. 4-14 i es van constatar una sèrie de 
deficiències a les instal·lacions que van quedar reflectides en un informe a nivell tècnic. 
El 8 d’agost del 2013 es va realitzar un segon informe responent a les al·legacions 
presentades per l’administrador de la societat mercantil INVERMERCURY SL. 
 
Durant els darrers mesos s’han rebut diferents escrits de reclamacions per part d’usuaris 
de l’aparcament denunciant els persistents problemes de funcionament i manteniment. 
Conseqüentment, en data 9 d’abril de 2014, s’ha realitzat una nova inspecció visual. Un 
dels problemes detectats en anteriors inspeccions són les humitats i acumulacions 
d’aigua en diferents punts; a causa de la premura per a la realització del present informe 
no s’ha pogut realitzar la inspecció en un dia adequat per a la constatació d’aquest 
problema perquè els dies immediatament anteriors no ha plogut. De la resta de punts cal 
informar: 
 
Les portes RF de l’accés per a vianants oest des de la planta soterrani -1 tenen un mal 
funcionament donat que el seu tancament no garantitza la sectorització (queden mal 
tancades). Pel que fa al mateix accés, des de la planta soterrani -2 segueix estant 
deshabilitat, per estar la porta més exterior tancada amb clau. És necessari per a la 
seguretat en cas d’incendi que s’arrangi i s’habiliti aquest accés tant des de la planta 
soterrani -1 com des de la planta soterrani -2. 
  
En el moment de la inspecció les càmeres de vigilància no estaven en funcionament, 
segons ens informa el vigilant estan espatllades. 
 
En referència a la il·luminació de les zones d’aparcament en totes les plantes només 
trobem en funcionament una part de les lluminàries, fet que comporta que hi hagi zones 
fosques. Per altra banda, de les lluminàries enceses únicament funciona un fluorescent 
dels dos dels quals es disposa. Cal garantir uns mínims d’il·luminació que actualment no 
s’assoleixen, així com un mínim d’uniformitat en la totalitat de les plantes. 
 
Per altra banda, una de les lluminàries de les escales de l’accés est per a vianants 
tampoc funciona i la zona que queda sense llum comporta un risc de caiguda per l’usuari. 
Cal recordar al respecte que totes les vies d’evacuació han de garantir una sortida 
segura dels usuaris de l’aparcament i, en el present cas, la il·luminació és bàsica. 
 
Respecte a la instal·lació dels detectors en cas d’incendi, es constata que fa més de dos 
anys que hauria d’haver passat la revisió corresponent. És una revisió obligatòria que 
s’ha de passar per tal de complir amb les obligacions de seguretat en cas d’incendi. 
 
Finalment, també es constata que la barrera de sortida de vehicles està trencada en el 
seu extrem. 
 
Tot el qual s’informa a aquest Ajuntament perquè procedeixi segons superior criteri.” 
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Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, en data 14 d’abril de 2014, el 
contingut literal del qual és el següent: 

 
“Requerits per emetre informe en relació al grau d’incompliment derivat de les 
observacions apuntades en l’informe referenciat, els tècnics sotasignants han analitzat 
les mateixes a partir del contingut del Plec de Clàusules Administratives Particulars del 
Contracte de Concessió d’Obra Pública per a la Construcció i Explotació de 
l’Aparcament, aprovat per l’Ajuntament, i que regeix la contracta, havent arribat a les 
següents conclusions: 

 
 Les portes RF de l’accés de vianants que no garanteixen l’estanqueïtat o que es 

troben tancades amb clau, s’han d’entendre com a infraccions greus tipificades en 
l’article 23.1 apartats b) i i). 

 La manca de funcionament de les càmeres de vigilància s’ha d’entendre com a una 
infracció greu tipificada a l’article 23.1 apartat d). 

 La deficient il·luminació a l’aparcament s’ha d’entendre com a una infracció greu 
tipificada a l’article 23.1 apartats d) i i). 

 La deficient il·luminació a les escales d’accés per a vianants també s’ha d’entendre 
com a una infracció greu tipificada a l’article 23.1 apartats d) i i). 

 La manca de revisió de la instal·lació de detecció d’incendis s’ha d’entendre com a 
una infracció greu tipificada a l’article 23.1 apartat i). 

 La barrera de sortida de vehicles trencada, esdevé, a criteri dels que subscriuen, 
una infracció lleu d’acord amb l’article 22.1 del Plec. 

 
Per altre part, i pel que fa a les humitats i goteres existents que en l’informe de data 10 
d’abril no es varen analitzar amb mes profunditat per la manca de pluges recents, però 
quins efectes són perfectament visibles des de diversos indrets de l’aparcament, s’entén 
que també constitueixen una infracció greu tipificada a l’article 23.1, apartats e) i k). 
 
Tot el qual s’informa a aquest Ajuntament perquè procedeixi segons superior criteri.” 
 

Per altra banda, cal recordar a la concessionària que el manteniment de l’aparcament 
en constant i perfecte estat de funcionament, neteja, higiene i vigilància, són al seu 
càrrec per tot el temps que duri la concessió de conformitat amb allò que disposa la 
clàusula 9.2 del PCAP. Tenint en compte que la participació en la licitació suposa 
l’acceptació incondicionada de totes les clàusules del PCAP (art. 79.1 TRLCAP), hem 
de concloure que és obligació de la concessionària mantenir l’aparcament en les 
adequades condicions de neteja, així com de vigilància, formant part d’aquesta 
vigilància el circuït intern de vídeo, el qual es va poder comprovar que no funcionava 
correctament. Aquest incompliment es troba tipificat com a infracció greu en l’article 
23.1.d) del PCAP, el qual podrà ser sancionat amb una multa d’entre el 5 i el 10 per 
100 dels ingressos obtinguts per l’explotació de l’obra pública durant l’any anterior (art. 
23.2 PCAP). 
 
Pel que fa a l’incompliment de les places de rotació, l’article 10.1.b) estableix que “del 
total de places d’aparcament subterrani se’n destinarà un mínim de 76 a rotació en 
règim de tarifa horària o, en el seu cas, de lloguer, d’acord amb allò previst 14.1.d) 
d’aquest plec”. En aquest sentit, destacar que de les 76 places en regim de rotació li 
consta a aquest Ajuntament, de la pròpia documentació que la societat a presentat a 
aquesta Corporació, que la societat ha procedit a llogar una part de les 76 places de 
rotació, i per tant s’estaria incomplint l’esmentat article 10.1.b). Aquest incompliment es 
troba tipificat com a infracció greu en l’article 23.1.g) del PCAP, el qual podrà ser 
sancionat amb una multa d’entre el 5 i el 10 per 100 dels ingressos obtinguts per 
l’explotació de l’obra pública durant l’any anterior (art. 23.2 PCAP). 
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Pel que fa a l’incompliment de l’import fixat per a la venda de places, el Plec de 
clàusules administratives estableix al seu article 3.3 que ““La primera transmissió de 
les 300 places en règim de subrogació concessional s’estendrà a tot el termini 
comprès entre la data d’aixecament de l’acta de comprovació a què es refereix l’article 
241 TRLCAP (dies a quo) i el 12 de febrer de 2055 (dies ad quem); tindrà lloc a través 
de negocis jurídics individuals reduïts a un màxim de 3 places d’aparcament per 
negoci jurídic, prohibint-se la formalització de més de dos negocis jurídics a una 
mateixa persona física o jurídica, i el seu cost (15.312, €, IVA inclòs) podrà ser 
actualitzat fins el màxim que resulti d’aplicar les anteriors regles en el moment de 
produir-se la transmissió: 
 

a) a la baixa, en proporció al termini transcorregut, en el moment de la 
transmissió, respecte del dies a quo. 

b) sobre la quantitat que resulti de la lletra a), a l’alça, amb l’IPC estatal 
operat fins a aquella data i des del dies a quo, incrementat en dos punts 
per any transcorregut, fins un màxim de cinc (5) anys. 

a) transcorreguts cinc (5) anys íntegres des del dies a quo, si encara 
restessin places pendents de transmissió, el seu import s’actualitzarà 
amb l’IPC estatal operat fins a aquella data, podent ésser incrementat 
fins un màxim de cinc (5) punts per any  durant els successius deu (10) 
anys, i de deu (10) punts per any, un cop transcorreguts els quinze (15) 
primers anys a comptar des del dies a quo.” 

”.  
 
L’Ajuntament havia interpretat inicialment que l’esmentada clàusula 3.3 pel que fa a 
l’actualització dels preus de venda, esdevenien d’aplicació automàtica, no obstant, 
revisada novament el redactat, es desprèn que la fórmula d’actualització podrà aplicar-
se si així ho sol·licita la concessionària i la Corporació ho aprova, i atès que no consta 
aquesta sol·licitud, ni aprovació, el preu a aplicar en les vendes posteriors esdevé de 
15.312 € Iva exclòs. Aquest incompliment es troba tipificat com a infracció greu en els 
articles 23.1.gi) del PCAP, el qual podrà ser sancionat amb multes d’entre el al 5 i el 10 
per 100 dels ingressos obtinguts per l’explotació de l’obra pública durant l’any anterior 
(art. 23.2 PCAP). Aquest incompliment es troba tipificat com a infracció greu en l’article 
23.1.g) del PCAP, el qual podrà ser sancionat amb una multa d’entre el 5 i el 10 per 
100 dels ingressos obtinguts per l’explotació de l’obra pública durant l’any anterior (art. 
23.2 PCAP). 
 
Pel que fa a l’incompliment de l’obligació fixada a la clàusula 5.3 del PCAP, consistent 
en l’aportació de 382.482 € per a la urbanització de la superfície de l’aparcament, és 
de destacar que la concessionària reconeix l’existència d’aquesta obligació, la qual en 
cap moment posa en dubte. És més, la Junta de Govern Local, en sessió de data 
25.02.2010, va aprovar el fraccionament del pagament d’aquest deute, donada la 
impossibilitat de fer efectiu aquest pagament manifestada per la concessionària. No 
pot pretendre la concessionària no fer efectiu un deute que té amb l’Administració 
simplement al·legant una manca de rendibilitat, doncs l’obligació existeix des del 
moment que va presentar la seva proposició al corresponent expedient de licitació. 
Aquest incompliment es troba tipificat com a infracció greu en l’article 23.1.g) del 
PCAP, el qual podrà ser sancionat amb una multa d’entre el 5 i el 10 per 100 dels 
ingressos obtinguts per l’explotació de l’obra pública durant l’any anterior (art. 23.2 
PCAP). 
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Pel que fa a l’incompliment de l’obligació fixada a la clàusula 10.1.e) i 10.3 del PCAP, 
consistent en la senyalització adequada per orientar degudament els usuaris sobre la 
circulació de vehicles i vianants en l’interior i els accessos i sortides de l’aparcament, 
recordar a la concessionària, que l’Ajuntament en data 28 de maig de 2012 els hi va 
fer arribar proposta del Sergent en Cap de la Policia Local, en relació a la citada 
senyalització. Així mateix, per escrit del 14 de juny del 2012, l’Ajuntament va fer arribar 
a Invermercury, SL el pressupost d’aquest senyalització d’acord amb la seva sol·licitud 
de data 28 de maig de 2012. No li consta a aquest Ajuntament el compliment per part 
del concessionari de la instal·lació d’aquesta senyalització. Aquest incompliment es 
troba tipificat com a infracció greu en l’article 23.1.b) del PCAP, el qual podrà ser 
sancionat amb una multa d’entre el 5 i el 10 per 100 dels ingressos obtinguts per 
l’explotació de l’obra pública durant l’any anterior (art. 23.2 PCAP). 
 
Pel que fa a l’incompliment horari, segons consta al plafó que la concessionària té a 
l’entrada del pàrking, l’horari d’hivern es de 7 a 22h, i de 7 a 2h els divendres, 
dissabtes i vigílies, en canvi l’horari d’estiu (de 15 de juny al 15 de setembre) es de 7 a 
24h, i de 7 a 2h els divendres, dissabtes i vigílies. Horari aquest que no s’adequa a 
l’establert a la clàusula 10.1.h que estableix que “el servei d’aparcament públi8c s’ha 
de prestar tots els dies de l’any, siguin o no festius, durant un mínim de 14 hores dels 
mesos d’octubre a abril, i durant un mínim de 18 hores dels mesos de maig a 
setembre”. Aquest incompliment es troba tipificat com a infracció greu en l’article 
23.1.g) del PCAP, el qual podrà ser sancionat amb una multa d’entre el  5 i el 10 per 
100 dels ingressos obtinguts per l’explotació de l’obra pública durant l’any anterior (art. 
23.2 PCAP). 
 
Pel que fa a l’incompliment del règim tarifari, segons consta el la documentació obrant 
en aquest Ajuntament, la tarifes aprovades en virtut del contracte inicial i l’acord plenari 
de data 5 de febrer de 2009 són les següents (IVA inclòs): 
 

- Preu per minut: 0,04 € el minut (0,03448 € minut IVA exclòs)  
- Preu hora: 2,4 € hora. (2,0688 € hora IVA exclòs) 
- Preu lloguer: 56,38 € al mes. (48,60 € mes IVA exclòs) 
- Preu manteniment places trameses: 9 € al mes. (7,7586 € mes IVA exclòs) 

 
Posteriorment, la modificació dels tipus d’IVA de l’any 2010 i posteriorment de l’any 
2012, fan que la tarifa màxima a aplicar pel concessionari es de: 
 

- Preu per minut: 0,042 € el minut (0,03448 € minut IVA exclòs)  
- Preu hora: 2,50 € hora. (2,0688 € hora IVA exclòs) 
- Preu lloguer: 56,81 € al mes. (48,60 € mes IVA exclòs) 
- Preu manteniment places trameses: 9,39 € al mes. (7,7586 € mes IVA 

exclòs) 
 
No obstant l’anterior, la concessionària, tal i com es desprèn de la fotografia realitzada 
en data 19 de setembre de 2012 corresponent al plafó de preus de l’entrada del 
pàrking, i que hi figura en l’expedient, ha publicat unes tarifes superiors a les 
aprovades per l’Ajuntament. 
 
Així mateix, de la documentació presentada a requeriment de l’Ajuntament en relació a 
les places en lloguer mensual, s’observa que s’ha superat la xifra de 56,81 € mensual 
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amb IVA inclòs. Aquest incompliment es troba tipificat com a infracció greu en l’article 
23.1.j) del PCAP, el qual podrà ser sancionat amb una multa d’entre el 5 i el 10 per 
100 dels ingressos obtinguts per l’explotació de l’obra pública durant l’any anterior (art. 
23.2 PCAP). 
 
Pel que fa a l’incompliment de l’obligació de lliurar a l’Ajuntament, durant la segona 
quinzena del mes de gener de cada any, un exemplar del compte d’explotació de 
l’exercici anterior i la totalitat dels justificants corresponents, diu la concessionària que 
“els documents que INVERMERCURY, SL ha aportat cada any juntament amb el 
corresponent escrit de personació s’ajusten a la obligació derivada del PCAP”, en 
aquest sentit, resulta evident afirmar que tot i que la concessionària anualment ha 
presentat un estat d’explotació, aquest no inclou  “la totalitat dels justificants 
corresponents”, atès que mitjançant escrits de sortida 2011/1298 de 9 de juny de 2011, 
2011/1736 de 4 d’agost de 2011, 2013/721 de 8 d’abril de 2013, ha estat necessari 
sol·licitar a la concessionària documentació suport per l’anàlisi d’aquest estat 
presentat, així mateix, tampoc la concessionària ha acomplert el termini que fixa el 
Plec respecte a que aquesta documentació ha d’estar lliurada “durant la segona 
quinzena del mes de gener de cada any”. Aquest incompliment es troba tipificat com a 
infracció lleu en l’article 22.1 del PCAP, el qual podrà ser sancionat amb una multa de 
fins al 5 per 100 dels ingressos obtinguts per l’explotació de l’obra pública durant l’any 
anterior (art. 23.2 PCAP). 
 
Pel que fa a l’incompliment de facilitar a l’Ajuntament un sistema àgil de informació tot i 
que la concessionària manifesta que desconeixia la existència d’aquesta obligació, tot i 
que l’article 13.8 del Plec diu literalment el següent: “13.8. El concessionari està obligat 
a facilitar a l'Ajuntament un sistema àgil i fidedigne d'informació sobre la prestació del 
servei, així com respecte del bitlletatge, els comptes d'ingressos i despeses i els 
balanços. L'Ajuntament, pot sol·licitar auditories de la concessió, que seran costejades 
íntegrament pel concessionari fins el màxim d’una per exercici econòmic.”. Caldria per 
tant, que la concessionària hagués establert un sistema d’informació àgil i fidedigne 
que hagués permès a la Corporació disposar de la citada documentació per tal de 
poder complir amb aquesta obligació. Aquest incompliment es troba tipificat com a 
infracció lleu en l’article 22.1 del PCAP, el qual podrà ser sancionat amb una multa de 
fins al 5 per 100 dels ingressos obtinguts per l’explotació de l’obra pública durant l’any 
anterior (art. 23.2 PCAP). 
 
Pel que fa a l’incompliment de facilitar el llibre de reclamacions, tal i com diu la pròpia 
concessionària es regula a l’article 15.2 del Plec i 18 del contracte que estableix, 
inequívocament la necessitat de comunicar a l’Ajuntament de manera mensual els fulls 
de reclamació. No consta en aquest Ajuntament que Invermercury, SL hagi trames cap 
reclamació dels usuaris a la Corporació, tot i que a l’expedient consten reclamacions 
dels propis usuaris que han registrat d’entrada a aquest Ajuntament. En conseqüència, 
esdevé evident l’incompliment per part de la concessionària. Aquest incompliment es 
troba tipificat com a infracció lleu en l’article 22.1 del PCAP, el qual podrà ser 
sancionat amb una multa de fins al 5 per 100 dels ingressos obtinguts per l’explotació 
de l’obra pública durant l’any anterior (art. 23.2 PCAP). 
 
Pel que fa a l’incompliment del pagament de tributs expressament reconeguda per la 
concessionària, en concret l’impost sobre béns immobles corresponent als anys 2011 i 
2012, cal tenir present que de conformitat amb el que es disposa a l’art. 20.f) del 
TRLCAP, és aquesta una causa de prohibició de contractar amb l’Administració i, en 
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conseqüència, de resolució del contracte en si mateixa. Afegir igualment, que a data 
de signatura d’aquest decret, la societat mercantil Invermercury, S.L., tampoc ha 
satisfet els seus deutes tributaris corresponents als exercicis 2013 i 2014. En concret a 
data de signatura del present Decret, resta pendent de liquidar a l’Ajuntament la xifra 
de 309.039,83 € de principal, xifra que inclou el cànon inicial de la concessió. 
 
En relació a les altres qüestions plantejades pel concessionari: 
 

1. Pel que fa a la protecció municipal en relació a la llista de morosos que ha fet 
arribar a aquesta Corporació, caldria que la concessionària fes arribar a 
aquesta Corporació, les dades relatives a la identitat i domicili dels usuaris que 
figuren com impagats (nom complet i adreça de notificacions), els conceptes 
que configuren el deute de cadascun d’ells i l’import vençut pendent de 
pagament, així com la justificació del deute que figura com impagat, i les 
gestions que han estat realitzades prèviament per la concessionària per al 
cobrament. 
 

2. Pel que fa a l’establert en la clàusula 14.1.d) del Plec en relació al restabliment 
de l’equilibri econòmic de la concessió, caldria que el desequilibri que 
manifesta la concessionària fos acreditat documentalment, circumstància que a 
data d’avui encara no ho esta. 
 

3. Pel que fa a la sol·licitud dels expedients municipals d’aprovació de la creació 
dels 3 aparcaments públics (Carbonella, Guardia Civil, el Palauet), atès que els 
citats pàrkings resten fora de l’àmbit d’actuació de la concessió, caldria que 
Invermercury acredités el seu interès.  
 

4. Pel que fa a les propostes de solventar els incompliments que considera la 
pròpia concessionària, mencionar que tal i com consta en aquest Decret la 
concessionària no ha solventat els incompliments notificats mitjançant Decret 
541/2013 de 7 de maig. 
 

5. Pel que fa a la proposta de pagament del deute actual a raó de 20.000 € anuals 
cal dir que tal i com s’ha posat de manifest a la concessionària, caldria que 
prèviament, la concessionària procedís a avalar el fraccionament del deute 
sol·licitat, així com els interessos que origini la seva proposta de fraccionament, 
més un 25% de la suma d’ambdues partides d’acord amb l’article 48.2 del 
Reglament general de recaptació. Caldria recordar a la concessionària que 
Invermercury va sol·licitar un fraccionament per escrit de 14 de març de 2011, 
que va ser aprovat per la Junta de Govern Local de 24 de març de 2011, contra 
el que va procedir a presentar recurs de reposició, i no va procedir a dipositar la 
garantia d’avalar el deute tal i com preveu l’esmentat article 48.2 del Reglament 
general de recaptació. 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 28 de juliol de 2014, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta. 
 
Ateses totes les consideracions anteriors, vist l’expedient administratiu de referència i 
tenint en compte la normativa de legal aplicació, de conformitat amb la proposta de 
l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels setze membres presents dels disset que 
integren el nombre de dret del Ple municipal:  
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PRIMER.- Desestimar el recurs de reposició interposat en data 28/05/2013 per 
Invermercury, SL, contra el Decret de l’Alcaldia núm. 541/2013, de 7 de maig, en base 
als raonaments descrits en la part expositiva de la present resolució. 
 
SEGON.- Iniciar expedient per a la resolució del contracte de concessió d’obra pública 
formalitzat en data 28 d’abril de 2005 amb Invermercury, SL per a la construcció i 
explotació d’un aparcament subterrani a la riera Gavarra, 4-14.  
 
TERCER.- Que emetin informe la secretària i l’interventor de la Corporació, la primera 
en relació a la possible exigència de responsabilitat contractual, si és el cas, a 
l’empresa contractista i al procediment a seguir per a la resolució del contracte, i el 
segon en relació a la liquidació del contracte i a les quantitats que, en el seu cas, li 
siguin imputables. 
 
QUART.- Atorgar a la concessionària un termini de 15 dies hàbils per tal que 
procedeixi a esmenar totes les deficiències detectades en els informes transcrits en el 
cos del present acord, advertint-la que si no ho fa, l’expedient de resolució contractual 
seguirà el seu curs. 
 
CINQUÈ.- Notificar el contingut del present acord a tots aquells que apareguin com a 
interessats en l’expedient. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim Intern, explica 
que en aquest punt es proposa la resolució del contracte de concessió de l’aparcament 
ubicat a la riera Gavarra, adjudicat l’empresa Invermercury, SL, l’any 2005. És obvi 
que per prendre una decisió d’aquesta transcendència, les causes que la motiven són 
prou importants i el que es prioritza són els drets dels usuaris de l’aparcament. 
Entenen, tal i com diuen els informes tant de Serveis Tècnics com el d’Intervenció, que 
els drets, tant dels usuaris com del mateix Ajuntament, estan essent vulnerats 
sistemàticament amb incompliments greus del Plec de clàusules que regeixen aquesta 
concessió. Aquesta decisió no té cap component de precipitació, sinó que és 
conseqüència d’un seguit de converses i reunions amb la concessionària que s’inicien 
en el segon semestre de l’any 2011, quan es fiscalitzen els comptes d’explotació dels 
exercicis 2009 i 2010 i es plantegen certes deficiències de funcionament, a les quals la 
concessionària hi hauria de donar solució. Una reunió clau fou la que es va fer el 17 de 
maig de 2012 entre la concessionària, la Intervenció municipal i diversos regidors del 
consistori, en la qual es va proposar a l’empresa diverses mesures per a un millor 
funcionament de l’aparcament, tant en el vessant estrictament funcional com en 
l’econòmic i se li va oferir la col·laboració municipal en l’aplicació d’aquestes mesures. 
És significatiu també l’incompliment de les obligacions tributàries de la concessionària 
amb l’Ajuntament, qualificat com a incompliment molt greu. Per altra banda, en 
aquests últims mesos, l’Ajuntament s’ha reunit amb una representació de propietaris, 
els quals han manifestat l’estat de manteniment precari en què es troba l’aparcament. 
El mes passat es va comunicar a l’Ajuntament la constitució de la comunitat d’usuaris 
que aquest mateix Ajuntament entenia com un fet essencial per poder dur a terme les 
accions oportunes i legals que la deficient situació del servei requeria. Per això 
entenen i, per tant proposen al Ple, que la via més adient per solucionar aquesta 
situació deguda als incompliments reiterats de la concessionària, i sempre dins el marc 
legal, és la resolució del contracte i al mateix temps s’intenta trobar un acord amb la 
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concessionària perquè aquesta resolució s’acceleri i es pugui donar el servei adequat 
als usuaris. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 
aquesta problemàtica fa molt de temps que dura. Han estat informats i han vist que 
l’empresa no ha donat solució a tots els requeriments que ha fet l’Ajuntament. Per tant, 
el seu grup està d’acord a tirar endavant aquest assumpte. S’haurà d’estar molt atent a 
allò que implica la resolució d’aquest contracte, buscar el camí legal que doni més 
seguretat al consistori i intentar arribar a un acord amb l’empresa que sigui viable. 
També cal estudiar la viabilitat econòmica de l’aparcament per poder garantir i, fins i 
tot millorar, el servei. 
 
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora del grup municipal d’ERC, explica que en 
primer lloc vol agrair al senyor Gregori la seva actitud, ja que els ha mantingut 
constantment informats sobre aquest assumpte. Han pogut participar en algunes 
reunions, amb la qual cosa s’han pogut fer una idea del problema. Comenta que el 
pàrquing és necessari d’ençà de la remodelació de la riera i, a més a més, no es pot 
oblidar que a sobre mateix hi ha el Centre d’Assistència Primària. Si l’aparcament no 
funciona, dóna mal servei a tot el poble. En una reunió del mes de maig, es va oferir 
diverses solucions a l’empresa concessionària perquè l’aparcament funcionés 
correctament i amb rendibilitat. Sembla que aquesta empresa no vol que sigui rendible 
perquè no han aplicat cap de les solucions que se’ls va suggerir, tot i que hi havia 
solucions amb un cost mínim o zero. Potser ha arribat el moment de resoldre el 
contracte, perquè en comptes que les coses vagin millor, van cada vegada pitjor. El 
seu grup donarà suport a aquest assumpte. 
 
El senyor Gregori comenta que és bàsic que aquest servei sigui viable. Explica que 
havien pensat fer el que s’anomena segrest de la concessió, sanejar el servei i tornar-
lo a licitar. Però com a premissa per poder fer alguna cosa amb aquesta concessió 
calia saber si és un servei viable i amb els estudis de què disposa es demostra que sí 
que ho pot ser, però amb una gestió estricta i acurada, que és el que, personalment, 
troba a faltar en la situació actual. 
 
El senyor alcalde explica que ara s’inicia un procés que molt probablement serà feixuc 
i llarg, ja que l’empresa no es quedarà amb els braços plegats, tot i que hi ha proves 
suficients per tirar endavant l’expedient. També vol agrair el suport dels dos grups 
municipals de l’oposició, ja que aquest assumpte també el considera de poble, com va 
considerar en el seu moment l’expedient de Sorea. També vol agrair la col·laboració 
de l’associació d’usuaris de l’aparcament, que s’ha creat recentment. 
 
12.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE D’OBRA ORDINÀRIA PER A LA  
RECUPERACIÓ DE L’ODÈON I EL SEU ENTORN COM A RECURS TURÍSTIC 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 4/2014, de 3 de gener, es va resoldre 
adjudicar, de conformitat amb la proposta efectuada per la Mesa de Contractació en 
data 12 de desembre de 2013, el contracte per a la redacció del projecte museogràfic, 
del projecte d’obra així com de la direcció facultativa i de la coordinació de la seguretat 
i salut de les obres de recuperació de l’Odèon i el seu entorn com a recurs turístic, a la 
mercantil Guitart Arquitectura i Associats, SLP, pel preu de 24.137,29 €, exclòs l’IVA el 
qual puja un import de 5.068,83 €, amb subjecció al plec de clàusules administratives i 
tècniques particulars (PCAP), així com a l’oferta presentada per la pròpia licitadora.  
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Atès que en data 28 de març de 2014, l’adjudicatari presentà a l’Ajuntament de Canet 
de Mar 4 exemplars en suport paper del projecte i un projecte complert en suport 
informàtic. 
 
Atès que en data 8 d’abril de 2014 es va sol·licitar informe previ a l’aprovació inicial del 
projecte als serveis territorials del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, atès que es tracta d’un espai d’expectativa arqueològica, d’acord amb el 
Catàleg de patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric i artístic de Canet de 
Mar. 
 
Atès que en data 11 d’abril de 2014, l’arquitecta municipal va informar favorablement el 
projecte d’obra ordinària per a la recuperació de l’Odèon i el seu entorn com a recurs 
turístic. 
 
Atès que en data 10 de juny de 2014, s’ha emès informe favorable al projecte per part 
de l’arqueòleg territorial i l’arquitecta territorial. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 28 de juliol de 2014, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i, de conformitat amb el que disposa l’article 
45 del ROAS, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d’Urbanisme, 
s’acorda per dotze vots a favor dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Cati Forcano 
Isern, Laureà Gregori Fraxedas, Albert Lamana Grau, Manel Almellones Conesa, M. 
Assumpció Sànchez Salbanyà, Àngel López Solà, Josep M. Masvidal Serra, Pere 
Xirau i Espàrrech, Sílvia Tamayo Mata, Jordi Planet Rovira i Víctor Cerveto Hernández 
i quatre abstencions dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Ivan Aranda Mena, Lluís 
Llovet Bayer i Coia Tenas Martínez: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària de recuperació de l’Odèon i 
el seu entorn com a recurs turístic, redactat per l’arquitecte Xavier Guitart i Tarrés, amb 
un pressupost d’execució per contracta de 217.728,88 €, IVA inclòs. 
 
SEGON.- Sotmetre aquest projecte a informació pública pel termini de 30 dies, en els 
termes de l’article 37 del ROAS, mitjançant publicació en el tauler d’edictes de  
l’Ajuntament de Canet de Mar, així com al seu web. En cas que transcorregut aquest 
termini no s’hagin presentat al·legacions, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
TERCER.- Una vegada aprovat definitivament el projecte, de conformitat amb el que 
disposa l’article 38.2 del ROAS, s’haurà de publicar al BOP, al DOGC i al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament.  
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, regidor delegat de Cultura i Joventut, explica que el 
motiu de l’aprovació inicial d’aquest projecte és ni més ni menys que poder guanyar 
temps. Per a la licitació de les obres calia, per un costat, el finançament que creien ja 
consolidat i, per un altre, el vistiplau per part del Departament de Patrimoni de la 
Generalitat de les obres que es pretenien dur a terme, ja que es tracta de convertir el 
que queda de l’edifici de l’Odèon en una coberta porxada. Patrimoni ha visat el 
projecte i, per tant, l’ha validat i, sorprenentment, els 80.000 euros que creien que 
tenien consolidats a través d’una subvenció d’INCASOL, no arribaran. Durant aquesta 
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setmana, s’han tingut contactes amb el Departament de Cultura i s’ha arribat al 
compromís per part del Departament que a principis de setembre intentaran donar una 
solució satisfactòria a aquest problema. Per tant, amb l’aprovació del projecte es 
guanya temps, ja que ha d’estar exposat al públic per un termini de 30 dies hàbils, la 
qual cosa vol dir que en seran cap a quaranta. Amb aquest termini s’arriba a principis 
de setembre, que és quan se sabrà a quin compromís arriba la Generalitat. 
 
El senyor Jordi Planet Rovira, regidor del grup municipal del PSC, explica que el seu 
grup donarà suport a aquesta aprovació. Comenta que en aquest projecte, el tècnic és 
altre cop el senyor Xavier Guitart i tenint en compte l’experiència amb el projecte de 
l’escola de música, demanen que aquest cop el pressupost no s’escapi de les mans, 
com ha passat amb l’anterior. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, explica que estan 
d’acord amb el projecte, ja que va ser una proposta que fa temps es va debatre en una 
Comissió de Seguiment de l’Odèon, però, de fet, no se’ls ha convocat a cap altra 
reunió. Amb el que no estan tan d’acord és que a les meses de contractació no hi 
pugui ser l’oposició per poder fer un seguiment dels projectes que es presenten. 
Demanen novament que l’oposició hi pugui ser, de la mateixa manera que s’ha donat 
accés a l’ACPO en aquest procés de contractació. Per altra banda, comenta que hi 
havia dues empreses que a nivell tècnic semblaven molt similars, a la fi s’ha escollit el 
pressupost a la baixa i espera, igual que el senyor Planet, que aquest pressupost a la 
baixa pugui ser el que és i no passi com amb l’escola de música. 
 
El senyor Xirau explica que no era la primera vegada que el senyor Guitart treballava 
amb l’Ajuntament i amb la intervenció que es va fer a la Casa museu no es va passar 
ni un cèntim del pressupost i considera que el problema de l’escola de música ja l’ha 
explicat a bastament. El senyor Xirau explica que es va fer una reunió tècnica, amb 
dos tècnics de la Generalitat i un de la Diputació i es va convidar a l’ACPO perquè un 
dels tècnics que s’havia convidat per fer un projecte per a l’Odèon era el senyor 
Brufau, un tècnic de la plena confiança de l’Associació. De fet, van venir a la reunió 
amb veu però sense vot. Tindran en compte per a posteriors ocasions la demanda del 
senyor Llovet, però en una reunió merament tècnica, evidentment les persones que 
van prendre la decisió foren els tècnics de la Generalitat i de la Diputació. Explica que 
el motiu principal perquè s’adjudiqués el projecte al senyor Guitart no va ser només per 
la baixa en el pressupost. Realment va ser per dos motius, un era, evidentment, per la 
baixa en el pressupost, però mentre que el projecte del senyor Brufau era molt fort en 
la part estructural, la part de museïtzació no estava prou treballada i això va fer 
decantar la balança cap al projecte del senyor Guitart, ja que la museïtzació és un 
extrem important. S’ha de recordar que aquesta obra està finançada pel FEDER, 
subvenció que ha estat atorgada justament per la proposta de museïtzació, per tant, 
pel projecte cultural, i no es pot punxar en aquest aspecte, perquè si un cop feta l’obra, 
el FEDER entén que no s’ha fet com s’havia de fer i retiren la subvenció, la manca 
d’aquests diners paralitzarien el projecte, ja que reclamarien els diners avançats i, a 
més a més, multarien l’Ajuntament per incompliment de condicions.  
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13.- APROVACIÓ DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS O UTILITAT MUNICIPAL 
OBRES DE REFORMA DE LA PLANTA SISENA DE LA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA 
GUILLEM MAS UBICADA A LA COSTA DE L’HOSPITAL, 4 
 
Atès que la residència geriàtrica Guillem Mas va presentar sol·licitud de llicència 
d’obres per a la reforma de la planta sisena de l’edifici ubicat a la Costa de l’Hospital, 
4, mitjançant escrit de data 04.03.2014, registrat d’entrada amb el número 1222. 
 
Atès que aquesta sol·licitud va ser informada favorablement per la TAG d’Urbanisme, 
la senyora Dolors Puig Gómez, en data 18 de juliol de 2014. 
 
Atès que amb aquesta sol·licitud d’obres es pretén reformar la planta sisena, 
actualment en desús, per tal d’augmentar l’oferta de places de la residència geriàtrica. 
 
Atès que la residència geriàtrica Guillem Mas compta amb un Patronat com a òrgan de 
govern, el qual està format, entre d’altres, per l’alcalde de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, que n’és el president, i per dos regidors del consistori, els de les àrees de Serveis 
Socials i Hisenda. 
 
Atès que aquesta residència geriàtrica té una funció primordial i necessària en la 
població per poder donar cabuda a totes aquelles persones dependents en major o 
menor grau i que no disposen de suficients recursos per al desenvolupament de la 
seva autonomia personal. 
 
Atès que la demanda d’ingrés a la residència geriàtrica Guillem Mas ha augmentat 
considerablement en els últims temps, es considera convenient l’ampliació de l’edifici 
amb la reforma de la sisena planta, per poder continuar amb la tasca social i no 
lucrativa que porta a terme aquesta institució i és per això que és necessari declarar 
l’obra com d’especial interès o utilitat municipal i que, d’acord amb el que disposa 
l’article 103.2 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, s’apliqui una 
bonificació del 95% de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres i estableixi 
l’exempció de les taxes urbanístiques. 
 
Atès que és voluntat d’aquest consistori afavorir i bonificar aquelles obres que resultin 
d’un especial interès per al municipi, ja sigui des del punt de vista social, cultural, 
històric o econòmic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del ple municipal, segons estableix 
l’article 103.2.a) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 28 de juliol de 2014, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta. 
 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i 
Règim Intern, s’acorda per unanimitat dels setze membres presents dels disset que 
integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Declarar d’especial interès o utilitat municipal, per concórrer circumstàncies 
socials i econòmiques, les obres per a la reforma de la sisena planta de la residència 
geriàtrica Guillem Mas, ubicada a la Costa de l’Hospital, número 4 de Canet de Mar. 
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SEGON.- Aprovar l’aplicació la bonificació de l’ICIO a les obres de reforma de la 
sisena planta de la residència geriàtrica Guillem Mas, ubicada a la Costa de l’Hospital, 
número 4 de Canet de Mar. 
 
TERCER.- Notificar l’acord a tots els interessats. 
 
El senyor alcalde explica que fa pocs dies han començat les obres d’ampliació i 
reforma de la Residència Guillem Mas per poder ampliar l’ocupació. S’està construint 
una planta més i, com a conseqüència d’aquesta ampliació, també hi haurà la 
contractació de més personal. Aquesta obra és producte de la bona feina feta 
especialment per la direcció de la Residència i també pel Patronat que, amatents a la 
demanda existent al municipi de places de residència geriàtrica, han fet tots els 
esforços possibles per dur a terme aquesta ampliació. Han estat dos anys intensos 
buscant finançament, negociant amb entitats bancàries per aconseguir-lo. La 
Residència disposa de molt bona salut econòmica i financera i per això, fa pocs dies 
s’han pogut iniciar aquestes obres d’ampliació. La Residència Guillem Mas, de 
participació pública, és un referent al municipi i per això creuen fermament amb aquest 
projecte i aquesta ampliació reforçarà encara més aquest referent. El motiu pel qual es 
demana la bonificació de l’ICIO, que és l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres, com ja s’ha fet amb altres casos, com per exemple, la instal·lació de la fibra 
òptica o la construcció del nou institut, és per ser una obra amb un interès clarament 
públic. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 
celebren que les obres s’hagin pogut iniciar. Comenta que la Residència és un referent 
no només per Canet i és indiscutible que aquesta reforma i ampliació és clarament 
d’interès públic. 
 
14.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT CEMENTIRI MUNICIPAL DE CANET 
DE MAR 
 
Atès que el servei de cementiri municipal és competència de l'Ajuntament de Canet de 
Mar, que pot ser gestionat per qualsevol de les formes previstes a la legislació del 
règim local i que es prestarà en el bé de domini públic afectat a aquest servei. 
 
Atès que es necessari i convenient que l’Ajuntament de Canet de Mar aprovi un 
reglament que reguli, administri, dirigeixi i tingui cura del cementiri municipal, així com 
que també reguli tot allò relatiu a la conducció de cadàvers i establiments d'empreses 
funeràries, llevat d'allò que sigui competència pròpia d'altres autoritats i organismes. 
 
Atès que les corporacions municipals estan facultades per intervenir en l’activitat dels 
ciutadans i les ciutadanes mitjançant l’aprovació d’ordenances i reglaments, tal com 
reconeixen els articles 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, i 236 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. 
 
Atès que el procediment legal d’aprovació de les ordenances i els reglaments 
municipals i de les modificacions que puguin produir-se implica, per imperatiu de 
l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny, l’adopció d’una resolució per la qual s’iniciï l’expedient 
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de formació de l’ordenança o el reglament corresponent i la designació d’una comissió 
d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de la norma o les 
modificacions d’aquesta. 
 
És per això que, en data 10 de juliol d’enguany, l’alcalde va resoldre iniciar expedient 
per redactar i aprovar el text per a un reglament regulador del cementiri municipal de 
Canet de Mar i, a aquest efecte, va disposar constituir una comissió d’estudi perquè 
redactés aquest reglament, integrada pel titular de la Regidoria delegada de Sanitat, la 
cap d’Àrea de Secretaria/Alcaldia i la secretària accidental de l’Ajuntament, la qual 
estava presidida per l’alcalde de la corporació. 
 
Aquesta comissió d’estudi es va reunir en data 17 de juliol de 2014, reunió en la qual 
es va formular el projecte de Reglament regulador del cementiri municipal. 
 
Vist el text resultant, redactat per aquesta comissió d’estudi abans esmentada, de 
conformitat amb el que estableixen els articles 20, 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei de bases 
de règim local. 
 
Vist i trobat conforme l’informe favorable de Secretaria, de conformitat amb la proposta 
de la Regidoria delegada de Sanitat, s’acorda per unanimitat dels setze membres 
presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Reglament regulador del cementiri municipal de 
Canet de Mar, el text íntegre del qual es transcriu a  continuació: 
 

REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI PÚBLIC DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 
 
TÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1: Competència i naturalesa del servei. 
 
Es competència de l'Ajuntament de Canet de Mar el servei de cementiri municipal, el 
qual podrà ser gestionat per qualsevol de les formes previstes a la legislació del règim 
local, i es prestarà en el bé de domini públic afectat a aquest servei. 
 
Article 2: Objecte. 
 
És objecte d'aquest Reglament la regulació, administració, direcció i cura del cementiri 
municipal, així com d'allò relatiu al la conducció de cadàvers i establiments d'empreses 
funeràries, llevat d'allò que sigui competència pròpia d'altres autoritats i organismes. 
 
Article 3: Obligacions del titular del servei. 
 
1.- Correspon a l'Ajuntament de Canet de Mar, com a ens titular de servei: 
 
a.- La supervisió i tutela de la prestació del servei.  
b.- L'organització, la cura i condicionament del cementiri.  
c.- El compliment de les mesures sanitàries i higièniques d'aplicació vigent o que es 
dictin en el futur. 
d.- L'autorització i inspecció de les obres i instal·lacions de qualsevol classe que es 
realitzin en el cementiri.  
e.- La resolució de tots els recursos, queixes i peticions que es presentin contra els actes 
de gestió i servei.  



S/iu 
 

51 
 

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

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

f.- L'atorgament de les concessions  sepulcrals i el reconeixement dels drets funeraris de 
qualsevol classe.  
g.- Establir les tarifes del servei mitjançant les Ordenances Fiscals. 
h.- La percepció de les tarifes abonades pels usuaris. 
i.-  El nomenament, direcció i cessament del personal adscrit al servei. 
j.-  Administració i control de les altres activitats comercials que es pugin generar en el 
recinte del cementiri.  
k.- La resta d'atribucions que la legislació de règim local reserva als ens públics titulars 
dels serveis municipals.  
 
2.-  Correspondrà a les empreses autoritzades per a la prestació de serveis funeraris en 
aquest municipi, la prestació dels treballs propis del servei, així com la conducció de 
cadàvers, trasllats de despulles, subministrament de caixes i capelles, des de la data de 
defunció, fins el lliurament de les restes mortals al personal del cementiri per a la seva 
inhumació.  
 
TÍTOL II: DELS DRETS FUNERARIS 
 
SECCIÓ I: DELS DRETS FUNERARIS EN GENERAL 
 
Article 4: Contingut del dret funerari. 
 
1.- El dret funerari constitueix la facultat que se li atorga al titular d'un dret d'ús respecte 
una part prèviament construïda o edificada del domini públic municipal adscrit al servei 
de cementiri com nínxol, tomba, panteó, fossa, columbaris, per a la inhumació i 
conservació en ella, de les seves restes o cendres i/o les dels seus familiars i de les 
persones amb les qui l'uneixi una especial relació d'afecció.  
 
2.- Aquesta facultat no pot en cap cas estendre's a la lliure disponibilitat per a l'alienació 
a títol gratuït ni onerós dels béns de domini públic sobre els que recau aquest dret, i que 
degut a la seva naturalesa son inalienables, inembargables i imprescriptibles.  
 
Article 5:  Garantia. 
 
El dret funerari sobre tota classe de sepultures restarà garantit mitjançant l'expedició del 
títol nominatiu de cada sepultura, i s'inscriurà en el Llibre de registre  corresponent . 
 
SECCIÓ II: DEL LES CONCESSIONS. 
 
Article 6: Adquisició i titularitat del dret funerari. 
 
1.- El dret funerari s'adquireix per l'atorgament i concessió del títol del dret funerari,  i pel 
pagament de la taxa establerta en la corresponent Ordenança fiscal, atorgament que es 
podrà efectuar: 
 
a.-  A nom personal i individual, que serà del propi peticionari. 
b.- A nom de comunitats religioses o establiments benèfics o hospitalaris reconeguts com 
a tals per l'Administració, per a ús exclusiu dels seus membres  dels asilats i acollits. 
c.- A nom de Corporacions, fundacions o Entitats legalment constituïdes, de tipus social o 
benèfic, per a ús exclusiu dels seus membres. 
 
Les sepultures del cementiri municipal de Canet de Mar  es classifiquen en: 
 
1. Nínxol: cavitat d’una construcció funerària per a la inhumació d’un o més cadàvers o 
de restes cadavèriques, tancada amb una llosa o envà. 
En el cementiri municipal de Canet de Mar, comprèn les  denominacions de nínxol amb 
ossera o sense ossera.  
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2. Tomba: lloc soterrat d’inhumació d’un o més cadàvers o de restes cadavèriques,cobert 
per una llosa, integrat per un o més nínxols. 
3. Panteó: monument funerari destinat a la inhumació de diferents cadàvers o de restes 
cadavèriques, integrat per un o més nínxols. 
4. Fossa comú: Lloc soterrat de inhumació de cadàvers i restes cadavèriques. 
5. Ossera municipal: espais del cementiri municipal destinats a recollir restes 
cadavèriques resultants de exhumacions i neteges de sepultures. 
 
2.- En cap cas podran ser titulars de concessions ni de cap altre dret funerari les 
companyies d'assegurances, de previsió o qualsevol altra similar, i per tant no tindran 
efectes davant l'Ajuntament, les clàusules de les pòlisses o contractes que concertin, si 
pretenen cobrir altres drets que no siguin el de proporcionar als assegurats el capital 
necessari per tal d’abonar el dret funerari de què es tracti. 
 
3.- Correspondrà a l'Ajuntament o ens en qui autoritzi, la facultat de resoldre els 
expedients sobre titularitat i ús dels drets funeraris i totes llurs incidències. La seva 
resolució podrà ser recorreguda davant de l'Ajuntament.  
 
El lliurament dels corresponents títols funeraris serà facultat exclusiva de l'Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 
Article 7: Contingut del títol. 
 
El títol de dret funerari contindrà les següents dades:  
 
a.- Identificació de la sepultura.  
b.- Data de l'adjudicació . 
c.- Nom i cognoms del seu titular.  
d.- Nom i cognoms, els cadàvers o les restes de les quals hi son dipositats, així com les 
inhumacions, exhumacions i trasllats.  
 
Article 8: Terminis. 
 
1.- El títol del dret funerari es podrà adquirir amb caràcter temporal per compra o per 
lloguer. 
 
2.- Per compra: El dret funerari sobre qualsevol sepultura per adquisició per compra, 
s'atorgarà amb caràcter general per un termini de 50 anys. Els titulars de sepultures 
continuaran en l'ús i possessió de la sepultura en règim de precari administratiu. Aquesta 
situació es podrà perllongar per un màxim de 99 anys, sumant concessions i precari. La 
situació de precari administratiu respecte les sepultures del cementiri té les següents 
característiques: 
 
a) El posseïdor de la sepultura, es a dir, la persona o persones que han estat titulars 
durant els primers 50 anys, conservarà l'ús exclusiu de la mateixa fins que l'Ajuntament 
no la requereixi pel seu abandonament per raons d'interès públic. En aquest sentit, haurà 
d'estar al corrent de pagament de les taxes de conservació o manteniment que aquesta 
utilització precària generi. 
b) La continuïtat de l'ús precari estarà condicionada a la disponibilitat de sepultures 
lliures. També podrà denegar-se l'ús precari quan es produeixi alguna de les causes 
d'extinció de drets previstes en l’article 24 d’aquest reglament. 
c) Les raons d'interès públic que autoritzen a l'Ajuntament a ordenar el desallotjament 
de una sepultura en situació precària son les previstes en el Reglament de Policia 
Sanitària Mortuòria, es a dir: 
 
- Trasllat de cementiri 
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- Declaració de ruïna de sepultures o d'un conjunt 
- Enderroc d'illes del cementiri per reforma del mateix 
- Altres causes sobrevingudes no especificades que comportin la necessitat de la 
comunitat de recuperar les sepultures cedides a precari. En aquests casos, hauran 
d'haver passat més de 10 anys des de la última inhumació de un cadàver a la sepultura. 
 
3.- Per lloguer: El dret funerari sobre qualsevol sepultura d'adjudicació per lloguer 
s'atorgarà per un període de 3 anys. L’Ajuntament  atorgarà dues possibles pròrrogues 
d'una durada de 3 anys cadascuna d'elles, sempre a petició del titular o dels hereus o 
causahavents, o de qualsevol persona vinculada amb relació de parentiu o amistat amb 
aquella o aquelles, les restes de les quals siguin inhumades en la sepultura de què es 
tracti. Transcorregut el període de lloguer, les restes hauran de ser traslladades, ja sigui 
a la nova sepultura adquirida per compra, o bé a la fossa comuna o mitjançant la 
incineració als columbaris especials. 
 
4.- Expirat el termini de la concessió de caràcter temporal, es requerirà al titular, en el 
domicili que consti en el Llibre de Registre de Sepultures, a fi de que procedeixi al trasllat 
de les restes o bé a la fossa comuna o mitjançant la incineració als columbaris especials. 
 
Article 9: Requisits per a la concessió de nínxols i columbaris 
 
Les concessions podran atorgar-se per a l'enterrament immediat d'un cadàver, per al 
trasllat de restes des d'un nínxol adjudicat en règim d'arrendament o per al dipòsit de 
cendres procedents d’incineracions de cadàvers tant en nínxols com en columbaris. Les 
sepultures (nínxols i tombes) seran denominades en forma adequada i numerades 
correlativament, quedant obligats els titulars a acceptar-ne el número que per ordre 
d’adjudicació els hi toqui, aquest ordre coincidirà amb el de numeració. 
 
SECCIÓ III: DE LA TRANSMISSIÓ DEL DRET FUNERARI. 
 
Article 10: Transmissió "inter vius". 
 
S'estimarà vàlida la cessió a títol gratuït del dret funerari sobre sepultures per actes 
"intervius" a favor del cònjuge, parents del titular per consanguinitat fins al 4rt grau, i 
afinitat fins el segon grau, i de persones que acreditin llaços afectius i convivència 
mínima de 5 anys amb el titular immediatament anteriors a la transmissió. També les que 
es defereixen a favor d'hospitals, entitats benèfiques o religioses amb personalitat 
jurídica segons les lleis. 
 
Article 11: Sol·licitud de transmissió. 
 
1.- En el termini de cinc anys des la mort del titular del dret funerari, els hereus 
testamentaris o aquells a qui correspongui per herència hauran de sol·licitar a 
l'Ajuntament o entitat a qui autoritzi, la transmissió del dret funerari prèvia presentació del 
títol corresponent i els documents justificatius de la seva pretensió. El gestor del servei 
lliurarà un nou títol consignant-se la transmissió en el llibre registre i en el fitxer general.  
 
2.- Exhaurit el termini de cinc anys sense que s'hagi procedit a sol·licitar la transmissió, la 
titularitat del dret funerari revertirà a favor de l'Ajuntament, prèvia notificació per part del 
mateix, als possibles hereus. 
 
3.- Les successives transmissions d’un dret funerari no alteraran el termini per al qual fos 
inicialment atorgat. 
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Article 12: Successió testamentària. 
 
1.- Si del certificat del Registre d'últimes Voluntats en resultés l'existència del testament, 
s'obrirà la successió testamentària i, d'acord amb les disposicions del testador, es durà a 
terme la transmissió a favor de l'hereu designat.  
 
2.- Si el testador hagués disposat de la seva herència a favor de diversos hereus, els 
drets sobre la sepultura seran deferits als qui d'entre ells designi per majoria de 
participació en l'herència.  
 
3.- En el cas de no aconseguir-se o de no ésser possible la dita majoria, s'atribuirà la 
titularitat a l'hereu escollit pels restants, els quals hauran de renunciar al dret funerari.  
 
4.- Si no hi ha acord, s'atorgarà la titularitat al de major edat entre els hereus ( sempre 
que no sigui titular de cap altre dret funerari), i si aquest no accepta, al que el segueix en 
edat, i així successivament.  
 
5.- Les transmissions efectuades en base als apartats anteriors, revestiran el caràcter de 
provisionals en cas que existeixi litigi l'objecte del qual sigui la titularitat del dret funerari, i 
mentre no recaigui resolució judicial ferma.  
 
Article 13: Successió "ab intestada". 
 
A falta de successió testamentària, es transmetrà el dret funerari per ordre de successió 
establert per la legislació civil, i si existissin diverses persones amb dret a la successió, 
s'observaran les normes dels articles anteriors. A falta d’aquesta successió, el sol·licitant 
acreditarà el seu dret a ser titular aportant una declaració responsable de la inexistència 
de possibles hereus. 
 
Article 14: El dret d'usdefruit. 
 
El dret d'usdefruit de tota classe de sepultures es cancel·larà a la mort de l'usufructuari 
en que es consolidarà amb la nua propietat. 
 
Article 15: Transmissions provisionals. 
 
1.- Quan no sigui possible dur a terme la transmissió en les formes establertes en els 
articles precedents, bé perquè no pugui justificar-se la defunció del titular del dret, bé 
perquè sigui insuficient la documentació, o per raó d'absència de les persones que hi 
tinguin dret, es podrà expedir un títol provisional a aquell sol·licitant que es cregui amb 
dret.  
 
2.- Les transmissions que s'efectuïn amb caràcter provisori atenent els supòsits previstos 
en aquest article tindran causa en expedient administratiu, publicant-se en el BUTLLETÍ 
OFICIAL DE LA PROVINCIA i en un diari d'entre dels de major circulació, a fi i efecte que 
dintre els 15 dies hàbils següents s'hi puguin oposar els que es creguin amb dret, i els 
títols que a l'efecte s'expedeixin ho seran sense prejudici de tercer de millor dret i amb 
prohibició de tota exhumació posterior, de cadàvers o restes que no siguin del cònjuge, 
ascendents o col·laterals fins al segon grau de consanguinitat o afinitat del nou titular, o 
de la persona que sol·licita l'exhumació.  
 
Article 16: Possessió del títol. 
 
1.- Els posseïdors de títols sobre sepultures que figurin registrades a nom de persona 
finada, hauran de sol·licitar la transmissió de la sepultura quan no haguessin sol·licitat el 
canvi de nom de conformitat amb aquest reglament, articles 11,12,13 i 14. 
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2.- En aquells casos que existeixi constància o presumpció de l'òbit del titular mencionat 
en l'apartat anterior sense que sigui possible l'aportació del títol, s'entendrà, salvant 
prova en contrari, que està acreditada la possessió de títol i el dret funerari del 
sol·licitant, pel compliment dels requisits següents: 
 
a.- Si resulta de document fefaent expedit almenys deu anys abans, sempre que no s'hi 
hagi fet cap inhumació posterior, i  
b.- Pel fet d'haver estat inhumat en la sepultura de referència el cadàver del cònjuge, 
ascendent, descendent o col·lateral fins al quart grau per consanguinitat o segon per 
afinitat, del qui ho sol·liciti, amb la mateixa antelació, sempre que no s´hagi fet cap 
inhumació posterior. 
 
Article 17: Conversió dels títols provisionals en definitius. 
 
Transcorreguts vint anys des de l'expedició del títol provisori, aquest es convertirà en 
definitiu i cessarà el dret dels qui podien reclamar la titularitat. 
 
Article 18: Drets de tercers. 
 
1.- En qualsevol règim transmissor que se segueixi, quan la designació del nou titular 
recaigui per majoria, els minoritaris seran convidats, amb anterioritat a l’expedició del nou 
títol, al trasllat de les restes de familiars amb qui els uneixi un parentiu més pròxim. 
Sempre que hagin transcorregut dos anys des de l’ultima inhumació, o cinc si el demés 
es va produir per malaltia infecciosa contagiosa, llevat del cas dels enterraments en 
tombes sense cripta. 
 
2.- Els minoritaris podran sol·licitar l'adjudicació d'una sepultura per tal de procedir al 
trasllat de les restes de familiars mencionats en el paràgraf anterior, que l'Ajuntament o 
entitat qui autoritzi concedirà segons les disponibilitats del  cementiri. 
 
Article 19: Renúncies. 
 
1.- Podran renunciar els titulars de drets de les sepultures que no continguin cadàvers ni 
restes, a favor de l’Ajuntament de Canet de Mar o entitat a que autoritzi, sempre que no 
posseeixen amb caràcter de lloguer. I sense cap tipus de compensació econòmica.  
 
2.- En cas d’existir restes, podran ser traslladades a una altra sepultura, a càrrec del 
titular, o bé d’ofici per l’Administració a la fossa comuna. 
 
SECCIÓ IV: MODIFICACIONS DEL DRET FUNERARI  
 
Article 20: Declaració de les modificacions. 
 
La transmissió, rectificació, modificació o alteració del dret funerari, serà declarada a 
sol·licitud de l'interessat o d'ofici en expedient administratiu, en el qual es practicarà la 
prova i s'aportarà la documentació necessària per justificar els seus extrems. 
 
Article 21: Mesures cautelars. 
 
Durant la tramitació d'un expedient de traspàs, serà discrecional la suspensió de les 
operacions en la sepultura, ateses les circumstàncies de cada cas, suspensió que 
restarà sense  efecte en expedir-se el nou títol. Malgrat la suspensió decretada es 
podran autoritzar les operacions de caràcter urgent deixant-ne constància en l'expedient. 
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Article 22: Deteriorament, pèrdua i sostracció. 
  
1.- Quan per l'ús o qualsevol altre motiu un títol sofrís deteriorament, es podrà canviar 
per un altre d'igual a nom del mateix titular. 
 
2.- La sostracció o pèrdua d'un títol donarà dret a l'expedició d'un duplicat a favor del 
titular. 
 
Article 23: Dades errònies. 
 
Els errors de noms, cognoms o qualsevol altre en els títols, es corregiran d’ofici, o a 
instància del titular, prèvia justificació i comprovació. 
 
SECCIÓ V:  FINALITZACIÓ DELS DRETS FUNERARIS 
 
Article 24: Extinció i caducitat del dret funerari. 
 
1.- Podrà ser declarada l'extinció i caducitat del dret funerari, i la conseqüent reversió a 
favor de l’Ajuntament, en els casos següents:  
 
a.- Per declarar-se la construcció en estat de ruïna.  
b.- Per abandó de la sepultura, considerant-se com a tal la falta continuada del 
pagament dels drets de conservació i manteniment durant cinc anys consecutius.  
c.- Per impagament de qualsevol dels terminis a llur venciment, en les sepultures 
adjudicades a terminis. 
d.- Per haver transcorregut el període d’adjudicació i les pròrrogues, si s’escau, quan es 
tracti de concessions de lloguer. 
e.- Per renúncia expressa del titular.  
 
2.- Es considera sempre implícita la facultat de l'Ajuntament de resoldre els drets 
funeraris, si ho justifiquen les circumstàncies sobrevingudes d'interès públic, i quan es 
derivi de l'aplicació de la normativa de règim local vigent en cada moment.  
 
Article 25: Procediment Administratiu per l'extinció de drets. 
 
1.- La declaració de l’extinció del dret funerari dels casos de caducitat pels motius 
establerts en els apartats a i b del paràgraf primer de l’article anterior, requerirà 
prèviament l'expedient contradictori en el que es considerarà part interessada les 
persones titulars dels drets funeraris sobre les sepultures afectades, a les quals se’ls 
practicarà l’oportuna notificació en el domicili que es conegui a aquests efectes, i si no és 
conegut, mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província, i la publicació en un diari, 
almenys, d'entre dels de major circulació, concedint un termini de 30 dies a fi que el 
titular, hereus o afavorits puguin al·legar el que considerin oportú en defensa dels seus 
drets.  La compareixença de qualsevol d'aquests amb el compromís de portar a terme les 
obres de construcció o reparació en el termini que a l'efecte s'assigni, interromprà 
l'expedient fins al seu venciment, moment en què l'òrgan competent haurà d'informar 
respecte de les obres realitzades. 
 
Si resulten conformes, l'expedient s'arxivarà sense més tràmit; en cas contrari se'n 
declararà la caducitat. 
 
2.- En els altres supòsits de l'article anterior, excepte l’apartat d) del paràgraf primer de 
l’article anterior, l'expedient administratiu de caducitat es limitarà a la citació del titular, se 
li concedirà un termini de vuit dies per posar-se al corrent de pagament o per sol·licitar la 
pròrroga, transcorreguts els quals sense que ho efectuï, es traslladaran les restes a 
l'ossera general o si s'escau, seran incinerades. 
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3.- En el supòsit d) de l'article anterior, s'aplicarà allò que disposa l'article 10 apartat 4. 
 
TITOL III. POLICIA ADMINISTRARIVA I SANITÀRIA 
 
SECCIÓ I: DE L'ADMINISTRACIÓ DEL CEMENTIRI. 
 
Article 26: Funcions d'administració: 
 
L'administració del cementiri estarà a càrrec de l’òrgan de gestió que vingui determinat 
per l’estructura orgànica de l’Ajuntament, al qual li correspon exercir les funcions 
següents: 
 
a.- Expedir els permisos d'inhumacions, exhumacions, trasllats e incineracions.  
b.- Expedir la llicencia de la inhumació i incineracions.  
c.- Portar els llibres de registre administratius, practicant els assentaments 
corresponents.  
d.- Els actes de reconeixement dels drets funeraris, i expedició dels títols acreditatius 
d'aquests.  
e.- Formular a l'Ajuntament les propostes necessàries en relació amb aquells punts que 
es considerin oportuns per a la bona gestió dels serveis del cementiri.  
f.-  Arxiu de documentació corresponent a la gestió del cementiri municipal.  
g.- Qualsevol altre funció relacionada amb els serveis del cementiri que no estigui 
atribuïda expressament a un altre òrgan municipal.  
 
Article 27: Llibre General de Sepultures i parcel·les. 
 
El llibre registre general de sepultures contindrà, referent cadascuna d'elles, les següents 
dades: 
 
a.- Identificació de la sepultura.  
b.- Data de l'atorgament del dret funerari. 
c.- Nom, cognoms del titular de la sepultura.  
d.- Successives transmissions per actes intervius o mortis causa.  
e.- Inhumacions, exhumacions o trasllats que tinguin lloc amb indicació de nom, 
cognoms.  
f.-  Limitacions, prohibicions i clausura. 
g.- Qualsevol altra incidència que afecti la sepultura o al seu conjunt.  
 
Article 28: Llibre d'inhumacions i exhumacions de cadàvers, de restes i cendres. 
 
El llibre d'inhumacions i exhumacions de cadàvers, restes i cendres contindrà, referent 
cadascuna d'aquestes actuacions, les següents dades: 
 
a.- Nom i cognoms del difunt.  
b.- Data i hora de la defunció.  
c.- Lloc i població de defunció.  
d.- Lloc d'enterrament, indicant si es tracta de nínxol, panteó, pavelló, hipogeu o altra 
classe de sepultura, i el seu número, o bé, si s'escau, Columbari.  
e.- Data d'inhumació o exhumació.  
 
Article 29: Reclamacions i suggeriments. 
 
1.- Les reclamacions, tant escrites com verbals seran anotades en el llibre corresponent. 
Si no es poden resoldre es traslladaran a l'òrgan competent per a la seva tramitació. 
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2.- Contra les resolucions a les peticions i queixes es podrà interposar recurs de 
reposició davant l'Alcaldia, dins dels terminis i amb els efectes previstos en les 
disposicions legals vigents. 
 
3.- Els inspectors municipals tenen facultats per realitzar a qualsevol hora del dia sense 
previ avís, i tan sols amb la deguda acreditació, totes les inspeccions. 
De totes elles s'aixecarà acta, donant comte a l'òrgan que correspongui, signada per 
l'inspector municipal que hagi efectuat la inspecció. 
 
SECCIÓ II: DE L’ORDRE I GOVERN INTERIOR DEL CEMENTIRI. 
 
Article 30:Funcions d'ordre i govern interior. 
 
L'ordre i govern interior del cementiri estarà a càrrec del gestor del servei, al qual li 
correspon exercir les funcions següents: 
 
a.- Vigilar el recinte del cementiri i donar a conèixer les anomalies que s'observin 
l'Ajuntament.  
b.- Impedir l'entrada de vehicles en el recinte del cementiri, excepte els vehicles 
autoritzats o de serveis funeraris.  
c.- Impedir l'entrada o sortida del recinte del cementiri de qualsevol objecte o resta, si el 
portador no disposa de la corresponent autorització.  
d.- Procurar que totes les instal·lacions i construccions es trobin sempre en perfecte estat 
de neteja, conservació i ordre.  
e.- Impedir l'entrada al cementiri a tota persona o grup que pels seus gestos, 
comportament o altres motius ostensibles, puguin pertorbar la tranquil·litat del recinte o 
alterar les normes de respecte inherents a aquest lloc.  
 
Article 31: Horaris. 
 
El cementiri restarà obert durant les hores que determini l'Ajuntament, d'ofici o a proposta 
del gestor del servei, d'acord amb les circumstàncies de cada època de l'any. L'horari 
d'obertura i tancament serà exposat en un lloc visible a l'entrada principal del cementiri 
municipal.  
 
Article 32: Respecte i ordre. 
 
Els visitants dels cementiris es comportaran amb el respecte adequat al recinte i a tal 
efecte no es permetrà cap acte que, directament o indirectament, en suposi profanació 
donant-ne compte a l'autoritat competent per a la sanció que procedís. 
 
Article 33: Simbolisme iconogràfic, epitafis i ornaments funeraris. 
 
Els epitafis, recordatoris, emblemes i símbols, podran transcriure's en qualsevol idioma, 
amb el degut respecte al recinte. El titular serà responsable de les inscripcions que 
lesionin drets de tercers. 
 
Article 34: Ritus funeraris. 
 
1.- Els serveis del cementiri municipal es realitzaran sense cap discriminació per raons 
de religió ni qualsevol altre tipus.  
 
2.- El cementiri municipal estarà dotat de les instal·lacions per la celebració de serveis 
religiosos corresponent als diversos cultes i serveis civils.  
 
3.- Els ministres o representats de les distintes confessions religioses d'entitats legalment 
reconegudes podran disposar allò que creguin més convenient a la celebració dels 
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enterraments, d'acord amb les normes aplicades a cadascun dels casos i dintre del 
respecte degut als difunts. En tot cas els diferents ritus funeraris s’ajustaran a les 
condicions i circumstàncies de disponibilitat del cementiri municipal. 
 
Article 35: Obtenció d’imatges. 
 
L'obtenció d'imatges mitjançant fotografies, dibuixos, pintures, o qualsevol altre fórmula 
de reproducció de les sepultures o vistes generals o parcials dels cementiris, requerirà 
una autorització especial de l’Ajuntament o entitat a qui autoritzi, i el pagament, si 
s’escau dels drets corresponents. 
 
Article 36: Responsabilitat per danys. 
 
1.- Seran responsables dels danys i desperfectes que com conseqüència de la seva 
acció puguin causar a les construccions del cementiri i en el elements accessoris, aquells 
que els hagin produït.  
 
2.- L'Ajuntament de Canet de Mar i l’entitat en qui autoritzi no assumiran cap 
responsabilitat per robatoris, furts o desperfectes produïts per persones alienes al servei. 
Així mateix, no es faran responsables del trencament, en el moment de l'obertura d'un 
nínxol, de les làpides i complements col·locats.  
 
Article 37: Venda ambulant. 
 
No s’autoritzarà la venda ambulant a l’interior del cementiri, ni es concediran parades ni 
autoritzacions per al comerç o propaganda, encara que fossin d’objectes adequats a la 
seva decoració i ornamentació. 
 
SECCIÓ  III: DE LES CONSTRUCCIONS FUNERÀRIES, OBRES I SERVEIS DE 
MANTENIMENT. 
 
Article 38: Construcció i numeració. 
 
L'Ajuntament o entitat a qui autoritzi construirà en quantitat suficient per a les necessitats, 
segons dades estadístiques, nínxols i tombes i atorgarà dret funerari sobre elles en els 
casos d'inhumació i trasllat de restes, ajustant-se a l'ordre rigorós de petició. 
 
Les sepultures (nínxols i tombes) seran denominades en forma adequada i numerades 
correlativament, quedant obligats els titulars a acceptar-ne el número. 
 
Article 39: Execució d’obres de reforma, conservació i nova construcció. 
 
1.- Les obres de construcció de sepultures es regiran pels projectes formulats per l'òrgan 
competent  de l'Ajuntament o entitat a qui autoritzi i la seva adjudicació es portarà a 
terme en la forma prevista en la normativa vigent. 
 
2.- L'emplaçament i característiques de cada construcció haurà d'ajustar-se a les 
disponibilitats de terrenys i als plans de distribució interior aprovats. 
 
3.- Les obres que el particular sol·liciti de reforma, decoració, conservació o accessoris 
en les sepultures de construcció municipal necessitaran permís, la seva concessió i 
execució es durà a terme d'acord amb els plànols o dissenys presentats i aprovats de 
conformitat amb aquest Reglament i previ pagament dels drets que s'estableixin en 
l'Ordenança Fiscal corresponent. 
 
4.- No es permetrà l'execució d'obres en sepultures, qualsevol que sigui la seva 
importància, inclusiu l'emblanquinat, sense que es presenti a les dependències del 
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cementiri corresponent el permís i el document que acrediti haver satisfet els drets 
pertinents, i en cap cas sense haver transcorregut set dies desprès de l'última inhumació. 
 
5.- Les construccions o millores realitzades en panteons o altres sepultures revertiran a 
l'Ajuntament, en cas de finalització del dret funerari.  
 
Article 40: Normes de construcció. 
 
La realització de tota classe d'obres dins el recinte d'un cementiri requerirà l'observança 
per part dels contractistes executors de les normes següents: 
 
a.- Els treballs preparatoris de picapedrer o marbrista no es podran efectuar dins el 
recinte. 
b.- La preparació haurà de fer-se en els llocs que es designin, amb la protecció que en 
cada cas es consideri necessària. 
c.- Els dipòsits de materials, eines, terra i aigua, se situaran en punts que no dificultin la 
circulació o el pas per la via pública. 
d.- Les bastides, tanques o qualsevol altre element auxiliar necessari per a la construcció 
es col·locaran de manera que no malmetin les plantes o sepultures adjacents. 
e.- Les eines mòbils destinades a la construcció s'hauran de desar diàriament en coberts 
o dipòsits per a la seva millor conservació i ordre en el recinte, i l'Ajuntament o entitat a 
qui autoritzi, podrà retirar-les del recinte sense autorització expressa. 
f.- Un cop acabada l'obra, els contractistes o executors hauran de procedir a la neteja del 
lloc de la construcció i a la retirada de la runa, fragments o residus de material (làpides, 
marcs, etc.) requisit sense el qual no s'autoritzarà l'alta. 
 
Article 41: Parterres i testos. 
 
La instal·lació de parterres o testos davant o al voltant de les sepultures, se subjectarà a 
les  normes següents: 
 
1.- L'amplada màxima del terreny que podran ocupar el parterres i testos serà de 0,30 
metres de llarg a llarg de la façana de la sepultura. 
 
2.- Només es podran construir parterres en els llocs on el terra no estigui pavimentat. 
Altrament només es podran col·locar testos, sempre que ornamentin sepultures que 
estiguin arran de terra. 
 
3.- La llargada dels jardins a les voreres de les sepultures es fixarà a tots els efectes 
sumant les dels costats, preses per la part interior, és a dir, adossat a la construcció. 
 
4.-Les plantacions es consideraran com a accessòries de les construccions i estaran 
subjectes a les mateixes normes que aquelles; la seva conservació serà a càrrec dels 
interessats i en cap cas podran envair la via pública ni perjudicar les construccions 
veïnes ni les pròpies. Qualsevol excés serà corregit a costa del titular, i podran ser 
retirats d'ofici els jardins que no estiguin en degudes condicions de conservació, amb 
citació prèvia del titular. 
 
Article 42: Neteja de sepultures. 
 
1.- La cura i neteja de les sepultures i dels objectes i instal·lacions correspondrà al titular 
o persones en que deleguin. 
 
2.- Acabada la neteja d'una sepultura s'haurà de dipositar en els llocs designats les 
restes de flors o altres objectes inservibles. 
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Article 43: Unificació de sepultures. 
 
1.- S'autoritzarà la col·locació d'elements que comprenguin dues o més sepultures o 
convertir dos o més nínxols en una sepultura aparent, mitjançant la col·locació d'una 
làpida comuna. 
 
2.- La concessió del permís exigirà l'acceptació prèvia de la servitud permanent per raó 
de l'element decoratiu sobre la seva sepultura. En cap cas la unificació a què es refereix 
aquest article no donarà dret a canviar els títols funeraris per un de sol que comprengui 
totes les sepultures. 
 
SECCIÓ IV: DE LES OBRES I CONSTRUCCIÓ DE SEPULTURES PARTICULARS. 
 
Article 44 
 
1.- Els adquirents del dret funerari sobre parcel·les, o similars, ho seran a títol 
provisional, mentre no procedeixin a la seva construcció total en el termini de dos anys 
comptats a partir de la seva adjudicació, transcorregut els quals sense haver estat 
donada d'alta l'edificació, l'Ajuntament o entitat a qui autoritzi podrà deixar sense efecte 
el dret, mitjançant el pagament de la quantia assenyalada per retrocessió de parcel·les o 
similars. No se satisfarà cap quantitat per les obres que s'hagin realitzat. 
 
2.- Excepcionalment, aquests terminis podran ser prorrogats a petició de l'interessat i a 
criteri de l'Ajuntament o entitat a qui autoritzi, quan la classe, importància o qualitat de les 
obres ho aconsellin, amb informe previ de l'òrgan competent. 
 
Article 45 
 
No es podrà iniciar la construcció d'una sepultura particular sense que la parcel·la hagi 
estat replantejada i atermenada per l'òrgan competent i aprovada la realització de l'obra 
mitjançant el corresponent permís. Les despeses d'emplaçament i rebaix de la parcel·la, 
quan s'escaigui, aniran a càrrec del titular. 
 
Article 46 
 
Rebuda la sol·licitud de construcció d'una sepultura particular a l'Ajuntament o entitat a 
qui autoritzi, comprovada la titularitat de la corresponent parcel·la  passarà a l'òrgan 
competent que haurà d'informar el compliment dels condicionaments tècnics exigibles 
legalment, i procedirà a la valoració del permís d'acord amb l'Ordenança fiscal, i tornarà 
l'expedient a l'oficina d'origen, que proposarà la resolució que sigui procedent, a l'òrgan 
competent de l'Ajuntament. 
 
Article 47 
 
El titular de la sepultura de construcció particular comunicarà a l'òrgan competent 
l'acabament de les obres i si hi ha hagut cap variació. 
 
Previ informe d'aquest òrgan, l'Ajuntament o entitat a qui autoritzi podrà exigir la seva 
rectificació a l'interessat d'acord amb els plànols, o la seva legalització, mitjançant el 
pagament del dret que correspongui. 
 
Article 48 
 
Enllestida l'obra de construcció particular de conformitat o legalitzada en el seu cas, amb 
informe previ dels òrgans competents, serà donada d'alta per a efectuar-hi enterraments. 
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Article 49 
 
Transcorregut el termini d'execució de les obres sense haver-les acabat, l'òrgan 
competent procedirà d'ofici a l'examen i comprovació de les realitzades, i podrà acordar 
la caducitat del permís, si no es justifiqués la demora. 
 
Article 50 
 
Les obres de reconstrucció, reforma, ampliació o addició i decoració d'una sepultura de 
construcció particular que afectin l'estructura de l'edifici o dels seus departaments, 
estaran subjectes, pel que fa al permís, inspecció execució i procediment, a la normativa 
legal d’aplicació, però el termini de realització limitat a sis mesos serà prorrogable per 
tres més a sol·licitud de l'interessat, quan la importància de les esmentades obres  ho 
aconsellin, mitjançat el pagament dels drets assenyalats en l'Ordenança Fiscal. 
 
TITOL IV: DELS SERVEIS 
 
Article 51: Disposicions comunes. 
 
Les inhumacions, exhumacions o trasllats de cadàvers o restes, es regiran per les 
disposicions de caràcter higiènic sanitàries vigents. 
 
Article 52: Inhumacions, exhumacions i trasllats. 
 
1.- Les inhumacions, exhumacions i trasllat de cadàvers o restes s'efectuaran segons les 
normes legals vigents i d'acord amb el que es disposa en els articles següents. 
 
2.- Les autoritzacions de tota inhumació, exhumació o trasllat es tramitarà en les oficines 
de l’Ajuntament o entitat a qui autoritzi la documentació es presentarà a l’administració 
del cementiri.   
 
3.- En tota petició d'inhumació caldrà la presentació a les oficines de l’Ajuntament o 
entitat a qui autoritzi dels documents següents:  
 

 a.- Títol del dret funerari.  
b.- Autorització judicial, en els casos distints de la mort natural.  

 
4.- En el moment de presentar el títol, s'identificarà a la persona a nom de la qual estès 
expedit. Si resultés haver mort o no es pogués identificar, es podrà autoritzar la 
inhumació sempre que en el mateix moment s’efectuï la transmissió del dret funerari. 
 
Article 53: Inhumacions successives. 
 
El nombre d'inhumacions successives en cadascuna de les sepultures només estarà 
limitat per la capacitat respectiva, llevat de la limitació voluntària expressa i fefaentment 
disposada pel titular, ja sigui en quan al nombre d'inhumacions, ja sigui determinant 
nominalment les persones el cadàvers de les quals pugui ésser enterrats en la sepultura 
de què es tracti. 
 
Article 54: Reducció de restes. 
 
Quan la inhumació tingui lloc en una sepultura que contingui altres cadàvers  o restes, 
podrà efectuar-se en el mateix acte la reducció de les despulles. Solament a petició 
expressa de titular, aquesta operació tindrà lloc abans de l'acte d'enterrament, i en 
aquest cas serà presenciada pel titular o persona en que delegui, si així ho demanen i 
sempre que les disponibilitats del servei ho permetin. 
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Article 55: Tancament dels nínxols. 
 
1.- Per a la inhumació en nínxols, tombes, criptes o altres monuments funeraris, es 
procedirà a un tancament hermètic de les seves obertures que n'impedeixi les 
emanacions i filtracions líquides. 
 
2.- A aquest  efecte i al de permetre, no obstant això, els canvis necessaris a la ulterior 
desintegració de la matèria orgànica continguda, la seva construcció es realitzarà amb 
materials que suposin impermeabilitat relativa. 
 
Article 56: Termini d’última inhumació. 
 
No podrà ser oberta cap sepultura fins que no hagin transcorregut dos anys des de 
l’ultima inhumació, o cinc si el decés es va produir per malaltia infecciosa contagiosa, 
llevat del cas dels enterraments en tombes sense cripta. 
 
Article 57: Reserva de nínxols. 
 
1.- L'esgotament de l'espai en el Cementiri per a construir-hi noves sepultures 
determinarà la creació d'una reserva de nínxols que únicament es concediran 
temporalment i amb caràcter provisional als titulars de sepultures que no puguin usar el 
seu dret per no haver transcorregut  els terminis a què es refereix aquest Reglament de 
l'última inhumació. 
 
2.- El cost del trasllat serà a càrrec de l’interessat. 
 
3.- Transcorregut el termini indicat i sense causes que justifiquin la pròrroga, es 
traslladarà d’ofici el cadàver o despulles a la sepultura on originàriament s’hauria 
inhumat. 
 
4.- L’adquisició temporal a què  es refereix aquest article, no podrà ser aplicada a les 
concessions per lloguer efectuades amb caràcter provisional. 
 
Article 58: Inhumació sense títol. 
 
Únicament es podrà autoritzar la inhumació sense títol en els casos següents: 
 
a.- Quan sigui el propi titular qui ho sol·liciti, al·legant pèrdua del títol. 
b.- Quan s'hagi d'inhumar el propi titular, s'autoritzarà la seva inhumació sense 
presentació del títol a qualsevol persona que comparegui, sigui o no familiar. 
c.- Quan existeixi conformitat del beneficiari designat o de la majoria dels que tinguin raó 
a succeir en el dret funerari. 
 
En tots aquest supòsits es requerirà la prèvia presentació de la sol·licitud instant el 
duplicat  per pèrdua. 
 
Article 59: Garantia d’ús. 
 
El dret del titular a l'ús exclusiu de la sepultura en la forma prevista en el present 
Reglament, serà garantit en tot moment per l'Ajuntament o entitat a qui autoritzi. El 
consentiment del titular per a la inhumació, sigui de familiars o estranys, s'entendrà 
deferida vàlidament amb presumpció "juris et de jure" pel sol fet de la presentació del 
títol, sempre que no existeixi denúncia escrita de sostracció, retenció indeguda o pèrdua, 
presentada al Registre amb vuit dies d'antelació. 
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Article 60: Exhumacions. 
 
1.- L'exhumació d'un cadàver o de les restes per a la seva inhumació en un altre 
cementiri, precisarà la sol·licitud del titular de la sepultura de que es tracti i caldrà que 
hagin transcorregut els terminis establerts en el present Reglament des de l’última 
inhumació. 
 
Si la inhumació s'ha d'efectuar en una altra sepultura del mateix cementiri, es precisarà, 
a més a més, la conformitat del titular d'aquesta darrera. 
 
2. -S'exceptuen del requisit de termini les exhumacions següents: 
 
a.- les decretades per resolució judicial, que es duran a terme en virtut del manament 
corresponent, i  
b.- les dels cadàvers que haguessin estat embalsamats o hagin de ser-ho en el moment 
de l'exhumació. 
 
Article 61: Trasllat de restes. 
 
1.- El trasllat d'un cadàver o unes restes d'una sepultura a una altra del mateix cementiri 
exigirà el consentiment del titulars d'ambdós drets i caldrà que es tinguin en compte el 
transcurs dels terminis establerts en el present Reglament. 
 
2.- Serà indispensable l’autorització  del titular sanitari competent en ordre legal per a 
aquestes actuacions. 
 
Article 62: Autorització dels trasllats i reduccions de restes. 
 
Quan s'interessi el trasllat d'un cadàver o unes restes dipositades en una sepultura i el 
títol del dret funerari figuri a nom de persona finada , perquè pugui ser autoritzat el trasllat 
s'haurà de sol·licitar prèviament la transmissió a favor del nou titular. 
 
Article 63: Trasllat a un altre cementiri. 
 
1.- Quan el trasllat hagi d'efectuar-se d'un cementiri a un altre dintre o fora del terme 
municipal, caldrà que vagi acompanyada de l'autorització de la Direcció General o 
Promoció de la Salut de Generalitat o organisme que tingui encomanades aquestes 
funcions, i els documents que acreditin el compliment dels restants requisits exigits per 
les disposicions vigents. 
 
2.- L'exhumació d'un cadàver per ordre judicial s'autoritzarà a la vista del manament del 
jutge que així ho disposi. 
 
3.- Igual autorització es concedirà quan l'exhumació procedeixi per reconeixement d'un 
cadàver disposat pel tribunal que entengui en un procés canònic. 
 
TÍTOL V: RÈGIM DISCIPLINARI I SANCIONADOR 
 
Article 64: Infraccions i sancions. 
 
1.- Les infraccions a les prescripcions del present Reglament són sancionables de 
conformitat amb allò establert a la Llei de Bases del Règim Local, el Reglament d'Obres i 
Serveis de les Corporacions Locals, la Llei General de Sanitat, i el Reglament de Policia 
Sanitària i Mortuòria.  
 
2.- L'aplicació de la sanció es graduarà tenint en compte les circumstàncies següents:  
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a.- l'esmena dels defectes derivats de l'incompliment d'aquestes normes, sempre que, de 
l'incompliment, no se n'hagin derivat perjudicis directes a tercers.  
b.- La reincidència.  
c.- La gravetat dels efectes socio-econòmics que la comissió de la infracció hagi produït.  
d.- Grau d'intencionalitat.  

 
DISPOSICIONS ADDICIONALS. 
 
Primera.- En les matèries no previstes expressament en aquest Reglament s'estarà al 
que es prevegi en el Reglament de Policia Sanitària i Mortuòria, i en la resta de 
normativa estatal i autonòmica que sigui d'aplicació. 
 
Segona.- Els preceptes d'aquesta ordenança que, per raons sistemàtiques , reprodueixin 
aspectes de la legislació estatal i autonòmica , i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, amb 
el mateix sentit i abast, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes 
legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 
Primera.- El títols de concessió atorgats abans de l’entrada en vigor del present 
Reglament s’entendran finalitzats en el termini de 99 anys a comptar des de la data 
d’expedició del títol. 
 
Les successives transmissions restaran el temps fins el compliment d’aquest termini de 
99 anys, sense perjudici de que els siguin d’aplicació les noves previsions relatives a la 
transmissió i extinció de títols funeraris. 
 
Segona.- A partir de l’entrada en vigor d’aquest reglament no s’atorgarà cap concessió  
sense que s’hagi produït un enterrament d'un cadàver, o bé,  per al trasllat de restes des 
d'un nínxol adjudicat en règim d'arrendament o per al dipòsit de cendres procedents 
d’incineracions de cadàvers. Llevat dels que estan en llista d’espera, pendents 
d’adjudicació, que es regiran per l’anterior reglament i pels criteris següents: 
 
1.- A l'hora de l'adjudicació del nínxols situats en els pisos inferiors ( 1,2 i 3) , es tindrà en 
compte: 
 
a.- L’ ordre rigorós de presentació  de la sol·licitud de compra. 
b.- Per sol·licitants major de 65 anys. 
c.- Per sol·licitants que tinguin alguna minusvàlua o qualsevol altra malaltia que li 
impedeixi la mobilitat. 
d.- Si qualsevol d’aquests sol·licitants tingues un altre nínxol en propietat, haurà de 
demanar el trasllat de restes al nínxol de nova adquisició i presentar renúncia a favor de 
l’Ajuntament del nínxol vell. 
e.- Les sepultures (nínxols i tombes) seran denominades en forma adequada i 
numerades correlativament, quedant obligats els titulars a acceptar-ne el número que per 
ordre d’adjudicació els hi toqui, aquest ordre coincidirà amb el de numeració. 
f.- Està empadronat en el municipi de Canet de Mar.  
 
2.-  Altres pisos ( a partir del 3er pis) : 
 
a.- Les sepultures (nínxols i tombes) seran denominades en forma adequada i 
numerades correlativament, quedant obligats els titulars a acceptar-ne el número que per 
ordre d’adjudicació els hi toqui, aquest ordre coincidirà amb el de numeració. 
 
3.-  Aquests requisits seran d’aplicació en cas de manca de nínxols. 
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Tercera - Catalogació d’elements de valor històric artístic 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar té inclòs al catàleg del patrimoni arquitectònic i elements 
d’interès històric i artístic diversos panteons del cementiri municipal, com a bé amb 
protecció urbanística específica. S’adjunta al Reglament la fitxa B031 del Catàleg. 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Queda derogat l’anterior Reglament del cementiri municipal de Canet de Mar.,  
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
El present reglament entrarà en vigor un cop sigui publicat completament el seu text en el 
Butlletí Oficial de la Província, i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst 
a l'article 65.2 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

 
 
CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ELEMENTS D'INTERÈS HISTÒRIC I 
ARTÍSTIC 
 
PANTEONS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 
 
SITUACIÓ: cementiri municipal (C/ Pirineus, Mercat i Sant Marc) 
 
REFERÈNCIA CADASTRAL UTM: 49470 01 
 
DATA: 1830  
 
AUTOR: arq. E. Ferrer i P. Domènech / escult. 
Gargallo, P. Serratosa i Viladomat i Arnau. 
 
PROPIETAT: PRIVADA 
 
DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA: PLANEJAMENT: Normes Subsidiàries de Planejament 
 
RÈGIM DEL SOL: SISTEMA B5 
 
TIPOLOGIA: PANTEONS 
 
SUPERFÍCIE SOLAR: m2 
 
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: m2 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ: BO 
 
ÚS ACTUAL: RELIGIÓS 
 
ÚS ORIGINAL: RELIGIÓS 
 
VALORACIÓ: al panteó de la família Busquets, obra d'Eduard Ferrés i Puig, el simbolisme és 
present fins al darrer detall: la corrupció dels cossos s'expressa sense embuts mostrant un 
crani sota del qual es mou una colònia de cucs, contrastant amb la puresa dels àngels bessons 
que soporten la creu davantera. A continuació, un panteó més simple corresponent a la família 
Casals i Roura, encara que sense tanta força, manté el llenguatge simbòlic. Destaquen del 
conjunt les gàrgoles en forma d'àliga amb cap de xai. 
Al seu darrere, veiem el panteó de la família de Pau Font, que caracteritza la silueta del 
cementiri per la visió de l'àngel de Pagès Serratosa des de l'exterior. Al panteó dels Font, obra 
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de Pere Domènech i Roura,les escultures de Gargallo es situen a les quatre cantonades 
representant als quatre evangelistes. Dos panteons de característiques molt diferents als 
anteriors són el de la Família Domènech i Montaner i el de la família Santiñá, que busquen la 
bellesa en la concentració en un sol element. El primer, amb una escultura mutilada de marbre 
blanc. El de can Santiñá amb un recinte vegetal on trobem la figura obra de J. Viladomat. 
Nivell de Protecció: BPUE - Bé amb protecció urbanística específica 
 
OBJECTES DE PROTECCIÓ: 
1- La integritat de: 
-Panteó de la família Busquets. 
-Panteó de la família de Pau Font. 
-Panteó de la família Domènech i Montaner. 
-Panteó de la família Santiñà. 
-Panteó de la família Casals i Roura. 
-Panteó de la família Font. 
B 031 
 
BIBLIOGRAFIA: 
*Lacuesta, R. i González, A. ARQUITECTURA MODERNISTA EN 
CATALUÑA. Ed: Gustavo Gili, S.A. 
 

 
 

 
 



S/iu 
 

68 
 

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

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

SEGON.- Sotmetre l’aprovació d’aquest Reglament a informació pública i audiència als 
interessats per un termini de 30 dies, a efectes de reclamacions i suggeriments, 
mitjançant la inserció del corresponent edicte en el BOP, el DOGC, el Punt Avui, el 
web municipal i el tauler d’anuncis d’aquesta corporació, transcorregut el qual sense 
haver-se presentat reclamació ni suggeriment, s’entendrà aprovat definitivament sense 
necessitat de nou acord. El termini d’informació pública començarà a comptar des del 
dia de la publicació en el BOP. 
 
TERCER.- Aprovat definitivament, el Reglament es publicarà íntegrament en el BOP i 
entrarà en vigor d’acord amb el que disposa la Disposició final d’aquest Reglament, 
això és el dia següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província. Així 
mateix, s’inserirà l’anunci en el tauler de la corporació, el web municipal i en el DOGC, 
on s’anunciarà la referència al BOP en el qual s’hagués publicat íntegrament el text. 
 
QUART.- Comunicar aquest acord a l’Administració de l’Estat i a la de la comunitat 
autònoma, dins del termini dels 15 dies següents a la seva aprovació definitiva. 
 
El senyor Manel Almellones Conesa, regidor delegat de Sanitat, explica que 
actualment l’Ajuntament té aproximadament uns 400 nínxols a nom de persones 
difuntes. Tot i que els rebuts d’aquests nínxols s’estan pagant, no és la manera 
correcta de gestionar aquest servei i, per això, s’està fent una actualització d’aquests 
nínxols, la qual cosa ha fet constatar que el Reglament que regulava el cementiri 
s’havia d’actualitzar. En primer lloc, s’ha d’actualitzar perquè les necessitats d’avui en 
dia han canviat, tant en l’ús com en els drets. Per exemple, s’ha de pensar que molts 
cementiris ja disposen de columbaris, mentre que en el de Canet no n’hi ha. Les 
concessions de propietat dels nínxols que es van fer en el seu dia, ara no es poden 
dur a terme, perquè la Llei no ho permet, sinó que s’han de fer per a un termini de 50 
anys. Tots els títols de concessió atorgats abans de l’entrada en vigor d’aquest 
Reglament, s’entendran acabades en el termini de 99 anys, a comptar des de la data 
d’expedició del títol. L’any 1957, l’Ajuntament va fer l’expedició dels títols que estan en 
vigor actualment i l’any 2000 va dur a terme l’adjudicació dels nous nínxols. A partir de 
l’entrada en vigor d’aquest Reglament no s’atorgarà cap concessió sense que s’hagi 
produït l’enterrament d’un difunt, el dipòsit de cendres o bé un trasllat de restes des 
d’un nínxol adjudicat en règim d’arrendament. 
 
El senyor Víctor Cerveto Hernández, regidor del grup municipal del PSC, explica que 
els sembla correcte el Reglament i celebren que s’hagin tingut en compte totes les 
sensibilitats religioses, com s’estableix als articles 34.1, 2 i 3. No sap si es podrà dur a 
terme, però els hauria agradat que entre les obligacions dels titulars del servei hi 
constés el fet de fer-se càrrec d’una assegurança contra actes vandàlics. 
 
El senyor alcalde comenta que s’apunta aquesta petició del senyor Cerveto i demana a 
la senyora secretària que expliqui si és possible. 
 
La senyora secretària explica que l’Ajuntament té una assegurança de tots els edificis 
municipals on també s’inclou el cementiri.  
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15.- DESIGNACIÓ D’INSTRUCTOR I SECRETARI I CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DE 
SEGUIMENT DE L’EXPEDIENT PER A L’ATORGAMENT DE MEDALLES D’OR 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia número 1033/2014, de 18 de juliol, el contingut literal del 
qual és el següent: 
 

DECRET NÚM. 1033/2014, de 18 de juliol, de l’Alcaldia 
 
Atès que el Ple municipal, en sessió de data 29 de maig d’enguany, va aprovar 
inicialment el Reglament municipal d’honors i distincions de Canet de Mar. 
 
Atès que en el preàmbul d’aquest Reglament s’estableix que el poble de Canet de Mar, i 
l’Ajuntament en el seu nom, té la decidida voluntat de ser agraït amb aquelles persones i 
institucions que li presten serveis i l’ajuden a enriquir-lo des de les més variades formes 
de l’activitat humana i vol premiar-les perquè la tasca exemplar d’aquestes persones i 
institucions es conegui, es difongui i perduri així en la memòria col•lectiva dels canetencs 
i les canetenques i perquè les generacions futures continuïn aquesta obra, treballant per 
a la població i perquè aquesta societat esdevingui més solidària, justa i, en definitiva, 
millor. 
 
Vistos els articles 24, 25 i 27 del capítol 5 de l’esmentat Reglament municipal d’honors i 
distincions que regula el procediment de concessió d’honors i distincions, 
 
HE RESOLT: 
 
PRIMER.- Incoar expedient administratiu d’atorgament de medalles d’or d’acord amb el 
que estableix el Reglament d’honor i distincions de Canet de Mar. 
 
SEGON.- Instar el Ple municipal que, en la propera sessió que celebri, designi un 
membre de la corporació que actuarà com a instructor de l’expedient, un funcionari que 
durà a terme les tasques de secretari i una comissió de seguiment, presidida pel senyor 
alcalde, en la qual hi haurà d’haver representats tots els grups polítics que integren el Ple 
municipal. 
 
TERCER.- Publicar aquesta resolució al web municipal per a coneixement general. 
 
Ho mana i signa el senyor alcalde, Jesús Marín i Hernàndez, a la vila de Canet de Mar, a 
divuit de juliol de dos mil catorze. 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 28 de juliol de 2014, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta. 
 
Vist el mandat de l’Alcaldia, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada 
de Cultura, s’acorda per unanimitat dels setze membres presents dels disset que 
integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Iniciar els tràmits per a la concessió de medalles d’or d’acord amb allò que 
estableix el Reglament d’honors i distincions de Canet de Mar 
 
SEGON.- Designar el senyor Pere Xirau i Espàrrech, regidor delegat de Cultura, com a 
instructor de l’expedient d’atorgament d’honors i distincions i nomenar la senyora 
Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental de l’Ajuntament, com a secretària. 
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TERCER.- Crear una comissió de seguiment de l’expedient fins arribar a la proposta 
de resolució. Aquesta comissió serà presidida pel senyor alcalde i estarà integrada per 
un representant de tots els grups municipals que integren el Ple municipal que hauran 
de comunicar a la Secretaria de l’Ajuntament. 
 
QUART.- Convocar aquesta comissió de seguiment per al dia 11 d’agost a les 08.30 
hores a la Sala Annexa a l’Alcaldia per a la sessió de constitució i de proposta de 
concessió de les medalles d’or per aquest exercici 2014. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, regidor delegat de Cultura i Joventut, explica que 
l’objectiu d’aquest assumpte és posar en ús el Reglament municipal d’honors i 
distincions de l’Ajuntament de Canet de Mar que es va aprovar en el Ple del mes de 
maig. Aquest Reglament, en l’article 29 del títol V, del procediment de concessió, 
estableix que en la mateixa sessió plenària en què s’acordi la incoació de l’expedient 
s’ha de designar una comissió de seguiment, com també l’instructor i el secretari 
d’aquest expedient d’atorgament. En aquesta comissió hi ha d’haver un representant 
de tots els grups municipals que integren el Ple municipal. Explica que, com diu l’article 
30 del Reglament, l’acord d’atorgament d’una medalla d’or ha de ser adoptat per les 
tres quartes parts dels membres del Ple municipal. Explica que quan es debatia aquest 
Reglament, ja es va posar aquest nombre de tres quartes parts del Ple municipal per 
forçar la màxima unanimitat, a l’hora d’atorgar la màxima distinció a persones del 
municipi. Espera que almenys la primera vegada, amb l’estrena de l’ús d’aquest 
Reglament, serà així. Dins la primera quinzena del mes que ve s’ha emplaçat aquesta 
comissió on tots els grups podran fer propostes per a l’atorgament d’aquestes 
distincions. 
 
El senyor Jordi Planet Rovira, regidor del grup municipal del PSC, explica que el seu 
grup va estar d’acord en tot el que es va convenir a l’hora d’elaborar aquest 
Reglament. Vol deixar clar que ja van insistir en el fet que se sigui molt curós a l’hora 
d’atorgar aquestes distincions, comenta que no cal precipitar-se i que es procuri donar 
les menys possibles, perquè encara siguin més valorades. Explica que el representant 
del seu grup municipal en aquestes comissions serà ell mateix, tot i que en aquesta 
primera no hi podrà assistir i vindrà la senyora Tamayo. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, explica que el seu grup 
considera que és molt important arribar a un acord de qui es mereix la distinció més 
important d’aquest Reglament, que és la medalla d’or. Fa anys que a Canet hi havia 
unes entitats que atorgaven el títol de canetenc de l’any. Ara es durà a terme un fet 
institucional i seria interessant comptar amb el suport i la participació màxima en 
aquesta comissió. Tot això ho diu perquè aquest Reglament l’han fet els polítics, a la 
comissió hi haurà les formacions polítiques i s’ha de tenir molt clar que aquestes 
distincions han de ser per a persones que han portat el nom de Canet arreu del món, 
gent d’alt nivell i coincideix amb el senyor Planet en el fet que han de ser poques 
distincions, molt acurades i ben decidides, perquè després no s’hagin de fer enrere en 
aquestes decisions. Per altra banda, com que s’hi juguen el prestigi, intentaran anar 
tots a una per decidir a qui cal distingir i a qui no cal. Procuraran fer propostes i buscar 
aquella gent que més dignament ha portat el nom de Canet arreu o ha fet una tasca 
prou important per tenir aquesta distinció. Ara bé, també vol deixar palès que no veuen 
la urgència de fer-ho abans de finals de l’any 2014, tot i que amb això suposa que es 
poden posar d’acord. 
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El senyor Xirau comenta que està plenament d’acord amb el senyor Planet i reitera 
que precisament per això es va decidir que l’atorgament de la medalla d’or havia de 
ser per les tres quartes parts dels membres del Ple municipal. Pel que fa a la urgència 
que ha dit el senyor Llovet, comenta que li vol ser totalment franc. Explica que, com 
que qui ha potenciat aquest Reglament ha estat aquest govern, els ve de gust 
estrenar-lo i com que per Sant Pere no estava a punt i no es va poder fer, havien 
pensat que la festa major petita era un bon moment. També explica que aquest primer 
cop la iniciativa ha sorgit del mateix Ajuntament, però el Reglament preveu que la 
societat civil també pugui proposar els seus candidats a aquestes distincions, tot i que 
són dues vies més lentes. 
 
16.- DETERMINACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2015 
 
Vista l’Ordre del conseller d’Empresa i Ocupació EMO/133/2014, de 14 d’abril, 
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat núm. 6613, de 30 d’agost de 2014,  per la 
qual s’estableix el calendari oficial  de festes laborals per a l’any 2015. 
 
Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes 
laborals, dues seran locals i que per Decret de la Generalitat de Catalunya, s’estableix 
que les dues festes locals seran fixades per Ordre del conseller a proposta dels 
municipis respectius,  
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 28 de juliol de 2014, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta. 
 
Atès que l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de la 
jornada de treball, jornades especials i descans, estableix que la proposta l’ha de 
formular el Ple Municipal, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat dels setze membres presents dels disset que integren el nombre de dret del 
Ple municipal: 
 
PRIMER.- Fixar pels dies 29 de juny (dilluns) i 8 de setembre (dimarts), les dues festes 
locals de Canet de Mar, per a l’any 2015. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, als efectes de publicació en l’Ordre de Festes Locals a 
Catalunya per a l’any 2015. 
 
17.- PRECS I PREGUNTES 
 
El senyor alcalde explica que abans de començar amb els precs i les preguntes, el 
senyor Albert Lamana Grau, tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Comerç, 
Consum, Indústria i Turisme respondrà una pregunta que es va fer en el Ple municipal 
de data 29 de maig d’enguany i que va quedar per respondre. 
 
El senyor Lamana explica que el senyor Planet li va preguntar al Ple ordinari anterior si 
hi havia hagut desnonaments a Canet. Explica que no n’hi ha hagut cap. Fins i tot 
tenen una memòria sobre aquest assumpte que ja els la farà arribar. Explica que hi ha 
una moratòria per Llei que prohibeix fer desnonaments fins al maig del 2015. Durant 
aquest any s’han iniciat 14 expedients de desnonaments, 13 eren problemàtiques de 
préstec hipotecari i l’altra era un lloguer. D’aquests casos, 4 s’han solucionat amb 
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dació de pagament, 9 amb un refinançament d’hipoteca i el de lloguer s’ha solucionat 
amb un lloguer social. Així, doncs, es pot considerar que l’efectivitat dels serveis és 
molt bona. Aquest tipus de tràmits són molt llargs i feixucs, ja que el servei 
d’intermediaris s’ha de posar en contacte amb les entitats bancàries i fer que es posin 
en contacte amb els afectats. Sembla que 14 casos són pocs, però realment no és 
així. 
 
El senyor Lamana continua la seva intervenció contestant la segona pregunta que el 
senyor Planet li va fer a l’última sessió ordinària del Ple municipal. Aquesta pregunta 
era sobre una instància que havia entrat el Síndic de Greuges queixant-se del 
funcionament del Departament de Serveis Socials. Ha investigat i ha vist que no era 
ben bé això. Explica que el Síndic de Greuges està fent un informe sobre quines són 
les mancances més habituals que les famílies tenen actualment i, per això, demana 
aquesta informació a Serveis Socials de tots els municipis. El Síndic de Greuges fa un 
requeriment del funcionament de Serveis Socials per després poder fer aquest estudi i 
avaluar quines són les mancances que s’han d’arranjar. De fet, té una resposta del 
Síndic de Greuges del 7 de febrer d’enguany, en la qual agraeix al consistori la 
col·laboració amb la informació que va facilitar i on explica que quan tingui els resultats 
de tot plegat, en farà una presentació. 
 
1.- Impacte econòmic del Canet Rock 
 
El senyor Jordi Planet Rovira, regidor del grup municipal del PSC, explica que ha vist 
que hi ha una dotació pressupostària de 14.470 euros perquè la Diputació elabori un 
informe sobre l’impacte econòmic del Canet Rock en la població de Canet. Pregunta si 
ja s’ha dut a terme i si hi ha algun resultat. També demana que el govern faci una 
valoració de com ha anat aquest festival. 
 
La resposta consta a la pregunta número 9, pel fet que totes dues versen sobre el 
festival del Canet Rock. 
 
2.- Judici per l’accident a l’edifici Odèon 
 
El senyor Planet explica que aquesta setmana s’ha dut a terme el judici de l’accident 
que es va produir a l’edifici Odèon. Pregunta si ja es té informació sobre el procés. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, regidor delegat de Cultura i Joventut, explica que 
aquesta setmana s’ha dut a terme el judici de l’edifici Odèon. La vista estava prevista 
per a tres dies, 28, 29 i 30 de juliol. El primer dia era per a testificacions i interrogatoris, 
el segon per a les declaracions dels perits i el tercer per a informes. Finalment, amb un 
dia n’hi va haver prou, perquè les parts s’havien posat d’acord i el jutge ja ha dictat 
sentència, uns 275.000 euros per a indemnitzacions per a la vídua, els pares i els fills 
del finat i també penes de presó, però que no s’hauran de complir perquè cap dels 
imputats tenia antecedents. Aquesta sentència és ferma, tant per al civil com per al 
penal i, per tant, el tema queda tancat, la qual cosa suposa que l’Ajuntament n’ha 
quedat completament al marge i també suposa que es desencalla el procés 
administratiu, que també s’ha resolt sense cap mena d’implicació per a l’Ajuntament. 
 
El senyor Planet pregunta com ha anat també l’assumpte amb el veí que es va veure 
afectat per l’accident de l’edifici. 
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El senyor Xirau explica que aquest tema també s’ha resolt de manera privada i no 
forma part del paquet d’indemnitzacions que ha esmentat abans. 
 
3.- Projecte d’arranjament del passeig Marítim 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, explica que fa anys hi 
havia un projecte d’arranjament per al passeig Marítim i pregunta com està aquest 
assumpte. També pregunta si es podrà instal·lar una millor il·luminació al tram de la 
platja del Cavaió. 
 
El senyor alcalde explica que en l’anterior mandat es va fer un projecte de millora del 
passeig marítim de Canet de Mar i d’Arenys de Mar. En aquest mandat, es van fer 
unes quantes esmenes d’aquest projecte i es va aprovar i licitar, és a dir, hi havia els 
diners per tirar-lo endavant. Finalment, però, tant el govern espanyol com la 
Generalitat, encara que estava licitat i, per tant, hi havia els diners per executar-lo, s’ho 
van repensar i el van tirar enrere. Fa cosa d’un mes i mig, va fer un viatge fins a 
Madrid amb l’alcaldessa de Sant Pol i la de Calella per parlar d’aquest assumpte i els 
van explicar que el govern de Madrid ha retallat gairebé un 80% el pressupost 
d’arranjament de costes. Prioritzen l’erosió o la regressió de la platja pròpiament dita i 
no han pressupostat ni un sol euro per a arranjaments de passejos. Així, doncs, no veu 
gaire clar que aquest tema se solucioni a curt o mitjà termini. Tot i així, l’enllumenat 
d’aquesta zona sí que es podria solucionar. En el pressupost de l’exercici 2015 
intentaran incloure alguna actuació per augmentar els punts de llum d’aquest tram del 
passeig, ja que quan es passa l’espigó, és cert que la il·luminació s’empobreix bastant. 
Però avisa que es poden trobar amb problemes, com cada vegada que volen fer una 
actuació en alguna zona afectada per Costes, Adif o Carreteres i és que sense el seu 
permís és difícil tirar-ho endavant.  
 
4.- Carrers en mal estat 
 
El senyor Llovet explica que hi ha alguns carrers del poble que estan en molt mal 
estat. Llambordes que s’aixequen, voreres desfalcades, etc. Ja fa temps van fer una 
pregunta similar i demana que expliquin com està aquest tema. 
 
El senyor Àngel López Solà, regidor delegat d’Obres, Serveis i Via Pública, explica que 
ell també és testimoni que hi ha moltes coses que s’han d’arranjar a la via pública del 
poble. Explica que és un problema de capacitat econòmica i de capacitat de recursos 
humans. Aquests arranjaments no es poden donar a tercers perquè la capacitat 
econòmica no ho permet, tot i que ho han anat fent en la mesura del possible. Aquesta 
situació és deguda al creixement de la població d’aquests últims anys i al fet que 
potser anteriorment es construïa d’una manera més sòlida i ara es fa d’una manera 
molt més agradable a la vista, però que necessita un manteniment més exhaustiu. 
També s’ha de tenir en compte el factor de les prioritats. La població entra instàncies a 
l’Ajuntament on demanen que s’arrangin les zones públiques amb més riscos. Entén 
que tothom té dret a un mínim manteniment del seu carrer i per això insisteix en la 
importància de les prioritats. També hi ha un altra part molt important que afecta 
aquest assumpte i són els projectes de l’Ajuntament, on també participen els Serveis 
Tècnics municipals. Aquests projectes fan referència a zones que fa molt de temps 
que estan malmeses i que s’havien deixat per a més endavant per la raó que fos. 
Aquests projectes també es van duent a terme, però al ritme que es pot. Considera 
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que a partir del moment en què la capacitat econòmica millori, també millorarà l’estat 
dels carrers de Canet de Mar. 
 
5.- UNED i cursos d’accés a la universitat 
 
El senyor Llovet pregunta per la UNED i els cursos d’accés a la universitat. Demana 
que expliquin quines previsions hi ha de cara a l’any que ve i quines propostes s’han 
pensat per potenciar l’escola de teixits. 
 
El senyor alcalde explica que en els últims anys, la UNED ha patit un seguit de 
davallada de matriculacions a causa del fet que el tipus d’educació que s’imparteix no 
necessita pràcticament presència física, ja que molts d’aquests cursos es fan de 
manera telemàtica. Això ha provocat que la presència d’alumnes a l’escola hagi baixat 
de manera significativa. Així, doncs, UNED s’ha plantejat deixar de fer aquests cursos. 
Des de l’Àrea d’Educació, en col·laboració amb el senyor Carles Sàiz, s’ha aconseguit 
potenciar la UGG i ara estan negociant amb la UNED, per no perdre la subvenció, la 
qual cosa suposarà que aquests estudis es passin a dir UNED sènior. Explica que els 
diners que es destinen a aquest projecte es continuaran aportant, ja que consideren 
que la formació per a adults és importantíssima. Ara mateix ho estan reorganitzant 
perquè de cara al setembre es pugui dissenyar el projecte. Evidentment, les 
aportacions que puguin fer els grups municipals d’ERC i el PSC seran benvingudes. 
Pel que fa a l’escola de teixits, tal com ja ha explicat abans al senyor Aranda, s’ha fet 
un pas enrere perquè ha estat inviable posar-se d’acord amb la Diputació de 
Barcelona per condicionar els espais. A partir del setembre es tornaran a reunir amb la 
Diputació per dissenyar els usos de l’escola, ja que continuen pensant que aquest 
edifici està infrautilitzat. Comenta que a l’alçada que estan de la legislatura i comptant 
que l’any que ve hi ha eleccions municipals, intentaran que els grups municipals d’ERC 
i el PSC també participin en aquest projecte, ja que el millor per al poble és que un 
projecte d’aquesta envergadura es pugui fer amb el màxim consens, sempre pensant 
que no se sap què pot passar a les eleccions. 
 
6.- Comissió d’investigació a la Policia Local 
 
La senyora Coia Tenas Martínerz, regidora del grup municipal d’ERC, explica que el 
dia 16 de juny d’enguany van entrar una instància en la qual demanaven informació 
sobre si es posaria en marxa el procediment d’investigació a la Policia Local a 
conseqüència de la sentència a favor d’un expolicia de Canet de Mar. També 
demanaven com estava l’assumpte del retorn de la pèrdua patrimonial que ha patit 
l’Ajuntament per part dels responsables legals establerts per sentència. Per últim, 
també demana informació sobre l’autor de les responsabilitats administratives 
concorregudes per silenci administratiu. 
 
El senyor alcalde explica que aquest és un assumpte molt desagradable i pedregós 
que s’arrossega des de fa molts anys. Aquest és un assumpte que realment el 
preocupa, perquè mentre que els altres temes tenen solucions, aquest és com una 
espiral de fa molt anys que té una sortida difícil. Explica que fa relativament poc, es va 
rebre una sentència que obligava l’Ajuntament a pagar una indemnització a un exagent 
de la Policia Local. Aquesta sentència apuntava clarament a un exfuncionari i a un 
funcionari d’aquesta Policia com a responsables d’aquest cas i la normativa recomana 
que l’Administració faci un acte de repetició en contra d’aquestes persones. Explica 
que en alguna reunió que han tingut amb els grups municipals d’ERC ja els va 
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comentar que es farà al mes d’octubre. Pel que fa a les responsabilitats de caràcter 
administratiu, tant ell com el tinent d’alcalde de Seguretat Ciutadana, consideren que 
ha estat la millor actuació que s’ha pogut fer, independentment del resultat. Tot i així, si 
hi ha hagut alguna responsabilitat en aquest sentit, també ho miraran d’aclarir. Pel que 
fa a la comissió d’investigació, ja els va dir en l’última reunió que si finalment aquest 
acte de repetició que es durà a terme al mes d’octubre obre un procediment jurídic, 
aquesta comissió hi anirà implícita, perquè suposa que el jutge o el fiscal o qui ho hagi 
de fer, citarà a declarar a aquelles persones que estiguin implicades en tot aquest afer. 
Creu que serà la mateixa justícia qui crearà aquesta comissió d’investigació. 
 
7.- Directrius de futur de la Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç, Consum, 
Indústria i Turisme 
 
La senyora Tenas pregunta al senyor Albert Lamana Grau, tinent d’alcalde de 
Promoció Econòmica, Comerç, Consum, Indústria i Turisme, quin plantejament té la 
seva Regidoria sobre el futur de Canet. Hi ha molts assumptes pendents, com la plaça 
Mercat o la Fira Modernista. Comenta que els ha arribat el rumor que s’ha creat un 
web municipal de turisme. Pregunta quines són les directrius futures d’aquesta Àrea. 
 
El senyor Lamana explica que aprofitant el festival del Canet Rock es va crear una 
web de turisme. El turisme és una àrea que s’ha de potenciar i el sistema de webs que 
actualment té la Diputació és molt marcat i no permet fer segons quins canvis i, per 
tant, es va decidir fer una pàgina web només per a turisme. Pel que fa a la resta de 
projectes, l’Àrea en té uns quants més. Ara s’acosta la Fira Modernista i a principis de 
setembre es farà una altra reunió per poder-los informar de tot el que vulguin. 
 
La senyora Tenas pregunta quina empresa ha dut a terme la pàgina web de turisme i 
el senyor Lamana li diu que és Click Disseny, una empresa de Canet. 
 
El senyor Lamana explica, pel que fa a la plaça Mercat, que encara tenen un any per 
treballar l’assumpte i no només per aquest tema, sinó per molts altres que poden sorgir 
abans d’un any. 
 
8.- Servei de neteja viària 
 
La senyora Tenas es dirigeix a la senyora M. Assumpció Sánchez Salbanyà, tinenta 
d’alcalde de Medi Ambient, per comentar-li que la gent li diu que el poble es veu brut. 
Comenta que les rajoles de la riera Gavarra sembla que absorbeixin la porqueria i que 
no se’n vagi de cap manera; això fa que quedi aquesta sensació de brutícia i la gent 
que ve de fora, sobretot estrangers, comenten que el poble és molt maco, però que es 
veu brut. Això és el que li transmeten a ella personalment. Acaba la seva intervenció 
dient que li sap molt de greu haver de comentar aquest assumpte, perquè sap que la 
senyora Sánchez fa tot el que està a les seves mans per millorar l’aspecte del poble. 
 
La senyora M. Assumpció Sánchez Salbanyà, tinent d’alcalde de Medi Ambient, 
comenta que no li sàpiga cap greu fer-li aquestes preguntes, perquè està en el seu 
dret i ella intenta sempre contestar el que li demana. Explica que amb aquest tema de 
la neteja i la percepció de brutícia del poble, ella personalment és molt exigent i intenta 
adequar al màxim els mitjans de què disposen per donar un bon servei. Precisament, 
per les mancances que hi va haver l’any passat, es van proposar fer una ampliació per 
aquest estiu per millorar el servei i considera que el canvi s’ha notat i pel que els arriba 
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a ells des de la ciutadania, aquesta nota molta diferència amb l’any passat. 
Evidentment podria estar molt millor i si pogués tindria una brigada del matí al vespre 
per poder netejar a totes hores. La veritat és que tampoc han estat massa afortunats 
d’ençà que ha començat l’estiu, amb les revetlles, la Festa Major, el Canet Rock. 
Aquest any hi ha molta més gent i encara que en aquestes dates es facin serveis 
especials, s’ha empalmat una festa amb l’altra, sense oblidar l’esforç que ha suposat el 
Canet Rock, i els dos aiguats que ha patit Canet des de començament d’estiu. Explica 
que per a ella va ser una equivocació posar les rajoles que hi ha a la riera Gavarra, 
perquè potser són molt maques, però no hi ha manera de fer-les netes. La brigada de 
la neteja acaba de passar i es continuen veient brutes. Amb l’ampliació que s’ha fet per 
aquest estiu, passen per la riera Gavarra cinc cops a la setmana, per tant, ja no és un 
problema de poca neteja, sinó que amb aquest tipus de pedra poca cosa s’hi pot fer. 
Amb aquesta ampliació, també s’ha provat un producte nou per a les miccions. S’està 
provant a unes zones molt concretes del centre de la població per poder comprovar si 
realment funciona i, així, més endavant, utilitzar-lo a la resta de la població. Per últim, 
explica que amb aquesta ampliació s’ha augmentat el servei de cap de setmana que 
pràcticament no n’hi havia. S’ha de ser conscient que s’està fent el màxim que es pot. 
 
La senyora Tenas reitera que, justament perquè la senyora Sánchez té moltes ganes 
que la feina de neteja dels carrers sigui efectiva, li sap greu dir-li que no és així, que a 
ella li arriben queixes en aquest sentit i, per tant, es veu amb l’obligació d’explicar-li. 
 
La senyora Sánchez li agraeix la sinceritat i per això li ha explicat en què consisteix 
l’ampliació del servei de neteja i repeteix que les opinions que li arriben a ella no són 
com les que té la senyora Tenas, ja que li diuen que realment hi ha diferència amb 
l’estiu de l’any anterior, que realment va ser una situació caòtica per diferents 
circumstàncies. Evidentment li agradaria estar més contenta del que ho està, ja que li 
agradaria tenir les brigades de neteja que tenen a Barcelona però això no pot ser i, 
dintre de tot, considera que no es poden queixar. Intenten millorar dia a dia i no 
deixaran de buscar solucions per poder acabar amb tots els problemes de neteja que 
puguin aparèixer. 
 
9.- Tancament de la Comissió de Seguiment del Canet Rock 
 
La senyora Blanca Arbell Brugarola, portaveu del grup municipal d’ERC, felicita els 
treballs que s’han fet per poder celebrar el festival Canet Rock, tot i la urgència i la 
precarietat amb què es s’han hagut de fer, pel poc temps de què es disposava. 
Demana a veure si es pot consolidar d’alguna manera aquest festival i si la comissió 
que es va crear per poder tirar-lo endavant farà un tancament amb les conclusions que 
s’han pogut extreure de la celebració del Canet Rock, sobretot pels problemes que es 
van patir, com les apagades d’electricitat o la fallada de les comunicacions, sobretot 
telefòniques, ja que aquests problemes no només van afectar el concert, sinó que 
també van afectar el veïnatge. 
 
El senyor Lamana explica que estan molt contents de com ha anat la celebració del 
festival Canet Rock, sobretot tenint en compte el poc temps que s’ha tingut per poder 
organitzar-lo, tal i com ha comentat la senyora Arbell. És evident que hi ha coses a 
millorar. Com que la intenció de l’Ajuntament és poder consolidar aquest festival, des 
del moment en què es va saber que es faria, es va demanar a la Diputació que fes un 
informe sobre l’impacte econòmic que tindria en la població, tant directe com indirecte, 
sempre en funció de la ubicació del festival, ja que no és el mateix l’impacte si el Canet 
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Rock es fa on s’ha fet o on es pretenia fer en un primer moment. Volia portar els 
resultats avui mateix, però encara no els té. El que sí que pot comentar és que 
l’impacte econòmic per al poble ha estat molt més important que la despesa que ha 
suposat per l’Ajuntament, ja que les primeres dades que han arribat han estat molt 
bones, tot i que encara no es poden quantificar. La valoració dels turistes que han 
vingut a Canet per aquest esdeveniment, a partir d’una enquesta a 800 persones, pel 
que fa a la població, ha estat molt positiva, ja que s’ha arribat a un 8 sobre 10 i a la 
pregunta de si tornarien a Canet, el 99% dels enquestats han dit que sí. Pel que fa a la 
comissió, té la intenció d’ampliar-la perquè tothom hi estigui representat. 
 
El senyor alcalde demana a la senyora secretària que consti en acta que al mes de 
setembre la comissió de seguiment del festival farà una última reunió de tancament 
amb tots els grups municipals que integren el Ple municipal. Al mes de setembre, el 
senyor Lamana ja disposarà de tots els informes sobre el festival, principalment els 
econòmics, tant el de la Diputació com també el del mateix Ajuntament, amb tota la 
comptabilitat de què és el que s’ha gastat per assegurar els serveis que eren 
necessaris. Cal recordar que perquè aquest concert es dugués a terme, ha calgut la 
implicació de fins a set o vuit regidories de l’Ajuntament. Així, doncs, a part de la 
Regidoria de Promoció Econòmica, també vol agrair la feina feta al regidor d’Hisenda, 
ja que s’han fet servir uns diners que no estaven pressupostats per això i, per tant, és 
d’agrair que hagi sabut jugar amb el pressupost i trobar-los. Per part de l’Àrea de Medi 
Ambient, es va fer un esforç molt important per augmentar el servei de neteja i també 
cal agrair-ho. També cal agrair a l’Àrea d’Obres, Serveis i Via Pública que tingués la 
Brigada en alerta les 24 hores. A l’Àrea de Cultura també vol agrair-li la seva 
col·laboració en l’acte, amb l’organització d’un Canet Rock alternatiu que també va 
funcionar molt bé. Explica que hi ha dos assumptes cabdals, un és el de seguretat. La 
Policia Local ha treballat conjuntament amb els Mossos d’Esquadra i amb Protecció 
Civil, amb un gran resultat, ja que no hi ha hagut cap incident destacable i per això ho 
agraeix al senyor Romero. Per altra banda, també vol agrair de manera especial la 
feina feta pel senyor Manel Almellones, que potser d’una manera més invisible, va 
solucionar en gran part el tema de l’aparcament dels vehicles. Canet té molt poc 
aparcament i amb les gestions del senyor Almellones es van aconseguir gairebé 
quatre mil places més en dues setmanes. Tal com ja ha comentat el senyor Lamana, 
l’empresa responsable del festival vol tornar-lo a organitzar l’any vinent i espera que 
abans d’acabar la tardor ja se n’haurà pogut parlar i això permetrà incloure’l al 
pressupost, cosa imprescindible per tirar-lo endavant amb garanties i també permetrà 
preparar-lo amb la tranquil·litat que exigeix un esdeveniment d’aquestes 
característiques. També agraeix a tots els grups municipals, i a tots els ciutadans de 
Canet de general, l’actitud respecte al Canet Rock. Comenta que l’últim agraïment no 
arribarà als seus destinataris, però considera que cal fer-lo. El públic del Canet Rock 
ha estat exemplar i es pot comprovar amb un petit detall. Des de la Regidoria de Medi 
Ambient es van facilitar papereres de cartró i el 80% d’aquestes papereres s’han pogut 
recuperar, cosa que demostra quin ha estat el perfil de gent que ha vingut a gaudir 
d’aquest festival. Tot, però, no ha estat tan bonic, ja que hi ha hagut alguns problemes 
considerables, sobretot amb la telefonia mòbil. La xarxa va caure aquell dia, tot i que hi 
havia un compromís amb les empreses de telefonia mòbil per donar servei a unes 
40.000 persones aquell dia. Això no es va produir i l’Ajuntament ha formulat una 
queixa a les empreses, les quals han contestat que l’any que ve faran un esforç 
perquè això no succeeixi. Per altra banda, també hi va haver una caiguda de la xarxa 
elèctrica. Això no va ser produït per l’empresa organitzadora del festival, ja que portava 
generadors elèctrics. Les empreses subministradores d’energia elèctrica han explicat 
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que el fet que hi haguessin unes 30.000 persones a Canet, sumat al fet que als 
establiments i les llars del municipi també hi havia més gent, va fer que el consum 
elèctric augmentés considerablement i, molt probablement, va ser el que va provocar 
aquesta caiguda de tensió. Tot i així, comenta que tothom sap que és difícil aconseguir 
que aquestes companyies assumeixin responsabilitats 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 22.47 hores de 
tot el que jo com a secretària accidental certifico. 
 
La secretària accidental,    L’alcalde, 
 
 
 
Cristina Cabruja i Sagré    Jesús Marín i Hernàndez 
 
 


