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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 25 

D’OCTUBRE DE 2018 

 

Caràcter: ordinari 

Hora que comença: 20:30 hores 

Hora que acaba: 21:52 hores 

Lloc: Sala de Sessions 

 

PRESIDEIX 

 

Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa 

 

HI ASSISTEIXEN 

 

Primer tinent d’alcalde: Pere Xirau Espàrrech 

Segon tinent d’alcalde: Lluís Llovet i Bayer 

Tercera tinent d’alcalde: Raquel Serra Lerga 

Quarta tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 

Cinquè tinent d’alcalde: Josep Maria Masvidal Serra 

Coia Tenas i Martínez 

M. Assumpta Revoltós Vaquer 

M. Àngels Isart Falceto 

Jesús Marín i Hernàndez 

Laureà Gregori Fraxedas 

Àngel López Solà 

Esther Agulló Renau 

Josep Antoni Romero Carbonell 

Marc Jiménez Torres 

 

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
 

Quirze Planet Rovira 

Cristina Soler Vílchez 

 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 

 

Clara Pérez González, secretària. També Hi assisteix Joan Méndez Martínez, 

interventor municipal 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del Ple municipal de data 27.09.18 

2) Aprovació inicial modificació ordenances fiscals per a l’exercici 2019 

3) Aprovació modificació de crèdit 37/2018 per transferències de crèdit 

4) Aprovació modificació de crèdit 38/2018 de crèdits extraordinaris 

5) Aprovació massa salarial any 2018 

6) Aprovació modificació acord matèries comunes empleats públics Ajuntament 

de Canet de Mar 

7) Aprovació inicial Ordenança municipal reguladora de les condicions dels 

aparcaments i els seus accessos a través de la via pública 

8) Moció amb motiu del primer aniversari de l’1 d’Octubre 

9) Precs i preguntes 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

La senyora alcaldessa obre la sessió i dona la benvinguda als assistents, els regidors, 

les regidores, el públic i els radiooients que segueixen el Ple a través de Ràdio Canet, 

gràcies a la feina dels tècnics. També excusa l’assistència a aquesta sessió de la 

senyora Cristina Soler Vílchez, regidora del grup municipal del PP, ja que es troba a 

la Xina en representació d’Espanya al campionat de botxes, a la qual desitgen que 

tingui molta sort, i del senyor Quirze Planet Rovira, regidor del grup municipal d’ERC, 

que s’està recuperant d’una intervenció quirúrgica exitosa. 

 

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE MUNICIPAL 

DE DATA 27.09.18 

 

La senyora alcaldessa demana si hi ha alguna observació a fer a aquesta acta. Cap 

regidor en fa i, per tant, queda aprovada per unanimitat dels quinze membres 

presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal. 

 

2.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE DIVERSES 

ORDENANCES FISCALS PER L’EXERCICI 20191 

 

EL  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL),  aprovat pel Reial 

Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el 

procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels 

tributs locals. 

 

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 

simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició.  

 

L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran 

com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i 

d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 

 

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 

contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 

 

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 

necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, 

de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble 

funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 

comunicació informativa amb els ciutadans. 

 

Vistes les propostes de modificació formulades per diferents departaments 

municipals. 

 

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del TRLHL quant a 

als acords d’establiment de taxes per aprofitament especial o utilització privativa del 

domini públic local, o per al finançament total o parcial de nous serveis, en els quals es 

posa de manifest el compliment de les regles de quantificació d’aquests tributs  

contingudes en l’article 24, apartats 1, lletra a), i 2n del mateix Text refós. 

 

                                                           
1 Esmenada en Comissió informativa en el seu punt sisè, per precisar data d’entrada en vigor. 
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De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per nou vots a favor dels 

regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel 

Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata, Josep M. Masvidal Serra, Coia Tenas Martínez, M. 

Àngels Isart Falceto i M. Assumpta Revoltós Vaques, cinc vots en contra dels regidors 

Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel López Solà, Esther Agulló 

Renau i Toni Romero Carbonell, i una abstenció del regidor Marc Jiménez Torres: 

 

PRIMER.- Aprovar provisionalment la supressió de les següents taxes per prestació 

de serveis o activitats administratives : 

 

OF Epígr. 

Activitat administrativa o servei 

Import 

vigent 

16 1 1. Rectificació de noms, cognoms i altres errors en fulls 

empadronament 

2,26 € 

16 1 2. Certificats d’empadronament en el cens de població:  

  a) Vigent - € 

  b) Certificats de censos anteriors 4,01 € 

16 1 3. Volants de fe de vida 2,26 € 

16 1 4. Certificats de conducta - € 

16 1 5. Certificats de convivència i residència - € 

16 1 6. Certificats de pensions 2,26 € 

16 1 7. Declaracions jurades, autoritzacions paternes i 

compareixences 

2,26 € 

16 2 1 Acords municipals. Cada full 1,96 € 

16 2 2 Altres certificacions 4,01 € 

16 2 3 Diligència confrontació de documents 1,03 € 

16 2 4. Validacions de poders 8,64 € 

16 3 2. Declaració d'hereus per percepció d'havers 2,06 € 

16 3 3. Traspassos, obertura i similars de locals. Per cada local 8,23 € 

16 3 4. Visats de documents en general, no expressament 

tarifats, per cada un: 

0,93 € 

16 3 5. Per cada document expedit en fotocòpia. Per cada cara 

d’una fulla. 

0,10 € 

16 4 (Altres) 2 Per qualsevol altre expedient o document no 

tarifat expressament 

4,10 € 

16 5 5.Altres informes, per full 4,84 € 

16 5 6.Compulses de documents, per full  5,05 € 

16 6 (Tots els treballs, quantia fixa 21,61 € 

16 6 Preu hora operador 14,82 € 

16 6 Llistes:  

  Preu pàgina impresa 0,19 € 

  Preparació del treball 11,11 € 

16 6 Treballs de càlcul  

  Preu hora ordinador 111,13 € 

16 6 Material:  

  Llistes de paper estàndard p/full 0,04 € 

  Etiquetes p/uni 0,02 € 

  Paper especial  cost de compra 0,00 € 

  Altres fungibles  cost de compra 0,00 € 

16 6 Distribució  segons mètode emprat 0,00 € 
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16 8 1. Per la prestació del servi d’identificació anual de 

l’animal. 

7,80 € 

16 8 2. Per recollida i trasllat d’una animal domèstic al centre 

que determini l’Ajuntament. 

41,80 € 

8 8 3. Estada, manutenció i custodia per dia (màxim 20 dies) 4,75 € 

20  16. Inspeccions per comprovar l’adequació d’habitatges 90,25 € 

 

SEGON.- Aprovar provisionalment l’establiment de les següents taxes per utilització 

privativa o aprofitament especial del domini públic local: 

 

OF Tarifa Concepte Import 

27 1A Concessió a llarg termini (per 50 anys) Segons 

tipus de 

sepultura 

27 1A Pròrroga de concessió a llarg termini (per 25 anys) Segons 

tipus de 

sepultura 

27 1A Pròrroga de concessió temporal o lloguer (per 18 

mesos) sobre nínxols sense ossera 

114,97 € 

27 2A Conservació de columbari. Per any 8,00 € 

 

TERCER.- Aprovar provisionalment la modificació de les següents ordenances fiscals, 

segons detall contingut en l’ANNEX 1. 

 

OF Títol 

 Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació d’ingressos de dret 

públic 

01 Impost sobre Béns Immobles 

02 Impost sobre Activitats Econòmiques 

03 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 

04 Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana 

05 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

10 Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb 

entrades de vehicles a través de voreres o de qualsevol altre espai de domini 

públic local i les reserves de via pública per a parcament, càrrega i 

descàrrega de mercaderies de qualsevol mena 

11 Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat 

lucrativa 

16 Taxa per expedició de documents administratius 

20 Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria 

d’urbanisme 

27 Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i 

altres serveis fúnebres de caràcter local. 

 

QUART.- Aprovar provisionalment per l’exercici 2019 i següents el text refós de les 

ordenances fiscals reguladores de tributs que es modifiquen, segons es conté en 

l’expedient. 

 

CINQUÈ.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 

acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de 

nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 

següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 



Ref: S/iu 

5 
 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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 

 

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 

directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la 

Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 

5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 

oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 

reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 

 

SISÈ.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  de les 

ordenances fiscals i les ordenances reguladores de preus públics, així com el text 

refós aprovat de les mateixes, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la 

Província, i entraran en vigor a 1 de gener de 2019. 

 

ANNEX I.- MODIFICACIONS ORDENANCES FISCALS PER 2019 

 

ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE 

DRET PÚBLIC MUNICIPALS 

 

Única.- Es modifica l’article 42, Ajornaments i fraccionaments, que queda redactat 

de la següent manera: 

 

“1.- Quan s’hagi delegat la recaptació dels ingressos en la Diputació de Barcelona la 

concessió i denegació dels ajornaments i fraccionaments correspondrà a l’ORGT qui 

actuarà segons allò previst a la seva Ordenança General. 

 

Si s’hagués de resoldre amb altres criteris, respecte a terminis dels ajornaments i 

fraccionaments, o exigibilitat de garanties, caldrà l’expressa autorització de 

l’Ajuntament. 

 

2.- En aquells ingressos de dret públic en què no existeixi delegació de la recaptació 

en voluntària a l’ORGT, l’atorgament d’ajornaments i fraccionaments es regirà per 

les següents regles: 

 

1a.- Correspondrà la resolució de la sol·licitud a l’Alcalde/ssa. 

 

a.- No podran ser objecte d’ajornament o fraccionament els supòsits previstos en 

l’article 65.2 de la Llei general tributària, ni tampoc, per raons de cost i eficàcia, els 

deutes d’import principal inferior a 60 euros.- En el cas de concurs de l’obligat 

tributari, no es podran ajornar o fraccionar els deutes que, d’acord amb la legislació 

concursal, tinguin la consideració de crèdits contra la massa. 

 

3a.- La sol·licitud, presentada amb el model normalitzat que s’aprovi a aquest efecte, 

s’haurà d’acompanyar de la documentació acreditativa de les dificultats transitòries 

de tresoreria que la motiven. 

 

4a.- L'acord de concessió especificarà la garantia que el sol·licitant haurà d'aportar 

o, si escau, la dispensa d'aquesta obligació. 

 

En tot cas, s’eximeix d’aportar garantia les sol·licituds d’ajornament o fraccionament 

per import inferior a 6.000,00 euros. 
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5La garantia haurà d'aportar-se en el termini de dos mesos, comptadors a partir del 

dia següent al de la notificació de l'acord de concessió, l’eficàcia del qual quedarà 

condicionada a dita aportació. 

 

4a.- Els ajornament o fraccionaments de deutes no excediran els següents terminis: 

 

Import Termini màxim 

Entre 60,00€ i 1.000,00 € 3 mesos 

Entre 1.000,01€ i 3.000,00€ 6 mesos 

Entre 3.000,01€ i 6.000,00€ 12 mesos 

Entre 6.000,01€ i 10.000,00€ 18 mesos 

A partir de 10.000,01€ 24 mesos 

 

En cap cas l’import principal de les fraccions mensuals podrà ésser inferior a 60 euros. 

 

6.- El pagament dels deutes fraccionats o ajornats s’haurà de realitzar 

obligatòriament mitjançant domiciliació bancària. 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 

 

Primera.- Es modifica l’article 5è, apartat 3r, relatiu a la bonificació per titulars de 

família nombrosa, que queda redactat de la següent manera: 

 

“Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable 

 

/.../ 

3. Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent tinguin la condició de 

titulars de família nombrosa en la data de meritació de l’impost, tindran dret a una 

bonificació del 50 per cent en la quota íntegra, sempre que l’immoble de què es tracti 

tingui un valor cadastral inferior a 90.000 euros i constitueixi l’habitatge habitual de 

la família.  

S’entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu 

en el padró municipal d’habitants.  

/.../ 

 
Segona.- Es modifica l’article 7è, “Determinació de la quota, els tipus impositius i el 

recàrrec”, que queda redactat de la següent manera: 

 

“1. La quota íntegra de l’impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de 

gravamen. 

 

2. El tipus de gravamen serà el 0,729 per cent quan es tracti de béns urbans i el 

0,798 per cent quan es tracti de béns rústics. 

 

3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials 

serà el 1,30 per cent. 

 

4. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les 

bonificacions previstes en els articles 4 i 5 d’aquesta Ordenança.” 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM.2 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

 

Única.- Es modifica l’article 6è, “Procediment de concessió de beneficis fiscals” que 

queda redactat de la següent manera: 

 

“1.-Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats als articles 4t 

i 5è d’aquesta ordenança, quan no tinguin regulat un termini específic de presentació, 

s’han de presentar durant el primer trimestre de l’any, o juntament amb la declaració 

d'alta per l’impost, a l'entitat que dugui a terme la gestió censal, i hauran d'anar 

acompanyades de la documentació acreditativa. No obstant això, els beneficis 

sol·licitats abans que la liquidació corresponent adquireixi fermesa tindran efectes 

des de l'inici del període impositiu a què es refereix la sol·licitud, sempre que en la 

data d’acreditament del tribut haguessin concorregut els requisits legalment exigibles 

per al seu gaudiment. 

 

2.- El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos, a 

comptar des de la data en què la sol·licitud hagi entrat al registre de l’Organisme o 

Administració competent per a la seva tramitació. En el cas que no s’hagi resolt en 

aquest termini, la sol·licitud s’ha d’entendre desestimada.” 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM.3 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE 

TRACCIÓ MECÀNICA 

 

Primera.- Es modifica l’article 5è, “Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia 

variable”, que queda redactat de la següent manera: 

 

”1. Gaudiran d’una bonificació del 100 per cent els vehicles històrics a què es refereix 

l’article 1 del Reglament de vehicles històrics, RD 1247/1995, de 14 de juliol.  

 

El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com 

a tal per l’òrgan competent de la Generalitat. 

 

2.-Gaudiran d’una bonificació del 100% per cent els vehicles que tinguin una 

antiguitat superior a 25 anys.  

 

L’antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de fabricació; si aquesta no es 

conegués, es prendrà com a tal la de la seva matriculació, o, si de cas hi manca, la 

data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.  

 

3.-Gaudiran de en la quota de l’impost els vehicles de tot tipus (excepte remolcs), en 

funció de la classe de carburant utilitzat i les característiques del motor, segons la 

seva incidència en el medi ambient, acreditada mitjançant els distintius atorgats per 

la Direcció General de Trànsit: 

 

- El 25% de la quota, els vehicles amb distintiu “ECO”  

- El 50% de la quota, els vehicles amb distintiu “Zero emissions” 

 

Segona.- S’introdueix un nou article, del següent tenor: 

 

“Article 5bis. –Sol·licitud de beneficis fiscals 
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Els beneficis fiscals hauran d’ésser sol·licitats pels subjectes passius en els terminis 

següents:  

 

a) En els supòsits de matriculació o certificació d'aptitud per circular, subjectes 

al sistema d’autoliquidació, s’han de sol·licitar en el moment de practicar 

l’autoliquidació, amb aplicació provisional del corresponent benefici fiscal.  

 

L’aplicació del benefici en l’autoliquidació equivaldrà a la seva sol·licitud.  

 

El subjecte passiu haurà de presentar la documentació acreditativa del 

compliment dels requisits per gaudir del benefici fiscal a l’Administració 

tributària municipal en el termini de 15 dies, a comptar des de l’endemà de 

realitzar l’autoliquidació.  

 

L'incompliment de l’obligació de presentar la documentació acreditativa del 

corresponent benefici fiscal, sense perjudici d'altres conseqüències legals, 

determinarà la liquidació i incorporació del vehicle al padró de l'impost sense 

considerar aquest benefici.  

 

b) En els supòsits que, per la continuïtat del fet imposable, siguin objecte de 

padró, s’han de sol·licitar en el període que s’inicia amb la data a partir de la 

qual es realitza l’exposició al públic del padró i finalitza transcorregut un mes 

a comptar des del dia següent a la data de finalització del període voluntari 

de pagament, acompanyant la documentació acreditativa del compliment dels 

requisits per gaudir del benefici fiscal.  

 

Un cop inclòs en el padró amb la bonificació corresponent, no s’haurà de 

sol·licitar novament en els següents períodes impositius, sempre que no variïn 

les circumstàncies que han donat lloc a l’aplicació del benefici.  

 

c) En els supòsits de liquidacions, s’han de sol·licitar en el termini d’un mes a 

comptar des del dia següent a la notificació de la liquidació tributària, 

acompanyant la documentació acreditativa del compliment dels requisits per 

gaudir del benefici fiscal.” 

 

Tercera.- Es modifica l’article 6è, “Quota tributària”, que queda redactat de la 

següent manera: 

 

“1. Les quotes del quadre de tarifes fixat a l’article 95.1 del text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, s’incrementaran per 

aplicació dels següents coeficients:  

 

Turismes  

Fins a 11,99  cavalls fiscals   1,975 

De 12 a 19,99 cavalls fiscals 2,000 

De més de 20 cavalls fiscals 2,000 

Autobusos, camions, tractors, remolcs i semiremolcs arrossegats 

per vehicles de tracció mecànica 1,975 

D’altres vehicles:  

Ciclomotors 1,975 

Motocicletes fins a 125 cc 1.975 
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Motocicletes de més 125 fins a 250 cc 1,975 

Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc 2,000 

Motocicletes de més de 500 fins 1.000 cc 2,000 

Motocicletes de més de 1.000 cc 2,000 

 

2. Com a conseqüència del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de tarifes 

vigents en aquest municipi serà el següent: 

 

POTENCIA I CLASSES DE VEHICLES   

Turismes       

Turismes de menys 8 cavalls fiscals 24,92 € 

De 8 a 11,99 cavalls fiscals 67,31 € 

De 12 a 15,99 cavalls fiscals 143,88 € 

De 16 a 19,99 cavalls fiscals 179,22 €  

De més de 20 cavalls fiscals 224,00 € 

Autobusos  

De menys de 21 places 164,52 € 

De 21 a 50 places 234,31 € 

De més de50 places 292,89 € 

Camions  

De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 83,50 € 

De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 164,52 € 

De més de 2.900 a 9.999 quilograms de càrrega útil 234,31 € 

De més de 9.999 quilograms de càrrega útil 292,89 € 

Tractors  

De menys de 16 cavalls fiscals 34,90 € 

De 16 a 25 cavalls fiscals 54,85 € 

De més de 25 cavalls fiscals 164,52 € 

Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció 

mecànica  

De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 34,90 € 

De 1.000 a 2.999 Quilograms de càrrega útil 54,85 € 

De més de 2.999 quilograms de càrrega útil 164,52 € 

D'altres vehicles  

Ciclomotors 8,73 € 

Motocicletes fins a 125 cc. 8,73 € 

Motocicletes més de 125 fins a 250 cc 14,95 € 

Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc 30,30 € 

Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc  60,58 €  

Motocicletes de mes de 1.000 cc 121,16 € 

 

La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta d’acord amb el que 

disposa l’annex V del Reglament general de vehicles RD 2822/1998, de 23 de 

desembre.  

 

Llevat de determinació legal en contra, per a la determinació de les diverses classes 

de vehicles s’estarà al que es disposa en el Reglament general de vehicles.” 

 



Ref: S/iu 

10 
 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL 

VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 

 

Primera.- S’introdueix un nou apartat a l’article 2n, “Actes no subjectes”, del 

següent tenor: 

 

“/.../ 

15.- No es produirà la subjecció a l’impost en les transmissions oneroses de terrenys, 

respecte de les quals el subjecte passiu acrediti la inexistència d’increment de valor, 

tret que l’Administració pugui demostrar que s’ha produït increment de valor. 

 

El subjecte passiu haurà de declarar la transmissió com a no subjecta, així com 

aportar les proves que acreditin la inexistència d’increment de valor.” 

 

Segona.- Es modifica l’article 6è, “Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia 

variable”, que queda redactat de la següent manera: 

 

“1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a 

conseqüència de les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat 

com Conjunt Històric Artístic, o hagin estat declarats individualment d’interès 

cultural, segons l’establert en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric 

espanyol, o en la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, quan 

els seus propietaris o titulars de drets reals acreditin que han realitzat al seu càrrec 

obres de conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles. 

 

Per a poder gaudir d’aquest benefici fiscal caldrà acreditar que les obres de 

conservació o rehabilitació dels immobles han estat finançades pel subjecte passiu i  

que la despesa efectivament realitzada en el període dels últims 10 anys, no ha estat 

inferior al 10 per cent del valor cadastral assignat a l’immoble en el moment  de la 

meritació de l’impost. 

 

Per tal que els béns urbans ubicats dins del perímetre delimitatiu dels conjunts 

històrics, que hi estiguin globalment integrats, pugin gaudir d'exempció han de 

comptar amb una antiguitat igual o superior a cinquanta anys i han d'estar catalogats, 

d’acord amb la normativa urbanística, com a objecte de protecció integral en els 

termes que preveu la normativa de patrimoni històric i cultural. 

 

2. Es concedirà una bonificació del 50 per cent de la quota de l’Impost, en les 

transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de 

gaudiment limitatiu del domini que afectin a l'habitatge habitual del causant 

realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels seus descendents de primer 

grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i adoptants. 

 

A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on figuri empadronat 

el causant. No obstant, s'entendrà que l'habitatge no perd el caràcter d'habitual a 

efectes d'aquesta bonificació, quan la baixa en el padró hagi estat motivada per 

causes de salut suficientment acreditades.  

 

L’habitatge, un traster i fins a dues places d’aparcament es poden considerar 

conjuntament com a l’habitatge habitual, sempre i quan es trobin situats al mateix 

edifici o complex urbanístic. 
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En qualsevol cas, per tenir dret a l'esmentada bonificació caldrà que l'immoble 

adquirit, en el moment de la defunció del causant, no estigues total o parcialment 

cedit a tercers. 

 

Els subjectes passius hauran de sol•licitar la bonificació a què es refereix aquest 

apartat, juntament amb la documentació que ho justifiqui, en els terminis previstos 

a l’apartat 7 de l’article 11 d’aquesta Ordenança. 

 

Aquesta bonificació serà del 95 per cent, en el cas que els seus descendents de primer 

grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i adoptants, hagin 

conviscut amb el causant durant els tres anys anteriors a la defunció d’aquest i 

sempre que l’adquirent mantingui la propietat o el dret real de gaudiment sobre 

l’immoble durant els tres anys següents a la mort del causant, llevat que l’adquirent 

mori dintre d’aquest termini.” 

 

Tercera.- Es modifica l’article 8è, “Tipus de gravamen,  quota i percentatge de 

reducció del valor cadastral”, que queda redactat de la següent manera: 

 

“1.-D'acord al que preveu l'article 107.4 del Text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,  per 

determinar l'import de l'increment real s'aplicarà sobre el valor del terreny en el 

moment de la meritació el percentatge que resulti del quadre següent: 

 

a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès 

entre un i cinc anys 

3,00% 

b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins 

a deu anys 

2,25% 

c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins 

a quinze anys 

2,10% 

d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins 

a vint anys 

2,40% 

 

2.- La quota serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de 27 per cent.” 

 

Quarta.- Es modifica l’apartat 1r de l’article 13è, “Comprovació de les 

autoliquidacions”, que queda redactat de la següent manera: 

 

“1.- Els òrgans gestors comprovaran que l'autoliquidació s'hagi efectuat mitjançant 

l'aplicació de  les normes reguladores de l’import i, per tant, que els valors atribuïts 

i les bases i quotes obtingudes són les resultants d’aquestes normes, sense perjudici 

de les facultats de comprovació previstes a la Llei general tributària, i en especial pel 

que es refereix als valors declarats pel subjecte passiu als efectes del que es preveu 

a l’apartat 15è de l’article 2 d’aquesta Ordenança.  

 

/.../.” 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM.5, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 

INSTAL·LACIONS I  OBRES 

 

Primera.- Es modifica l’apartat 4t de l’article 9è, Règim de declaració i d’ingrés, que 

queda redactat de la següent manera: 

 

“/.../ 



Ref: S/iu 

12 
 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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 

 

4. L’import referit al precedent apartat 3, que tindrà caràcter d’ingrés a compte, 

s’haurà de fer efectiu des del moment en què es sol·liciti la llicència preceptiva o es 

presenti la declaració responsable o la comunicació prèvia, conjuntament amb el 

dipòsit de la taxa per l’activitat administrativa duta a terme. El termini per a fer 

l’ingrés del pagament provisional a compte de l’ICIO conclou, en tot cas, deu dies 

després de la sol·licitud de la llicència o de la presentació de la declaració responsable 

o de la comunicació prèvia. 

 

/.../” 

 

Segona.- Es modifica l’Annex de l’ordenança fiscal, i que queda redactat de la 

següent manera: 

 

“ANNEX QUE SE CITA A L’ARTICLE 9 D’AQUESTA ORDENANÇA 

 

Tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de la present Ordenança, la base 

imposable de l’autoliquidació prèvia o liquidació a compte que s’hi regula es 

determinarà a partir del mòdul bàsic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de 

Catalunya per al càlcul dels drets d’intervenció col·legial per a l’any 2013, ponderat 

amb els coeficients correctors que tot seguit es detallen. 

 

Tan bon punt l’esmentat Col·legi faci públic un nou mòdul bàsic, s’entendrà 

automàticament actualitzat el que fins aleshores s’ha fet servir per a calcular la base 

imposable susdita. 

 

I.-TREBALLS D’EDIFICACIÓ, URBANITZACIÓ I OBRA CIVIL 

 

En general, llevat les excepcions que s’especifiquen a continuació, el paràmetre de 

partida és la superfície objecte de l’actuació constructiva, incloses les parts comunes, 

expressada en metres quadrats amb dos decimals. 

 

Si és cas que en una mateixa construcció, instal·lació o obra s’han projectat usos 

diferenciats, caldrà destriar i tractar per separat la superfície parcial afectada per 

cada mòdul diferent. 

 

La fórmula que s’ha d’aplicar per a calcular la base imposable, que s’assimila al 

pressupost de referència, és la suma dels resultats parcials de multiplicar els mòduls 

de referència per la superfície afectada per cadascun d’aquests mòduls. 

 

A aquests efectes, cada mòdul de referència concret es calcula de la manera següent: 

 

Mr = Mb × Ct × Cu 

 

Definicions: 

 

Mb: Mòdul bàsic, que a hores d’ara el COAC ha fixat en 492,00 EUR/m². 

Ct: Coeficient corrector que pondera la tipologia de la construcció, instal·lació o obra. 

Cu: Coeficient corrector que pondera l’ús projectat. 

Mr: Mòdul de referència, o mòdul esmenat. 

Pr: Pressupost de referència, que serà la suma de les valoracions parcials. 

 

Els coeficients correctors que es faran servir són el següents: 
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1. COEFICIENT TIPOLÒGIC (Ct) 

 

1.1.-En edificacions de nova planta i addicions 

 

TIPOLOGIA DE L’EDIFICACIÓ Ct 

- Edifici aïllat (4 façanes). 

- Soterranis a partir del 3er. en tot tipus d’edificis. 

1,20 

- Edifici en testera (3 façanes). 

- Soterranis 1er. i 2on. en tot tipus d’edificis. 

1,10 

- Edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes). 1,00 

 

1.2.-En obres de reforma i rehabilitació 

 

TIPOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ Ct 

- Rehabilitació integral d’un edifici conservant exclusivament les 

façanes. 

0,90 

- Reformes que afectin elements estructurals. 0,70 

- Reformes que no afectin elements estructurals. 

- Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria o tancaments 

(Aplicat a la superfície de façana). 

0,50 

- Reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals ni 

instal·lacions. 

- Rehabilitació de façanes sense substitució de tancaments (Aplicat a la 

superfície de façana). 

0,30 

 

NOTA: Aquests coeficients no cal que siguin multiplicadors dels de nova planta. 

 

1.3. Treballs d’urbanització i obra civil 

 

TIPOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ Ct 

- Moviments de terres i infraestructura. 1,10 

- Superficials complementaris. 1,00 

- Piscines i obres sota-rasant. 1,10 

 

2. COEFICIENT D’ÚS (Cu) 

 

2.1. Edificació 

 

USOS Cu 

-Ascensor 10,00 

- Arquitectura monumental. Cines. Discoteques. Hotels de 5 estrelles. 

Museus. Teatres. 

3,00 

- Clíniques i Hospitals. 2,80 

- Balnearis. Biblioteques. Estacions de tren. Facultats i Escoles 

Universitàries. Hotels de 4 estrelles. Presons. Saunes. Terminals 

marítimes i aèries. 

2,60 

- Edificis de jutjats. Laboratoris d’anàlisi. Palaus d’exposicions i 

congressos 

2,40 
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- Clubs de reunió. Hotels de 3 estrelles. Aparthotel i residències. 

Edificis administratius 

2,20 

- Cafeteries. Centres mèdics. Edificis d’oficines. EGB-BUP i FP. Hotels 

de 2 estrelles. Locals bancaris. Pavellons esportius coberts. 

Residències universitàries. Restaurants. Habitatges > 200 m². 

2,00 

- Asils. Dispensaris. Estacions d’autobusos. Hostals. Hotels d’1 

estrella. Parvularis. Pensions. Habitatges < 50 m². Habitatges entre 

200 m² i 150 m². 

1,80 

- Bars. Escorxadors. Habitatges entre 150 m² i 100 m². 1,60 

- Vestuaris. Habitatges entre 100 m² i 50 m². 1,40 

- Edificis d’aparcaments i garatges amb equipament. 

- Plantes altes per a locals sense ús específic. 

- Sotacobertes compartides com a locals comunitaris o no vinculades. 

1,20 

- Locals comercials en planta baixa sense ús específic. 

- Aparcaments sense activitat en edificis plurifamiliars. 

- Garatges d’habitatges unifamiliars. 

1,00 

- Magatzems i naus industrials amb llums > 12 m. i coberta lleugera 

autoportant. 

0,70 

- Magatzems i naus industrials amb llums fins 12 m. i coberta lleugera 

autoportant. 

0,60 

 

NOTA: ESPAIS SOTACOBERTA VINCULATS A L’HABITATGE (GOLFES) 

 

- Els espais sotacoberta amb possibilitat de vincular-se a l’habitatge inferior, entre 

1,90 i 2,50 m. d’altura, caldrà valorar-los com l’habitatge inferior, sense augmentar 

el Cu per superfície total. 

 

- Els espais sotacoberta no habitables en edificis plurifamiliars (trasters) tindran la 

consideració de locals en planta alta. 

 

2.2. Obra civil 

 

USOS Cu 

- Piscines (sense cobrir). 1,00 

- Parcs infantils a l’aire lliure. 0,40 

- Urbanització bàsica. 

Moviment de terres: 15% 

Xarxa de clavegueram: 35% 

Xarxa d’aigua: 15% 

Xarxa d’electricitat: 20% 

Telecomunicacions: 15% 

0,20 

- Urbanització complementària. 

Pavimentació: 50% 

Voreres: 25% 

Enllumenat: 10% 

Jardineria i mobiliari urbà: 15% 

0,10 

- Pistes d’asfalt, formigó o gespa. Terrasses amb 

drenatge. 0,20 

- Jardins. Pistes de terra sense drenatge. 0,10 
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Con ja s’ha dit abans, el pressupost de referència (Pr) serà la suma de les quantitats 

parcials que resultin de multiplicar cada mòdul de referència (Mr) per la superfície 

parcial a la qual s’ha d’aplicar. 

 

II.-TREBALLS D’ENDERROC 

 

El pressupost de referència dels enderrocs s’obtindrà de la fórmula següent: 

 

Pr = V × Mb × Ct × Cu 

 

Definicions: 

 

V: Volum de l’edifici en m³. Per a naus o magatzems d’altures de planta superiors a 

4 metres, es considerarà el volum d’aquesta altura per planta. 

 

Mb: Mòdul bàsic, que a hores d’ara el COAC ha fixat en 492,00 EUR/m². 

 

Ct: Coeficient corrector que pondera la tipologia de la construcció, instal·lació o obra. 

 

Cu: Coeficient corrector que pondera l’ús projectat. 

 

Pr: Pressupost de referència, que serà la suma de les valoracions parcials. 

 

1. COEFICIENT TIPOLÒGIC (Ct) 

 

TIPOLOGIA DE L’EDIFICACIÓ Ct 

- Edificacions en zones de casc antic. 0,30 

- Edificacions entre mitgeres. 0,20 

- Edificacions aïllades. 0,10 

 

2. COEFICIENT D’ÚS (Cu) 

 

USOS Cu 

- Altures de menys de 10 metres. 0,10 

- Altures de més de 10 metres. 0,15 

“ 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM.10.- TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT 

ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA AMB ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES 

VORERES O DE QUALSEVOL ALTRE ESPAI DE DOMINI PÚBLIC LOCAL I LES RESERVES 

DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES 

DE QUALSEVOL MENA. 
 

Única.- Es modifica l’article 6è “Quota tributària”, que queda redactat de la següent 

manera: 

 

“La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes: 

 

ENTRADA DE VEHICLES EN EDIFICIS PARTICULARS QUOTA ANUAL 

 

- Per entrada individual, fins a 3 places 52,56 € 

- Per entrada comunitària:  

De 4 a 10 places 113,33 € 
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De 11 a 25 places 216,61 € 

De 26 a 50 places 303,93 € 

De 51 places endavant 433,52 € 

Pintat de línia longitudinal groga contínua als costats o enfront del gual 

a sol·licitud de particular i el seu manteniment 

10,67€/metre 

a l’any 

 
“ 

ORDENANÇA FISCAL NÚM.11 .TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC 

AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA 

 

Primera.- Es modifica l’article 4t “Responsables”, que queda redactat de la següent 

manera: 

 

“1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 

tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 

 

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 

dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 

 

3.-Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 

físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 

General Tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació d’ingressos 

de dret públic.” 

 

Segona.- Es modifica l’article 5è, “Beneficis fiscals”, que queda redactat de la 

següent manera: 

 

“1.- L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al 

pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a l’ocupació de l’ús públic local amb 

els materials descrits a l’article 1 necessaris per als serveis públics de comunicacions 

que explotin directament i per a altres usos que immediatament interessin a la 

seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 

 

2.-Gaudiran d’una bonificació del 5 per 100 en la quota els subjectes passius de la 

taxa en la modalitat d’ocupació anual que realitzin el seu pagament mitjançant 

domiciliació bancària.” 

 

Tercera.- Es modifica l’article 6è “Quota tributària, que queda redactat de la següent 

manera: 

 

“1.-La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de la següent expressió: 

 

Quota = MB x S x T 

 

On: 

 

- MB és el mòdul bàsic de valor, que es fixa en 3,50 €/m2 i mes 

- S és el factor “superfície”, en metres quadrats 

- T és el factor “durada”, en mesos 

 

2. - Regles particulars d’aplicació: 

 

a) Superfície (S):  
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Si el nombre de metres quadrats de l’aprofitament no era sencer, s’arrodonirà per 

excés per a obtenir la superfície ocupada. 

 

Si, com a conseqüència de la collocació de veles, marquesines, separadors, 

barbacoes i altres elements auxiliars, es delimita una superfície més gran que la que 

ocupen les taules i les cadires, es prendrà la superior com a base de càlcul. 

 

b) Durada (T): 

 

1r.- Els aprofitaments poden ser anuals, quan s’autoritzin per a tot l’any natural, o 

temporals, quan el període comprengui únicament la temporada d’estiu o la 

temporada d’hivern.  

 

A aquest efecte, el factor durada es computarà de la següent manera: 

 

Modalitat Període Durada 

Anual 1 de gener a 31 de desembre 12 mesos 

Estiu 15 d’abril a 31 d’octubre 6,5 mesos 

Hivern 1 de novembre a 14 d’abril 5,5 mesos 

 

“ 

Quarta.- Es modifica l’article 7è, que queda redactat de la següent manera: 

 

“Article 7è.- Meritació 

 

1.-La taxa es merita en el moment que s’inicia la utilització privativa o l'aprofitament 

especial del domini públic, encara que no se n’hagi sol·licitat o obtingut la 

corresponent llicència. 

 

2.-En els supòsits d’ocupació del domini públic sense prèvia sol·licitud de llicència, i 

sense perjudici del procediment sancionador, es presumirà que aquella s’ha iniciat 

amb la temporada en curs.” 

 

Cinquena.- Es modifica l’article 8è.- Període impositiu, que queda redactat de la 

següent manera: 

 

“1.- Amb caràcter general, el període impositiu de la taxa serà el temps de 

l’aprofitament especial, la utilització privativa o prestació de serveis que correspongui 

en cada cas. 

 

2.- En els supòsits d’utilització privativa o aprofitament especial amb un termini 

anual, la taxa es meritarà l’u de gener de cada any i el període impositiu comprendrà 

l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en el gaudiment, en què el 

període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància.” 

 

Sisena.- Es modifica l’article 9è, “Règim de declaració i ingrés”, que queda redactat 

de la següent manera: 

 

“1.- Amb caràcter general, la taxa regulada en aquesta ordenança fiscal serà 

liquidada pels òrgans municipals competents per a la tramitació de la llicència o 

autorització a partir dels elements de la declaració presentada per l’interessat. 
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L’import de la liquidació s’haurà de satisfer per l’interessat en els terminis de l’article 

62.2 de la Llei general tributària, això és: 

 

 a) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies u i 15 de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no 

fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent. 

 

b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i darrer de cada mes, 

des de la data de recepció de la notificació fins el dia cinc del segon mes posterior o, 

si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent. 

 

2.- En supòsits d’aprofitaments especials de durada anual que s’estenguin a més d’un 

exercici, les quotes corresponents als exercicis posteriors l’alta en el registre o padró 

es notificaran col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró. 

  

Les quotes de la taxa incloses en padró seran posades al cobrament durant el període 

que aprovi i anunciï l’Ajuntament i que en cap cas serà inferior als dos mesos. 

 

En el cas de domiciliació del rebut de venciment periòdic, el pagament es realitzarà 

en quatre fraccions, sense interessos, i amb aplicació de la bonificació regulada en 

l’article 5.2 d’aquesta ordenança.  

 

3.- Les variacions dels elements tributaris determinants de la quantia de la taxa de 

venciment periòdic hauran de declarar-se en el segon semestre de l’exercici immediat 

anterior al de la meritació. 

 

4.-En el cas que el sol·licitant d’una autorització o llicència anual hagués obtingut 

llicència o autorització per la temporada d’hivern que s’iniciava en l’exercici immediat 

anterior, la part proporcional de la taxa per temporada corresponent al període 

comprès entre 1 de gener i 14 d’abril es considerarà un pagament a compte de la 

taxa per autorització anual.” 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM.16. TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 

ADMINISTRATIUS 

 

Primera.- Es modifica l’article 5è “Beneficis fiscals”, que queda redactat de la 

següent manera: 

 

“Article 5è “Beneficis fiscals 

 

Estaran exempts/es de la taxa per drets d’examen, els/les aspirants que acreditin un 

grau de discapacitat igual al previst per la legislació estatal, i els/les aspirants que 

estiguin en situació legal d’atur en el moment de la presentació de la corresponent 

proposició per prendre part en el procés.” 

 

Segona.- Es modifica l’article 6è, “Quota tributària”, que queda redactat de la 

següent manera: 

 

“La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s'assenyalarà segons 

la naturalesa dels documents o expedients que s'han de tramitar, d'acord amb les 

tarifes següents: 
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Epígraf 1 Censos de població d'habitants Quota 

1. Rectificació de noms, cognoms i altres errors en fulls 

empadronament - 

2. Certificats d’empadronament en el cens de població: - 

a) Vigent - 

b) Certificats de censos anteriors - 

3. Volants de fe de vida - 

4. Certificats de conducta - 

5. Certificats de convivència i residència - 

6. Certificats de pensions - 

7. Declaracions jurades, autoritzacions paternes i compareixences - 

Epígraf 2 Certificacions i compulses  

1 Acords municipals. Cada full - 

2 Altres certificacions - 

3 Diligència confrontació de documents - 

4. Validacions de poders - 

Epígraf 3. Documents expedits per oficines municipals  

1. Informació testificats 38,69 € 

2. Declaració d'hereus per percepció d'havers - 

3. Traspassos, obertura i similars de locals. Per cada local - 

4. Visats de documents en general, no expressament tarifats, per cada 

un: - 

5. Per cada document expedit en fotocòpia. Per cada cara d’una fulla. - 

Als corporatius, quan no es tracti de la informació que se’ls han de 

facilitar directament pels serveis de la corporació, també se’ls aplicarà 

la taxa. - 

6. UNED:  

  Per serveis de fotocòpies als tutors: Exempts 

  Per cada document expedit en fotocòpia pels alumnes 0,05€* 

Epígraf 4. Altres  

1. Entrevista personal per l’obtenció d’informe d’arrelament 21,61 € 

2 Per qualsevol altre expedient o document no tarifat expressament  

3. Per còpia de CD-R amb memòria, plànols, etc. En processos de 

contractació i licitació pública. Per cada CD-R. CD-RW 2,00€ 

Epígraf. 5. Serveis policia local   

1.Informes tècnic d’accidents de trànsit 43,11 € 

2.Full de camp d’accidents de trànsit 21,61 € 

3.Informe sobre servei policial 26,75 € 

4.Informe senyalització viària 43,22 € 

5.Altres informes, per full - 

6.Compulses de documents, per full  - 

5.-Prova de contrast per consum d’alcohol i/o drogues en els 

conductors. 142,30 €     

Epígraf 6.Documentació expedida pels Serveis Tècnics   

Tots els treballs, quantia fixa - 

Preu hora operador - 

Inspecció ocular de l’habitatge per l’obtenció d’informe de 

reagrupament familiar - 
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Llistes: - 

Preu pàgina impresa - 

Preparació del treball - 

Treballs de càlcul - 

Preu hora ordinador - 

Material: - 

Llistes de paper estàndard p/full - 

Etiquetes p/uni - 

Paper especial  cost de compra - 

Altres fungibles  cost de compra - 

Distribució  segons mètode emprat - 

Cartografia: - 

1. En disquet CD-R.  CD-RW 2,86 € 

2. En paper. Per cada full 100,08 € 

Epígraf 7. Drets d’examen oposicions i concursos:    

Places del Grup A1 i A2       30,87 € 

Places del Grup B 25,72 € 

Places del Grup C1 i C2 20,58 € 

Places d'Agrupacions Professionals 15,40 € 

Epígraf 8.Serveis d’identificació i control per la tinença 

d’animals domèstics:    

1. Per la prestació del servi d’identificació anual de l’animal. - 

2. Per recollida i trasllat d’una animal domèstic al centre que determini 

l’Ajuntament. - 

3. Estada, manutenció i custodia per dia (màxim 20 dies) - 

4. Llicència i renovació de llicència per tinença i conducció d’animals 

perillosos:  24,25 € 

 

2.- La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del 

document o expedient de què es tracti, des que s'inicia fins a la seva resolució final, 

inclosa la certificació i la notificació a l'interessat de l'acord recaigut. 

 

3.- Les quotes que en resulten de l'aplicació de les tarifes anteriors s'incrementaran 

en un 50 per cent quan els interessats sol·licitin amb caràcter d'urgència la tramitació 

dels expedients que motivin la meritació.” 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM.20. TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ 

D’ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME 

 

Única.- Es modifica l’article 6è, Quota tributària, que queda redactat de la següent 

manera: 

 

“1. La quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les següents tarifes: 

 

 EUROS 

1.-Tramitació de llicència d'obra menor amb projecte: 

Amb llicència: 

Sense llicència: 

 

168,21 € 

301,81 € 

2.-Comunicacions prèvies. 

           - Amb comunicació prèvia: 

 

 28,71 € 
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           - Sense comunicació prèvia:   103,26 € 

3. Tramitació de llicència d'obra major de projecte bàsic o 

conjuntament amb l'executiu: 

   - Amb llicència: 

           - Mínim: 

           - Preu per m2 a construir (Obra nova) 

           - Preu per m2 a construir (Ampliació) 

           - Preu per m2 a construir (Reforma) 

   - Sense llicència: 

           - Mínim: 

           - Preu per m2 a construir (Obra nova) 

           - Preu per m2 a construir (Ampliació) 

           - Preu per m2 a construir (Reforma) 

 

 

 

333,96 € 

3,34 €/m2 

2,51 €/m2 

1,67 €/m2 

 

617,83 € 

6,18 €/m2 

4,64 €/m2 

3,09 €/m2 

4. Tramitació de llicència d'obra major de projecte executiu 244,93 € 

5.-Prórroga de llicència d’obres  67,59 € 

6. Comprovació de les primeres utilitzacions i ocupacions 

comunicades: 

           - Part fixa: 

           - Part variable 

 

 

300,46 € 

0,75 €/m2 

7. Certificats d’aprofitament urbanístic 142,54 € 

8. Tramitació de llicències de divisió horitzontal 213,07 € 

9. Tramitació de llicències de deslindaments de terrenys urbans- 

alineacions- rasants 

354,07 € 

10. Tramitació de llicències de planejament- PAU 1.461,25 € 

11. Tramitació de llicències de planejament- Modificacions puntuals 

de Normativa 

1.959,76 € 

12. Tramitació de llicències de planejament- Plans Parcials 1.959,76 € 

13. Tramitació de llicències de planejament- Projecte de 

Reparcel·lació 

2.481,01 € 

14. Tramitació de llicències de planejament- Projectes d'Urbanització 1.461,25 € 

15. Tramitació de llicències d'expedients de ruïna 1.754,55 € 

16. Inspeccions per comprovar l’adequació d’habitatges - 

17. Informes sense visita 177,76 € 

18. Informes amb visita externa 289,25 € 

19. Certificacions: 

  - Certificacions que no requereixen informe tècnic: 

  - Certificacions que requereixen treball tècnic: 

  

  23,51 € 

142,54 € 

20. Recerca d'expedients urbanístics 136,20 € 

 

2. En cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la concessió de la 

llicència o quan l'activitat estigui subjecta a activitat comunicada, si el desistiment es 

formula abans de que l'ajuntament hagi practicat la visita de comprovació, les quotes 

que s'hauran de liquidar seran el 50 per cent de les que s'assenyalen en el número 

anterior, sempre que l'activitat municipal s'hagués iniciat efectivament. Altrament, 

no és retornarà cap import.” 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM.27. TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS 

LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER 

LOCAL 

 

Primera.- Es modifica l’article 2n, Fet imposable, que queda redactat de la següent 

manera: 
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“Constitueix el fet imposable de la taxa les prestacions de serveis i els supòsits 

d’utilització privativa del domini públic local en el cementiri municipal especificats en 

les tarifes contingudes a l’article 6 de la present Ordenança.” 

 

Segona.- Es modifica l’article 6è Quota tributària, que queda redactat de la següent 

manera: 

 

“1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 

 

Tarifa primera.- Atorgament de drets funeraris 

Epígraf 1.- Concessions a 50 anys, 

prorrogable per 25 anys més  

Inicial Pròrroga 

- Panteons, tombes i hipogeus 4.025,00 € 2.012,50 € 

- Nínxols sense ossera pis 6è 1.265,00 € 632,50 € 

- Nínxols sense ossera pis 5è 1.380,00 € 690,00 € 

- Nínxols sense ossera pis 4t 1.495,00 € 747,50 € 

- Nínxols sense ossera pis 3r 1.610,00 € 805,00 € 

- Nínxols sense ossera pis 2n 1.725,00 € 862,50 € 

- Nínxols amb ossera (pis 1r) 2.300,00 € 1.150,00 € 

- Columbaris 506,00 € 253,00 € 

Epígraf 2.- Concessions a 3 anys (lloguers), 

prorrogable per 18 mesos 

Inicial Pròrroga 

- Nínxols sense ossera 229,94 € 114,97 € 

 

Tarifa segona.- Servei de conservació €/any  

Epígraf 1.- Tomba, panteó, mausoleu o hipogeu.   126,73 € 

Epígraf 2.- Nínxols amb ossera  22,72 €  

Epígraf 3.- Nínxols sense ossera  19,13 €  

Epígraf 4.- Columbaris 8,00 € 

 

Tarifa tercera.- Servei d’enterraments i trasllats  €/prestació 

Epígraf 1.- A panteons  303,00 € 

Epígraf 2.- A nínxols   175,00 € 

Epígraf 3.- En terrenys  238,00 € 

Epígraf 4.- Trasllat en el mateix cementiri  196,00 € 

 

Tarifa quarta.- Altres prestació de serveis €/prestació  

Epígraf 1.- Drets expedició títol  11,96 €  

Epígraf 2.- Col·locació de làpides  112,00 €  

Epígraf 3.- Drets de canvi de titular     35,87 €  

 

2. En situacions d’escassa capacitat econòmica, les tarifes contingudes en el punt 

anterior es reduiran en un 90%. 

 

A efectes d’obtenir aquesta reducció, haurà de complimentar-se l’imprès que 

facilitarà el Servei de cementiris, adjuntant còpia de l’última declaració d’IRPF. 
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3. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica par a satisfer les tarifes 

anteriors, es prestaran els serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de Serveis 

Socials.” 

 

Tercera.- Es modifica l’article 7è, que queda redactat de la següent manera: 

 

“Article 7è.- Meritació i període impositiu 

 

1.- En els supòsits contemplats en la tarifa primera, relativa a l’atorgament de drets 

funeraris, la taxa es merita amb l’inici de la utilització privativa, que a aquest efecte, 

es considera coincident amb la data d’atorgament del dret. 

 

Això sense perjudici que s’exigeixi el dipòsit previ de la taxa quan es formuli la 

sol·licitud de concessió del dret funerari. 

 

2. En el supòsit contemplat en la tarifa segona, relativa a la conservació del cementiri 

municipal, la meritació tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu 

comprendrà l’any natural. 

 

La quota anual no serà objecte de prorrateig. 

 

3.- En els supòsits contemplats en les tarifes tercera i quarta, la meritació es produeix 

en el moment de la sol·licitud del servei. 

 

4.- En els supòsits de les tarifes tercera i quarta, el desistiment de la sol·licitud 

realitzat amb anterioritat a la prestació del servei o la realització de l’activitat 

administrativa, donarà dret al retorn del 50 de la quota.” 

 

Quarta.- Es modifica l’article 8è, que queda redactat de la següent manera: 

 

“Article 8è.- Règim de declaració i d’ingrés 

 

1. En els supòsits de les tarifes primera, tercera i quarta, la taxa s’exigirà en règim 

d’autoliquidació. 

 

Quan es sol·licita la prestació del servei, o l’atorgament del dret funerari, es 

presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa, i 

s’ingressarà el seu import. 

 

Alternativament, poden presentar els elements de la declaració a l’objecte que el 

funcionari municipal responsable presti l’assistència necessària per a determinar el 

deute. 

 

S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell 

moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi 

abonaré. 

 

2. Tractant-se de la taxa de venciment periòdic de la tarifa segona, el pagament de 

la taxa s’efectuarà en el període que aprovi i anunciï l’Ajuntament, el qual no serà 

inferior a dos mesos. Amb la finalitat de facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà 

al domicili del subjecte passiu un document apte per a permetre el pagament en 

entitat bancària col·laboradora. 
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No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació 

de satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari 

fiscal.” 

 

El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que en 

aquest punt de l’ordre del dia es pretén aprovar alguns canvis a les ordenances fiscals 

per a l’any 2019, que són bàsicament, impostos i taxes. Explica que és convenient 

que es faci abans d’acabar l’any, primer perquè puguin entrar en vigor l’1 de gener 

de 2019 i, en segon lloc, per tenir-ho en compte per al pressupost, ja que aquesta 

modificació afecta el capítol d’ingressos. Pel que fa a la modificació dels impostos, hi 

ha la de l’impost de l’IBI, que es congela, és a dir, que té un increment de zero i es 

fa basant-se en la potestat que té l’Ajuntament de canviar el coeficient d’actualització 

del rebut cadastral i del tipus impositiu. Vol deixar clar que no és cap mesura 

electoral, sinó que fa efectiu el que es va dir ara fa un any que la intenció era rebaixar, 

en la mesura del possible, l’impost de l’IBI i si això no era possible, en tot cas, no 

incrementar-lo. Per tant, han complert amb la paraula donada i l’increment d’aquest 

impost és zero. L’altre impost que es modifica és l’impost de béns immobles de 

característiques específiques o especials, el conegut com a BICE que aquí a Canet 

només n’hi ha un, el de l’autopista, que s’apuja d’un 0,5 a un 1,30, que és el màxim 

que permet la Llei. Cal recordar que ja fa uns anys que es va aixecar la bonificació 

que tenia la concessionària, que era del 95%, cosa que vol dir que, des de fa uns 

anys, es passa de cobrar 6.000 euros a gairebé 100.000. També cal dir que en el 

padró s’ha modificat el preu mitjà de l’habitatge a Canet, que ha passat de 75.000 

euros a 90.000. Això es fa amb la intenció de beneficiar sobretot a les famílies 

nombroses, ja que aquestes famílies necessiten un perfil d’habitatge no petit, tampoc 

gaire gran però en cap cas, són habitatges petits, i acotar aquest preu a 75.000 euros 

limitava molt la bonificació del 50% d’aquest impost per aquestes famílies. Pel que 

fa a l’impost sobre l’increment de terrenys de naturalesa urbana, conegut com a la 

plusvàlua, per un costat s’apliquen reduccions en els coeficients anuals d’un 20% en 

els trams entre 5 i 10 anys i 10 i 15. Això, projecte des del 2019, delimitaria el 

període de temps entre el 2004 i el 2014, que és quan es va rebre l’impacte del rescat 

de la bombolla immobiliària i va provocar un desajust entre el valor real i el valor que 

es donava a conseqüència d’un coeficient cadastral alt. Això afecta bàsicament les 

compravendes de cases i pisos. Pel que fa a aquest impost, però referent a les 

herències, s’apliquen increments en les bonificacions per causa de mort, s’augmenta 

del 20% al 60% en cas de parentiu de primer grau, ascendent o descendent i a 

cònjuges, i del 60% al 95% si és el cas que l’habitatge és l’habitual de qui hereta. 

Pel que fa a l’impost de vehicles de tracció mecànica, s’emeten bonificacions per als 

cotxes híbrids i elèctrics. En el primer cas, és d’un 25% i en el segon és d’un 50%. 

Són conscients que el màxim és d’un 75%, però no han volgut arribar a aquest 

màxim, sobretot tenint en compte que no saben exactament quin parc mòbil té 

Canet. D’entrada s’aplicaran aquestes bonificacions i un cop sàpiguen quin parc mòbil 

té el poble, veuran si és interessant d’augmentar aquestes bonificacions. A la 

Comissió Assessora es va parlar sobre la bonificació del 100% d’aquest impost per 

als vehicles de més de 25 anys. Explica que si bé són vehicles que potser són els que 

més contaminen, consideren que les persones que en tenen algun és perquè no se 

l’han pogut canviar per qüestions econòmiques, de poder adquisitiu. A continuació, 

passarà a parlar de les taxes que es modifiquen. S’eliminen les taxes de serveis 

administratius per un valor inferior a 10 euros. Aquesta eliminació respon a un criteri 

d’eficiència, per una major agilitat i rapidesa en la gestió; es tracta d’una qüestió 

pràctica, de fer pagar al ciutadà un impost menor, que moltes vegades no passa d’un 

euro i perquè evita que l’Ajuntament hagi de fer cobraments en efectiu; també es fa 

de cara al futur, ja que en breu esperen tenir implantada l’administració electrònica 
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que farà possible que moltes d’aquestes gestions es puguin fer directament des de 

casa i a cost zero. També s’han regit per una qüestió de dret, ja que es qüestionen 

si poden cobrar al ciutadà segons quines tarifes o taxes que s’han estat cobrant fins 

ara. Per això se suprimeixen totes aquestes taxes en bloc. Sí que és veritat que se’n 

conserven algunes de preus unitaris per sota de 10 euros, però són taxes susceptibles 

d’un efecte multiplicador, com pot ser, per exemple, un informe de 200 pàgines que 

s’hagi de fotocopiar; el preu d’una fotocòpia és inferior a 10 euros, però si se n’han 

de fer moltes, aquest preu es multiplica i supera aquest mínim. Cal dir que el que es 

recapta al cap de l’any amb aquestes taxes no sol superar els 3.000 euros i, per tant, 

consideren que no és un import preocupant. Una altra taxa que es modifica és la de 

les terrasses dels bars i els restaurants. Per incentivar les autoritzacions anuals, en 

detriment de les de temporada, per simplificar els tràmits burocràtics, les anuals 

tenen un descompte d’un 5%, sempre que el pagament sigui domiciliat, ja que 

aleshores es farà de manera fraccionada, en quatre vegades. Unes altres taxes que 

es modifiquen, però en qüestió de règim, no pas en qüestió de preu, són les del 

cementiri. Els preus, més o menys seran els mateixos que els del 2008. Ara s’aprofita 

l’avinentesa per adequar el règim d’aquestes taxes al Reglament del cementiri que 

es va aprovar a principis d’aquest any. Explica que en l’anterior Reglament encara es 

parlava de títols de propietat, però com tothom sap, el cementiri és patrimoni 

municipal i, per tant, no es pot alienar. Així, doncs, aquest nou Reglament ja va 

regularitzar aquesta nomenclatura i va passar a parlar de concessió i pròrroga, no de 

propietat, que és tal i com ha de ser, però per no afectar les persones que insisteixen 

que tenen un  títol de propietat s’ha establert que les concessions seran de 50 anys, 

amb una pròrroga de 25, per tant, la concessió màxima s’estableix en 75 anys. Pel 

que fa també al cementiri, en aquestes ordenances fiscals s’inclouen les taxes dels 

columbaris, ja que l’any que ve ja es podrà tenir implementat aquest servei. El fet 

que no s’hagin tocat els preus, s’ha fet en base a un informe de Tresoreria on 

s’estudia les feines de conservació, de trasllat i enterrament i altres prestacions i s’ha 

constatat que el cost no supera el preu. Finalment, per acabar, explica que no és una 

qüestió econòmica però sí general de l’Ordenança fiscal, que ja estava prevista, que 

era la regulació d’ajornaments i fraccionaments de deutes no delegats a l’Organisme 

de Gestió i Recaptació Tributària. Era una ordenança que ja existia, però aquests 

ajornaments i fraccionaments eren facultatius, per tant, hi podria haver la sospita 

que fossin decisions arbitràries. Ara això es concreta en una escala per trams, que 

va de 60 euros a fins a més de 10.000, es fixen els terminis màxims de pagament i 

s’eximeix d’aval per als imports inferiors als 6.000 euros. Per acabar la seva 

explicació, el senyor Xirau fa un resum de tot el que ha explicat en aquesta 

intervenció. 

 

El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que 

hi ha dues coses que no els han acabat de quedar prou clares. Pel que fa als impostos 

de l’autopista, li ha semblat entendre que l’Ajuntament pagava a la concessionària, 

però ja li aclareixen d’entrada que és al revés. Tampoc no els ha quedat clara la 

bonificació de l’impost de circulació en els vehicles de més de 25 anys, si deixa 

d’aplicar-se o continua, a la qual cosa el senyor Xirau contesta que es manté. El 

senyor Jiménez comenta que hauria agradat al seu grup municipal que aquestes 

modificacions de les taxes s’haguessin pogut parlar, o si més no votar, per separat 

cada una, però com que s’han de votar totes en un sol paquet i n’hi ha algunes en 

què hi estan d’acord, però n’hi ha d’altres que no hi poden estar, sobretot amb 

aquestes de la bonificació del 100% dels vehicles que contaminen més, s’abstindran. 

 

El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que el 

seu grup vol preguntar si en l’assumpte de la plusvàlua que, de fet, ja ho han 
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preguntat en algun ple anterior, es tindrà en compte la sentència de no cobrar la 

plusvàlua, en el cas que no hi hagi un guany en la venda de l’habitatge. 

 

El senyor Xirau explica que quan no hi hagi un guany en la venda d’un immoble, la 

plusvàlua no es cobrarà. Hi ha una estimació feta sobre què s’haurà de retornar 

durant l’any i consideren que l’economia actual de l’Ajuntament podrà entomar bé 

aquests retorns. Exactament no es pot dir, però han estat previsors, encara que 

potser és cert que aquesta estimació és molt prematura. Segurament quan es tanqui 

el tercer trimestre, probablement ja podran donar alguna xifra. A finals d’any tindran 

la xifra definitiva. 

 

El senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal del PDeCAT, explica 

que passarà a comentar, al seu parer, les modificacions més transcendents per al 

ciutadà. En primer lloc, vol parlar sobre l’impost de béns immobles, l’IBI. El tipus 

impositiu passa per als béns urbans de 0,742 a 0,729, és a dir, una rebaixa d’1,3 

punts percentuals. A la Comissió Assessora es va comentar que aquesta rebaixa del 

tipus impositiu es motivava pel fet de no incrementar la quota al ciutadà. Segons els 

seus càlculs, perquè això sigui així, caldria rebaixar el coeficient a 0,683, és a dir, 

5,9 punts de l’actual. Si s’aprova aquesta proposta, el ciutadà pot arribar a pagar un 

6% més que l’any anterior. Pel que fa a l’impost sobre vehicles, es proposa una 

bonificació a vehicles poc contaminants. Creuen que és una bona iniciativa, però 

creuen que la quantia de la bonificació queda curta, sobretot si es compara amb la 

que apliquen poblacions veïnes. Es podria passar del 25% que es proposa per als 

vehicles amb distintiu ECO, al 50%, i per als de zero emissions, del 50% al 75%. 

Quant a l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, s’adapta a la nova 

situació, ja que no estarà subjecte quan s’acredita inexistència d’increment de valor, 

cosa que el seu grup municipal ja havia proposat en diverses ocasions. Per altra 

banda, s’acrediten una sèrie de bonificacions per transmissions per causa de mort i 

es rebaixen els tipus de gravamen i ja es veurà quin efecte tindran aquestes mesures 

en el pressupost d’ingressos, però en essència els semblen correctes. També se 

suprimeixen les taxes per expedició de documents en general, cosa que també troben 

encertat. Per tant, a la vista d’aquesta discrepància pel que fa a l’IBI i que no se’ls 

ha proporcionat els càlculs en què s’han basat, demanen una reunió al regidor 

d’Hisenda perquè els ensenyi aquests càlculs amb els quals han arribat a la conclusió 

proposada. 

 

El senyor Xirau explica que mai han tingut cap problema per fer una reunió i faran 

les que calgui. Només vol aclarir un petit detall. El senyor Gregori s’ha referit a un 

tipus impositiu del 0,742, però en realitat és del 0,762. Creu que hi ha una 

discrepància entre la manera de calcular la base liquidable del senyor Gregori, és a 

dir, la fórmula no és la mateixa. En tot cas, per aclarir-ho poden reunir-se per revisar-

ho i parlar-ne, però estan convençuts que els números són correctes. Pel que fa a les 

bonificacions de l’impost sobre vehicles, ja ha comentat que és un segment que 

desconeixen i, per tant, no es volen arriscar, primer volen veure’n els resultats. 

 

El senyor Gregori insisteix que el tipus impositiu per als béns urbans és de 0,742 i 

demana si de cas que ho confirmi el senyor interventor. 

 

La senyora alcaldessa comenta que quan tinguin la informació contrastada li enviaran 

al senyor Gregori. Demana que els emplaci a una reunió perquè els expliqui els 

càlculs. 

 

La senyora alcaldessa li comenta que ara mateix no poden muntar aquesta reunió 
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però que no es preocupi que l’endemà al matí la secretària li trucarà per quadrar 

agendes. 

 

El senyor Romero explica que al seu grup també li interessaria molt assistir a aquesta 

reunió, per aclarir si realment aquests càlculs són correctes. 

 

La senyor alcaldessa explica que de moment es creuen la feina feta pels seus 

professionals i, per tant, tira endavant amb la votació. 

 

3.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 37/2018 DE 

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT. 

 

De conformitat al que disposa  els article 177.2 del RDLeg. 2/2004, de 5 de març, 

pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i els 

articles 10, 11 i 12 de les Bases d’execució del pressupost vigent en aquest exercici, 

 

Vist l’expedient núm. 037/2018, de modificació de crèdits en la modalitat de 

transferència de crèdits. 

 

Vist l’informe de l’interventor municipal, el qual es transcriu a continuació: 
 

“D’acord amb els articles 179 i 180 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat 
pel RDLeg. 2/2004, de 5 de març, articles 40 a 42 del RD 500/1990, de 20 d’abril, i els 
articles 10, 11 i 12 de les Bases d’execució del pressupost, i vist l’expedient referit en la 
capçalera d’aquest informe, el funcionari que sota signa, interventor de l’Ajuntament de 

Canet de Mar, té a bé emetre el següent: 
  

INFORME 158/2018 
   

I.-RELACIÓ DE FETS 
 

S’ha rebut expedient de modificació de crèdit 37/2018, en la modalitat de transferència 
de crèdits competència de Ple, juntament amb les memòries justificatives per atendre 
les despeses següents:  
 
«D’acord amb els articles 40 a 42 del RD 500/1990, de 20 d’abril, i els articles  10, 11 
i 12  de les Bases d’execució del pressupost, es presenta la següent: 

  

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 
DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS 

 
1.- Tipus de modificació: 
 
L’expedient que es presenta té per objecte aprovar una modificació de crèdit, en la 
modalitat de transferència de crèdits, en la qual, sense alterar la quantia total d’aquest, 

s’imputa l’import total o parcial d’un crèdit a altres aplicacions amb diferent vinculació 

jurídica. 
 
Les transferències de crèdit estaran subjectes a les limitacions establertes en l’article 41 
del Reial decret 500/1990, que són les següents: 
 

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, llevat quan afectin a crèdits de personal, ni els crèdits incorporats com a 
conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats. 
c) No incrementaran crèdits que, com a conseqüència d’altres transferències, hagin estat 
objecte de minoració, llevat quan afectin a crèdits de personal. 
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No obstant això, aquestes limitacions no afectaran a les transferències de crèdit que es 

refereixin als programes d’imprevistos i funcions no classificades ni seran d’aplicació 
quan es tracti de transferències motivades per reorganitzacions administratives 
aprovades pel Ple. 
 
2.- Justificació de la modificació proposada 
 

*L’entrada en funcionament del sistema de control semafòric “Fotorojo” el passat mes 
de gener ha incrementat significativament l’import recaptat en concepte de multes de 
trànsit, i en conseqüència, també la despesa mensual en premi de cobrança o taxa pels 
serveis de gestió i recaptació de l’ORGT. S’estima que per poder fer front a les despeses 
projectades fins a 31 de desembre cal incrementar l’aplicació pressupostària 12 93400 
227.08 en 75.000,00 euros. 

 

D’altra banda, el baix grau d’execució de l’aplicació pressupostària 12 01100 31000 
Interessos financers a 30 de setembre fa preveure que hi haurà sobrant suficient en 
l’aquesta aplicació per finançar amb baixes la modificació de crèdits necessària per dotar 
l’increment enunciat en el paràgraf anterior. 
 
*Mitjançant Decret núm. 115/2017, de data 7 de febrer, l’Alcaldia resolgué incoar 
expedient per a la determinació de la possible responsabilitat patrimonial de 

l’Ajuntament de Canet de Mar, pels possibles perjudicis econòmics soferts per la 
mercantil HOTEL CARLOS, SA, com a conseqüència de la Sentència núm. 552/2015, de 
21 de setembre, dictada per la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, que declarà nul de ple dret l’acord adoptat pel Ple municipal en data 
30/10/1985, en virtut, en virtut del qual es van cedir a aquesta mercantil dues porcions 
de terreny sobrants de via pública no edificables. 

 
A la vista de l’import de la indemnització reclamat per la interessada, de cinc-cents 
noranta-dos mil quatre-cents quatre euros amb quaranta-un cèntims (592.404,41 €), i 

donant compliment al que disposa l’article esmentat, en data 6 de febrer de 2018, va 
tenir entrada al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 
l’expedient tramès per l’Ajuntament, per tal de sol·licitar el dictamen de la Comissió 
Jurídica Assessora i, en data 25 de juny de 2018, va tenir entrada a la Comissió la petició 

de dictamen formulada per la consellera de Presidència. 
 
En el Dictamen 194/2018, aprovat per la Comissió Jurídica Assessora en la sessió de 6 
de setembre de 2018, registrat d’entrada en data 13 de setembre RE6665, que consta 
a l’expedient administratiu, es conclou que és procedent l’estimació parcial de la 
reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la mercantil HOTEL CARLOS, SA, 
en els termes indicats en el fonament jurídic V del mateix Dictamen, de manera que 

s’indemnitzi la reclamant pel cost de les obres d’urbanització i consolidació realment 
executades, sempre que s’acrediti l’abonament realitzat i el seu import, a través dels 
mitjans de prova pertinents i adequats. 
 
A la reclamació presentada, es valora el cost de les obres efectuades en setanta-un mil 
sis-cents sis euros amb seixanta-set cèntims (71.606,67 €). Aquesta quantitat, 

actualitzada amb l’IPC, d’agost de 1985 a agost de 2018, dona un import de dos-cents 
deu mil vuit-cents deu euros amb quatre cèntims (210.810,04 €), que és la quantitat 
que, en cas d’acreditar els extrems esmentats al paràgraf anterior, caldria abonar a la 
reclamant. 
 
*En data 5 de juny de 2018 es va aprovar mitjançant resolució d’alcaldia l’aprovació 
d’un conveni de col·laboració amb l’entitat Canet Pro Música i la convalidació de les 

activitats dutes a terme durant el curs 2017-2018 per a ser tingudes en compte en el 
marc del conveni. La subvenció nominativa estava singularment prevista al pressupost 
municipal per a l’exercici 2018, però hi havia crèdit suficient per fer front a totes les 
despeses del conveni( 25.000€). Part dels diners de la partida del 2018 es van utilitzar 
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per fer el pagament de la resta del conveni per al curs 2016-2017, la justificació del qual 
no va poder ser aprovada dins l’exercici 2017 i no es va poder traspassar els crèdits 

previstos al pressupost d’aquell any.  
 
Amb la firma del conveni i tal i com el document preveu es va fer un pagament en forma 
de bestreta. 
 
En data 29 d’agost de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar com a punt d’urgència 

l’aprovació de la justificació al conveni presentada i es va procedir al pagament de la 
resta de la subvenció. 
 
Actualment cal signar un nou conveni de col·laboració amb l’entitat per donar cobertura 
al curs 2018-2019 i les activitats que ja s’estan duent a terme. 
 

Convé doncs transferir crèdits a la partida de la subvenció per fer front a la bestreta que 

es vol atorgar. 
 
3.- Aplicacions pressupostàries afectades 
 
Les aplicacions pressupostàries de despesa afectades són les següents: 
 

Pressupost de despeses 

Altes   

Aplicació Descripció Import 

12 93400 22708 Serveis de recaptació       75.000,00 € 

11 92000 22609 Indemnitzacions per resp. patrimonial 210.810,04 € 

51 32620 48300 Subv.nominativa Escola de Musica 12.500,00 € 

   

Total  298.310,04€ 

 

Pressupost de despeses 

Baixes   

Aplicació Descripció Import 

12 01100 31000 Interessos 120.344,46 € 

12 92900 50000 Fons de contingència  6.042,96 € 

20 15100 60900 Venda de parcel·les sobreres 159.422,62 € 

51 32000 22609  Activitats culturals esport-educació 3.500,00 € 

51 3230022706 Estudis i treballs tècnics 4.841,13 € 

51 32320 62300 Inversió nova maq.inst.i utillatge 3.124,50 € 

51 32330 22110 Productes de neteja 1.034,34 € 

   

Total  298.310,04€ 

 
       Qui subscriu aquesta memòria declara responsablement que aquestes aplicacions 

pressupostàries són reduïbles sense pertorbació del servei.” 
 
II.-CONSIDERACIONS  

 
PRIMER.- La normativa aplicable ve definida per: 
 
·    Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora 

de les Hisendes Locals (TRLHL), articles 179 i 180. 
·    Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la Llei d'Hisendes 
Locals en matèria de pressupostos, articles 40 a 42. 
·    Bases d’execució del pressupost 2018, art. 10, 11 i 12. 
 

X 
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SEGON.- En el Pressupost de l’exercici no hi ha crèdit suficient, a nivell de vinculació 
jurídica, per atendre les despeses indicades en la proposta d’acord, de manera que és 

necessari realitzar la modificació pressupostària corresponent. 
 
TERCER.- La modalitat de modificació pressupostària emprada és la transferència de 
crèdit, que d’acord amb l’article 40, apartat 1r, del RD 500/1990, es defineix com 
“aquella modificació del pressupost de despeses mitjançant la qual, sense alterar la 
quantia total del mateix, s’imputa l’import total o parcial d’un crèdit a altres partides 

pressupostàries amb diferent vinculació jurídica.” 
 
QUART.- Segons estableix l’article 40, apartats 2n i 3r, RD 500/1990, les Bases 
d’execució del pressupost hauran d’establir el règim d’aquestes modificacions i l’òrgan 
competent per autoritzar-les en cada cas, respectant en tot cas la competència del Ple 
de la corporació per aprovar les transferències de crèdit entre diferents grups de funció 

[actualment i segons classificació de l’OEHA 3565/2008, “àrees de despesa”], excepte 

quan afectin a crèdits de personal. 
 
L’article 11 BEP estableix que correspon a l’Alcalde l’aprovació de les transferències de 
crèdit que no siguin competència del Ple. 
 
CINQUÈ.- D’acord amb l’article 41 RD 500/1990, les transferències estan subjectes a les 
següents limitacions: 

 
a) No afectaran als crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant l’exercici. 
b) No es podran minorar els crèdits que hagin estat incrementats amb suplements o 
transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal, ni els crèdits incorporats com 
conseqüència de romanents no compromesos procedents de Pressupostos tancats. 
c) No incrementaran crèdits que, com a conseqüència d’altres transferències, hagin estat 

objecte de minoració, excepte quan afectin a crèdit de personal. 
 
Aquestes limitacions no afectaran a les transferències de crèdit que es refereixin als 

programes d’imprevistos i funcions no classificades ni seran d’aplicació quan es tracti de 
transferències motivades per reorganitzacions administratives aprovades pel Ple. 
 
SISÈ.- En la memòria justificativa es posa de manifest que els crèdits de la partida que 

es pretenen anul·lar no incidiran en les despeses que corresponguin pagar fins a final de 
l'any. 
 
SETÈ.- Consta document de retenció prèvia de crèdit dels crèdits que es pretén anul·lar. 
 
VUITÈ- D'acord amb el que estableixen els articles 177.2 TRLHL i 38 RD 500/1990, de 
20 d'abril, tant contra la desestimació de possibles reclamacions, com contra l'aprovació 

definitiva de la modificació, els interessats podran interposar directament recurs 
contenciós-administratiu, tot i que aquest no suspendrà per si sol l'aplicació de la 
modificació de crèdit. 
 
NOVÈ.- D'acord amb el que preveu l'article 169.7 TRLHL, una còpia del Pressupost i de 
totes les seves modificacions s'ha de trobar a disposició del públic, a efectes informatius, 

des de l'aprovació definitiva fins a la finalització de l'exercici. 
 
DESÈ- L’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i altres actuacions que 
afecten les despeses o ingressos de les entitats locals, s’ha de realitzar en un marc 
d'estabilitat pressupostària coherent amb la normativa europea, de conformitat amb allò 
previst en els articles 3,11 i 12 LOEPSF. Segons disposa l'article 16 RD 1463/2007, 
l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat i regla de la despesa correspon a 

l’Interventor municipal, que elevarà al Ple un informe, amb caràcter independent, que 
s'incorporarà als previstos als articles 168.4, 177.2 i 191.3 TRLHL, i en el qual detallarà 
els càlculs efectuats i els ajustos practicats d’acord amb el Sistema Europeu de Comptes. 
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No obstant això, l’article 177.2 TRLHL només fa referència als crèdits extraordinaris i els 
suplements de crèdit, de manera que es podria entendre que l’informe d’avaluació no és 

preceptiu per les altres modalitats de modificació pressupostària. D’altra banda, la 
Intervenció General de l’estat, en resposta a reiterades consultes del Col·legi de 
Secretaris i Interventors d’Administració Local, ha sostingut que les obligacions 
d’informació trimestral sobre execució pressupostària previstes a l’article 16 de l’Ordre 
EHA 2105/2012, substitueixen l’obligació de realitzar informe per cada modificació 
pressupostària. 

 
En qualsevol cas, atès que tant les altes com les baixes proposades corresponen a crèdits 
de despeses no financeres, no s’alteren les conclusions del darrer informe sobre 
estabilitat pressupostària emès per la intervenció.” 
  
III. CONCLUSIÓ 

 

A la vista dels antecedents i la normativa aplicable, s’informa FAVORABLEMENT la 
tramitació de l’expedient.” 
 

Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 18 d’octubre de 

2018, prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement a 

la incorporació d’aquesta proposta a l’ordre del dia del Ple. 

 

De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Cultura, 

s’acorda per nou vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i 

Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata, Josep M. 

Masvidal Serra, Coia Tenas Martínez, M. Àngels Isart Falceto i M. Assumpta Revoltós 

Vaquer, quatre abstencions dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori 

Fraxedas, Àngel López Solà i Esther Agulló Renau, i dos vots en contra dels regidors 

Toni Romero Carbonell i Marc Jiménez Torres: 

 

PRIMER.- Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de crèdit, en la 

modalitat de transferència de crèdits, número 037/2018, amb el següent detall: 

 
El resum de les modificacions proposades és el següent: 

 

PRESSUPOST DE DESPESES 

Altes 

Aplicació Descripció Crèdits 
inicials 

Modificacions Modificació Crèdits definitius 

12 93400 22708 Serveis de recaptació 178.500,00 € 30.901,21 € 75.000,00 € 284.401,21 € 

11 92000 22699 Indemnitzacions per 
resp. patrimonial 

5.600,00 € 0,00 € 210.810,04 € 216.410,04 € 

51 32620 48300 Suvb.nominativa 
Escola de Musica 

25.000,00 € 13.150,00 € 12.500,00 € 50.650,00 €  

      

TOTAL    298.310,04 €   

 
Baixes 

Aplicació Descripció Crèdits inicials Modificacions Modificació Crèdits 
definitius 

12 01100 3100 Interessos 185.00,00 € 0,0 € -120.344.46 € 64.655,54 € 

12 92900 50000 Fons de contingència  110.000,00 € 0,00 € -6.042,96 € 103.957,04 € 

20 15100 60900 Venda de parcel·les 
sobreres 

0,00 € 159.422,62 € -159.422,62 € 0,00 € 

51 32000 22609 Activitats culturals i 
esportives- educació 

14.000,00 € 1.801.80 € -3.500,00 € 12.301,80 € 
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51 32300 22706 Estudis i treballs 
tècnic 

38.850,00 € 1.422,96 € -4.841,13 € 35.431,83 € 

51 32320 62300 Inversió nova 5.000,00 € 0,00 € -3.124,50 € 1.875,50 € 

51 32330 22110  Productes de neteja 2.000,00 € 0,00 € -2.000,00 € 0,00 € 

      

TOTAL    -298.310,04 €  

 

Resum per capítols dels crèdits del pressupost modificat és el següent: 

 

 
 

SEGON.- Que el present expedient de modificació de crèdits que s’aprova 

provisionalment 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 disposa l’article 177.2 en relació amb l’article 169.1 del Text 

Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  

 

TERCER.- En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord d’aprovació provisional 

s’entendrà elevat a definitiu; 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 aprovat en ferm, s’haurà 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.- Una còpia d’aquest expedient haurà d’estar a disposició del públic, a 

efectes informatius, des de la seva aprovació definitiva fins a la finalització de 

l’exercici. 

 

El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que en 

aquesta modificació de crèdit es fa referència a tres conceptes i al punt següent, que 

també és una modificació de crèdit, es fa referència a un quart concepte i comenta 

que cada regidor de l’Àrea corresponent farà l’explicació pertinent. En aquest primer 

Capítol Denominació Pressupost Pressupost

Inicial Augment Disminució Augment Disminució modificat

Ingressos

1 Impostos directes 6.459.800,00 € 6.459.800,00 €

2 Impostos indirectes 110.000,00 € 110.000,00 €

3 Taxes i altres ingressos 2.566.700,00 € 98.204,72 € 2.664.904,72 €

4 Transferències corrents 3.256.392,00 € 232.622,75 € 3.489.014,75 €

5 Ingressos Patrimonials 143.230,00 € 143.230,00 €

6 Alienació d'inversions 0,00 €

7 Transferència Capital 985.667,55 € 985.667,55 €

8 Actius Financers 46.911,00 € 5.460.967,89 € 5.507.878,89 €

9 Passius Financers 635.600,25 € 635.600,25 €

Total 12.583.033,00 € 7.413.063,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19.996.096,16 €

Despeses

1 Despeses de personal 5.618.741,85 € 204.410,88 € 5.823.152,73 €

2 Despeses béns corrents i serveis 5.030.073,15 € -248.398,37 € 285.810,04 € 9.375,50 € 5.058.109,32 €

3 Despeses financeres 200.000,00 € 1.554,15 € 120.344,46 € 81.209,69 €

4 Transferències corrents 370.270,00 € 782.701,67 € 12.500,00 € 1.165.471,67 €

5 Fons de contingència 110.000,00 € 6.042,96 € 103.957,04 €

6 Inversions Reals 521.448,00 € 6.628.132,84 € 162.547,12 € 6.987.033,72 €

7 Transferències de capital 44.661,99 € 44.661,99 €

8 Actius f inancers 10.000,00 € 10.000,00 €

9 Passius Financers 722.500,00 € 722.500,00 €

Totals 12.583.033,00 € 7.413.063,16 € 0,00 € 298.310,04 € 298.310,04 € 19.996.096,16 €

Diferència 0,00 € 0,00 €

38/2018

Modificacions

 anteriors
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punt de modificació de crèdit, pel que fa als serveis de recaptació per un import de 

75.000 euros és una provisió de diners per al pagament de la recaptació i el 

percentatge del cobrament de les multes. Com ja van comentar al Ple anterior, quan 

van analitzar l’evolució del pressupost, el que era la previsió inicial d’aquest concepte, 

han pogut veure que l’evolució és molt favorable i es desfasa de la que hi havia 

prevista, per tant, els costos afegits de gestió de la recaptació i del percentatge a 

l’oficina de gestió també s’incrementen. Així, doncs, la previsió de fons s’augmenta 

per poder fer front a aquesta despesa. 

 

El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, explica que les 

altres dues partides que es donen d’alta són indemnitzacions per responsabilitat 

patrimonial i subvenció nominativa escola de música. La primera fa referència a 

l’assumpte de l’Hotel Carlos i la cessió de la parcel·la sobrera. Es va vendre la 

parcel·la d’acord amb els estudis fets del cost de la parcel·la al veí i la sentència 

judicial sobre un Ple del 1985 dictava que s’havia de tenir en compte l’antic receptor 

d’aquesta parcel·la que és el que havia fet les obres. L’antic receptor, inicialment 

demanava 592.000 euros. L’Ajuntament va demanar un dictamen a la Comissió 

Jurídica Assessora, la qual dona la raó al consistori en tres dels quatre punts de la 

sentència i l’únic que manifesta és que a la persona que ha fet les obres se li han de 

pagar aquestes obres que va fer l’any 1985, però també manifesta que es pagaran 

si s’acredita l’abonament efectuat i el seu import. Per tant, ara es fa una provisió de 

fons per l’import que diu la Comissió Jurídica Assessora de 210.000 euros, per si més 

endavant els que van fer aquestes obres, les acrediten. Per això s’implementa 

aquesta partida per l’import que judicialment es diu que s’ha de tenir en compte. Pel 

que fa a la subvenció nominativa de l’escola de música, si recorden al mes de gener, 

a principis del 2018 es va signar el conveni anterior amb l’escola de música fora de 

termini i, per tant, al gener, que hi havia una partida pressupostària sencera, es va 

pagar la factura de l’any anterior, amb la qual cosa, aquest 2018, era lògic que quan 

arribés el moment d’abonar la segona part de la bestreta del 2018, faltarien diners. 

Ara s’augmenta la partida per poder-la pagar. 

 

El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que 

el seu grup no és que estigui en contra d’allò que s’ha de pagar, però el que els sap 

greu és que no hi hagi hagut la previsió suficient per tenir aquests diners. Ara bé, el 

que menys els agrada és d’on es treuen els diners, ja que causen baixa d’activitats 

culturals i esportives o d’educació, d’estudis i treballs tècnics i d’inversions. Per 

aquest motiu, el seu vot serà negatiu. 

 

El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que 

com els seus companys, també volen fer una pregunta sobre l’evolució del tema 

sancionador, sobretot després de la incorporació del control semafòric a la carretera, 

i veuen que l’increment ha de ser important, ja que només fins al maig ja hi havia 

un increment de 75.000 euros respecte a l’any anterior durant el mateix període, 

cosa que vol dir un 66% més de sancions. No estan pas en contra d’això, ans al 

contrari, el seu grup va iniciar aquests assumptes relacionats amb la seguretat, però 

consideren que seria interessant disposar de la informació de com ha evolucionat el 

tema de sancions fins avui, perquè entenen que al pressupost del 2018 aquests 

diners no s’han previst i, per tant, seran ingressos addicionals. Comenten aquest 

aspecte perquè volen incidir amb el fet d’on s’estan traient diners, de partides 

d’activitats culturals, estudis tècnics i inversió. No acaben d’entendre per què, si hi 

ha uns ingressos imprevistos, no es compensen aquestes necessitats amb aquests 

diners. Pel que fa les indemnitzacions per a responsabilitats patrimonials, és un 

aspecte que ve de fa molt molt de temps i s’està complint el que s’ha de complir. 
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Respecte a la subvenció de l’escola de música, demana que expliquin per què no es 

va signar el conveni l’any anterior o per què no es va preveure que al 2018 ja no 

serien 25.000 euros sinó 50.000 per compensar la quota de l’any anterior. Ho volen 

saber, més que res per comparar-ho amb altres entitats que hagin tingut el mateix 

problema en anys anteriors, ja que es podria crear un greuge comparatiu. Per aquest 

motiu consideren que és un punt que s’hauria d’explicar bé. 

 

El senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal del PDeCAT, explica 

que d’aquesta modificació els sorprèn l’increment de la subvenció a l’escola de 

música. Entenen que es produeix perquè durant l’exercici 2018 no se li va fer cap 

pagament perquè no justificaven, segons el conveni, totes les despeses i això els 

sorprèn, els sorprèn que l’escola de música no justifiqui correctament i a temps les 

seves despeses. 

 

El senyor Xirau explica que contestarà el senyor Romero i comenta que és tal i com 

ha explicat. Explica que si han de proveir d’aquest import tan quantiós per poder fer 

front a aquestes despeses és sorprenent la quantitat de l’import del qual s’està 

parlant. Ara bé, cal tenir en compte que aquesta recaptació pot ser enganyosa. La 

del primer any pot ser molt diferent de la del segon i la del tercer. Per tant, s’han de 

limitar a la recaptació de l’any actual i sí que pot dir que potser no és astronòmica, 

però sí que és sorprenent. En tot cas, la informació que demana el senyor Romero, 

no la tindran a punt fins que tanquin el segon trimestre de l’any i tampoc seran 

exactes, perquè la implementació del control semafòric, que és el causant d’aquest 

increment exponencial de la recaptació de multes no es va poder dur a terme fins a 

finals de febrer, principis de març. Així, doncs, l’any d’implementació no es complirà 

fins l’any que ve. I ja li avança que de cara al pressupost per al 2019 seran 

conservadors, per no provocar un efecte miratge i calculin unes quantitats fictícies, 

uns ingressos difícils de consolidar. 

 

La senyora alcaldessa vol aclarir que en la informació que tenen els membres de 

l’oposició també hi consta el que no s’acaba d’ingressar mai, ja que són multes 

incobrables. És a dir, una cosa són les multes que s’han editat i l’altra les que 

realment es cobraran. Per saber com funciona aquest assumpte, caldrà esperar a fer 

la valoració quan faci un any que s’ha implementat. 

 

El senyor Llovet explica que, pel que fa a l’escola de música, ha canviat el mètode 

del conveni. S’ha passat de fer un conveni de calendari escolar a calendari anual. 

Aquest va ser el problema, que no es va poder signar a temps. És a dir, va ser un 

problema administratiu de l’Ajuntament. No hi ha hagut un increment de partides, ja 

que s’ha mantingut el mateix import que durant els dos últims anys. Per altra banda, 

les baixes que s’han produït amb aquesta modificació han quedat sobradament 

compensades al llarg de l’any amb nous ingressos que han entrat a les arques i, per 

tant, ara s’han produït uns romanents que s’han pogut destinar a altres conceptes. 

 

4.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 38/2018 DE 

CRÈDIT EXTRAORDINARIS.  

 

De conformitat al que disposa  els article 177.2 del RDLeg. 2/2004, de 5 de març, 

pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i els 

articles 10, 11 i 12 de les Bases d’execució del pressupost vigent en aquest exercici. 

 

Vist l’expedient núm. 38/2018, de modificació de crèdits en la modalitat de crèdits 

extraordinaris. 
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Vist l’informe de l’Interventor Municipal, el qual es transcriu a continuació: 
 

“D’acord amb allò previst en l’article 177.2 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’article 37.3 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de 

pressupostos i l’article 12 de les Bases d’execució del pressupost vigent, vist l’expedient 
referit en la capçalera d’aquest informe, el funcionari que sota signa, interventor de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, té a bé emetre el següent: 
 

INFORME MOC 
NÚM. 157/2018 

 

Assumpte: Modificació del pressupost en la modalitat de crèdit extraordinari, 
per diverses despeses 
 
I.-RELACIÓ DE FETS 
 
S’ha rebut expedient de modificació de crèdit en la modalitat de crèdits extraordinaris 

núm. 38/2018, acompanyat de la corresponent memòria justificativa. 
 
El resum de les modificacions proposades és el següent: 
 

Pressupost de despeses 

Altes   

Aplicació Descripció Import 

52 34100 48300 Subvenció nominativa Penya Barcelonista 1.000,00 € 

   

Total  1.000,00€ 

 

Pressupost de despeses 

Baixes   

Aplicació Descripció Import 

52 34000 22602 Publicitat i propaganda 1.000,00€ 

   

Total  1.000,00€ 

 

II. CONSIDERACIONS 
 
Primer.- La normativa aplicable als expedients de crèdits extraordinaris ve 
fonamentalment definida per: 
 
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora 

de les Hisendes Locals (TRLHL), article 177. 
- Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la Llei d'Hisendes 

Locals en matèria de pressupostos, articles 35 a 38. 

- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de 
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat 
Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals. 

- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels 

pressupostos de les entitats locals. 
- Bases d’execució del pressupost vigent, articles 10 a 14. 

 
Segon.- Segons es desprèn de l’article 35 del RD 500/1990, que desenvolupa l’article 
177 TRLHL, els crèdits extraordinaris són “aquelles modificacions del Pressupost de 
despeses en els que s’assigna crèdit per la realització d’una despesa específica i 
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determinada que no es pot ajornar fins a l’exercici següent, i en relació a la qual no 
existeix crèdit. 

 
Tercer.- D’acord amb l’article 177.4 del TRLHL i article 36, apartat 1r, del RD 500/1990, 
els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit es podran finançar indistintament 
amb algun o alguns dels següents recursos: 
 
- Amb càrrec al Romanent Líquid de tresoreria  

- Mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d’altres partides del Pressupost vigent 
no compromeses, quines dotacions s’estimin reduïbles sense pertorbació del 
respectiu servei. 

- Els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit per a despeses d'inversió podran 
finançar-se, a més de amb els recursos indicats a l'apartat anterior, amb els 
procedents d'operacions de crèdit.  

 

Quart.- Segons allò previst en l’article 177, apartats 1r i 2n, i els articles 37 i 38 del RD 
500/1990, la tramitació dels expedients de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 
haurà de seguir el següent procediment: 
 
- S’incoaran per ordre del President de la Corporació, i, en el seu cas, dels Òrgans 

competents dels Organismes autònoms dependents de la mateixa, en les unitats 
que tinguin al seu càrrec la gestió dels crèdits o siguin responsables dels 

corresponents programes. 
- A la proposta s’haurà d’acompanyar una Memòria justificativa de la necessitat de la 

mesura que haurà de precisar la classe de modificació a realitzar, les partides 
pressupostàries a les quals afecta i als mitjans o recursos que han de finançar-la, 
havent d’acreditar-se: 
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar  i la impossibilitat de 

posposar-la a exercicis posteriors. 
b) La inexistència en l’estat de despeses del pressupost de crèdit destinat a  

aquesta finalitat específica, en el cas de crèdit extraordinari, o la insuficiència 

del saldo de crèdit no compromès en la partida corresponent, en cas de 
suplement de crèdit, les quals s’hauran de verificar en el nivell en que estigui 
establerta la vinculació jurídica. 

c) Si el mitjà de finançament es correspon amb nous o majors ingressos sobre 

els previstos, que la resta de los ingressos es venen efectuant amb normalitat 
llevat que aquells tinguin caràcter finalista. 

- La proposta de modificació, previ informe de la Intervenció, serà sotmesa pel 
President a l’aprovació del Ple de la Corporació. 

- L’aprovació dels expedients pel Ple es realitzarà amb subjecció als mateixos tràmits 
i requisits que els Pressupostos, havent de ser executius dins del mateix exercici en 
què s’autoritzin. En la tramitació dels expedients de concessió de crèdits 

extraordinaris i dels suplements de crèdit seran d’aplicació les normes sobre 
informació, reclamacions i publicitat aplicables a l’aprovació dels Pressupostos de 
l’Entitat a que es refereixen els articles 20 i 22. Igualment seran aplicables les 
normes referents als recursos contenciós-administratius contra los Pressupostos de 
l’Entitat a que es refereix l’article 23. 

- Els Acords de les Entitats locals que tinguin per objecte la concessió de crèdits 

extraordinaris o suplements de crèdit, en casos de calamitat pública o de naturalesa 
anàloga, d’excepcional interès general seran immediatament executius sense 
perjudici de les reclamacions que contra els mateixos es promoguin. Aquestes 
reclamacions s’hauran de substanciar dins dels vuit dies següents a la seva 
presentació, entenent-se denegades de no notificar-se la resolució a l’interessat 
dins d’aquest termini. 

 

Cinquè.- S’ha comprovat que en l’expedient consten: 
 
- Provisió d’incoació de l’Alcaldia 
- La memòria justificativa de l’òrgan gestor 
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- Retenció de crèdits en la partida de baixa (document comptable RC 10428) 
 

Sisè.- D'acord amb el que estableixen els articles 177.2 TRLHL i 38 RD 500/1990, de 
20 d'abril, tant contra la desestimació de possibles reclamacions, com contra l'aprovació 
definitiva de la modificació, els interessats podran interposar directament recurs 
contenciós-administratiu, tot i que aquest no suspendrà per si sol l'aplicació de la 
modificació de crèdit. 
 

Setè.- D'acord amb el que preveu l'article 169.7 TRLHL, una còpia del Pressupost i de 
totes les seves modificacions s'ha de trobar a disposició del públic, a efectes informatius, 
des de l'aprovació definitiva fins a la finalització de l'exercici. 
 
III. CONCLUSIÓ 
 

A la vista dels antecedents i la normativa aplicable, s’informa FAVORABLEMENT la 

tramitació de l’expedient.” 
 

Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 18 d’octubre de 

2018, prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement a 

la incorporació d’aquesta proposta a l’ordre del dia del Ple. 

 

De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Cultura, 

s’acorda per unanimitat dels quinze membres presents dels disset que integren el 

nombre de dret del Ple municipal: 

 

PRIMER.-  Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de crèdit, en la 

modalitat de crèdit extraordinari, número 38/2018, amb el següent detall: 
 
El resum de les modificacions proposades és el següent: 

 

PRESSUPOST DE DESPESES 

Altes 

Aplicació Descripció Crèdits inicials Modificacions Modificació Crèdits 
definitius 

52 34100 48300 Subvenció nominativa penya 
Barcelonista 

0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 

      

TOTAL    1.000,00 €   

 
Baixes 

Aplicació Descripció Crèdits inicials Modificacions Modificació Crèdits 
definitius 

52 34000 22602 Publicitat i propaganda 4.000,00 € 0,00 €  -1.000,00 € 3.000,00 € 

      

TOTAL    -1.000,00 €  
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Resum per capítols dels crèdits del pressupost modificat és el següent: 

 

 
 

SEGON.- Que el present expedient de modificació de crèdits que s’aprova 

provisionalment 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 disposa l’article 177.2 en relació amb l’article 169.1 del Text 

Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  

 

TERCER.- En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord d’aprovació provisional 

s’entendrà elevat a definitiu; 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 aprovat en ferm, s’haurà 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.- Una còpia d’aquest expedient haurà d’estar a disposició del públic, a 

efectes informatius, des de la seva aprovació definitiva fins a la  finalització de 

l’exercici. 

 

La senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde d’Esports i adjunta a Comunicació, 

explica que en aquest cas no es tracta d’un increment de partides, sinó d’una 

modificació dins la mateixa Àrea d’Esports. És una baixa de la partida de publicitat i 

propaganda que passa a una subvenció nominativa per a la Penya Barcelonista. I 

s’ha fet així perquè és una entitat que per la seva tipologia no s’acull normalment a 

la convocatòria de subvencions en concurrència competitiva. Aquesta entitat l’any 

passat va celebrar el 25è aniversari, per a la qual cosa va fer tota una sèrie 

d’activitats i aquest any han considerat, doncs, fer aquesta subvenció nominativa de 

forma extraordinària. 

 

 

Capítol Denominació Pressupost Pressupost

Inicial Augment Disminució Augment Disminució modificat

Ingressos

1 Impostos directes 6.459.800,00 € 6.459.800,00 €

2 Impostos indirectes 110.000,00 € 110.000,00 €

3 Taxes i altres ingressos 2.566.700,00 € 98.204,72 € 2.664.904,72 €

4 Transferències corrents 3.256.392,00 € 232.622,75 € 3.489.014,75 €

5 Ingressos Patrimonials 143.230,00 € 143.230,00 €

6 Alienació d'inversions 0,00 €

7 Transferència Capital 985.667,55 € 985.667,55 €

8 Actius Financers 46.911,00 € 5.460.967,89 € 5.507.878,89 €

9 Passius Financers 635.600,25 € 635.600,25 €

Total 12.583.033,00 € 7.413.063,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19.996.096,16 €

Despeses

1 Despeses de personal 5.618.741,85 € 204.410,88 € 5.823.152,73 €

2 Despeses béns corrents i serveis 5.030.073,15 € -248.398,37 € 1.000,00 € 4.782.674,78 €

3 Despeses financeres 200.000,00 € 1.554,15 € 201.554,15 €

4 Transferències corrents 370.270,00 € 782.701,67 € 1.000,00 € 1.151.971,67 €

5 Fons de contingència 110.000,00 € 110.000,00 €

6 Inversions Reals 521.448,00 € 6.628.132,84 € 7.149.580,84 €

7 Transferències de capital 44.661,99 € 44.661,99 €

8 Actius f inancers 10.000,00 € 10.000,00 €

9 Passius Financers 722.500,00 € 722.500,00 €

Totals 12.583.033,00 € 7.413.063,16 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 19.996.096,16 €

Diferència 0,00 € 0,00 €

24/2018

Modificacions

 anteriors



Ref: S/iu 

39 
 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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 

5.- APROVACIÓ MASSA SALARIAL ANY 2018 
 

El Ple Municipal de data 7 de febrer de 2018, va aprovar el pressupost, la plantilla i 

la Relació de Llocs de Treball, per a l'exercici 2018. 

 

La Llei 27/2013, de 27 de desembres, de racionalització i sostenibilitat de 

l'administració local, va incloure un nou article 103 bis a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

reguladora de les bases de règim local amb el redactat següent: 

 

1. Les Corporacions Locals aprovaran anualment la massa salarial del personal 

laboral del sector públic local respectant els límits i condicions que 

s'estableixin amb caràcter bàsic en la corresponent Llei de Pressupostos 

Generals de l'Estat. 

2. L'aprovació indicada a l'apartat anterior comprendrà la referent a la pròpia 

Entitat Local, organismes, entitats públiques empresarials i altres ens públics 

i societats mercantils locals que en depenguin, així com les dels consorcis 

adscrits a la mateixa en virtut de l'establert en la legislació bàsica de règim 

jurídic de les administracions públiques i de les fundacions en què concorri 

algunes de les circumstàncies següents: 

a. Que es constitueixin amb una aportació majoritària, directa o indirecta, 

de les entitats esmentades en aquest apartat. 

b. Que el seu patrimoni fundacional, amb un caràcter de permanència, 

estigui format en més d'un 50% per béns o drets aportats o cedits per 

les referides entitats. 

 

3. La massa salarial aprovada serà publicada en la seu electrònica de la 

Corporació i en Butlletí Oficial de la Província o, en el seu cas, de la Comunitat 

Autònoma uniprovincial, en el termini de 20 dies. 

 

L'article 18.4 de la Llei 6/18 de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'estat per a 

l'exercici 2018, estableix què s'entén per massa salarial: conjunt de retribucions 

salarials i extrasalarials, incloses les despeses d'acció social meritades per aquest 

personal durant l'exercici 2017, exceptuant-ne, en tot cas: 

 

a. Les prestacions i indemnitzacions de la seguretat social. 

b. Les cotitzacions al sistema de la seguretat social a càrrec de l'ocupador. 

c. Les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments. 

d. Indemnitzacions o suplits per despeses que hagués realitzat el treballador. 

 

Vist l'informe de la tècnica de Recursos Humans, de data 9 d'octubre de 2018, que 

consta a l'expedient. 

 

Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 18 d’octubre de 

2018, prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement a 

la incorporació d’aquesta proposta a l’ordre del dia del Ple. 

 

De conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Benestar Social, Gent 

Gran i Règim Intern, s’acorda per onze vots a favor dels regidors Blanca Arbell 

Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel Serra Lerga, Sílvia 

Tamayo Mata, Josep M. Masvidal Serra, Coia Tenas Martínez, M. Àngels Isart Falceto, 

M. Assumpta Revoltós Vaquer, Toni Romero Carbonell i Marc Jiménez Torres i quatre 

abstencions dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel 

López Solà i Esther Agulló Renau: 
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PRIMER.- Aprovar la massa salarial, corresponent a l'exercici 2018, del personal 

laboral de l'Ajuntament, sense incloure  indemnització fi de contracte en programes 

temporals per import de 2.059.161,11 € (Seguretat social no inclosa). 

 

SEGON.- Publicar un anunci de la massa salarial del personal del sector públic local 

de Canet de Mar per al 2018 abans detallada, en el Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona i a la seu electrònica de l'Ajuntament de Canet de Mar. 

 

La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Benestar Social, Gent Gran 

i Règim Intern, explica que aquest és un punt purament formal. Es parla de 

l’aprovació de la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament. Amb la massa 

salarial es pot comprovar l’increment de les retribucions del personal d’un any per 

l’altre. 

 

6.- APROVACIÓ  DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L’ACORD DE MATÈRIES 

COMUNES DELS EMPLEATS PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR. 

 

L’Ajuntament de Canet de Mar, en el Ple del passat dia 27  de juliol de 2016, va 

aprovar l’Acord de Matèries Comunes dels Empleats Públics de l’Ajuntament de Canet 

de Mar,  per el període comprès entre el dia 28 de juliol de 2016 i el 31 de desembre 

de 2017, va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 1 

de desembre de 2016. 

 

Aquest Acord, tot i estar denunciat conserva la seva vigència fins a l’aprovació d’un 

nou text. 

 

Atès que la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'estat per a l'any 

2018, a través de la disposició addicional 54, permet que les administracions, prèvia 

negociació col·lectiva, complementar les retribucions a percebre pel personal al seu 

servei, en situació d'incapacitat temporal, fins al 100% de les seves retribucions fixes 

del mes d'inici de la IT. 

 

La representació sindical va sol·licitar que l'Ajuntament de Canet de Mar, s'acollís a 

aquesta disposició i tornés a complimentar totes les situacions d'IT, motivades per 

qualsevol contingència. 

 

En aquest sentit, a la reunió celebrada el passat dia 4 d'octubre de 2018, els membres 

del Comitè d'Empresa i els representants de l'Ajuntament, varen arribar a l’acord 

següent: 
 

Article 12.6 Abonament d'IT: 

  

S'anul·la el redactat anterior i queda redactat de la manera següent: 

 

“En el d'incapacitat temporal, motivada per qualsevol causa, els empleats 

públics, compresos en aquest Acord, percebran, des del primer dia, un 

complement de la prestació econòmica de la Seguretat Social, fins al  100% de 

les retribucions fixes i periòdiques durant el mes anterior al de la situació 

d'incapacitat temporal i al llarg de tot el període de durada d'aquesta.» 
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Atès que ambdues parts va acordar sotmetre’l a l’aprovació del Ple municipal per tal 

d’incorporar al text de l’Acord de Matèries Comunes dels Empleats Públics de 

l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 

Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, en data 9 d'octubre de 2018, 

que figura a l'expedient, deixant constància de l’existència de crèdit suficient en el 

capítol I del pressupost municipal per a l’any 2018. 

 

Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 18 d’octubre de 

2018, prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement a 

la incorporació d’aquesta proposta a l’ordre del dia del Ple. 

 

Vist el marc normatiu i l’àmbit d’actuació de les Administracions Públiques en el 

procés de presa de decisions en matèries que afecten les condicions de treball dels 

seus empleats i determinen la participació dels funcionaris públics en els termes 

previstos a la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació, determinació de 

les condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions 

públiques i la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de Llibertat Sindical, tot fent ús de 

les facultats conferides, de conformitat amb la proposta de la Regidoria de Benestar 

Social, Gent Gran i Règim Intern, s’acorda per catorze vots a favor dels regidors 

Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel Serra 

Lerga, Sílvia Tamayo Mata, Josep M. Masvidal Serra, Coia Tenas Martínez, M. Àngels 

Isart Falceto, M. Assumpta Revoltós Vaquer, Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori 

Fraxedas, Àngel López Solà, Esther Agulló Renau i Marc Jiménez Torres, i una 

abstenció del regidor Toni Romero Carbonell: 

 

PRIMER.- Modificar el redactat de l'article 12.6  de l’Acord de Matèries Comunes dels 

Empleats Públics de l’Ajuntament de Canet de Mar, aprovat pel Ple municipal de data 

27 de juliol de 2016, que quedarà redactat de la manera següent: 
 

Article 12.6 Abonament d'IT: 

  

S'anul·la el redactat anterior i queda redactat de la manera següent: 

 

“En el d'incapacitat temporal, motivada per qualsevol causa, els empleats 

públics, compresos en aquest Acord, percebran, des del primer dia, un 

complement de la prestació econòmica de la Seguretat Social, fins al  100% de 

les retribucions fixes i periòdiques durant el mes anterior al de la situació 

d'incapacitat temporal i al llarg de tot el període de durada d'aquesta.» 

 

SEGON.- Facultar a l’alcaldessa per a l’execució de les previsions contingudes a  

l’acord sectorial. 
 

TERCER.- Notificar els presents acords al Comitè Unitari als efectes oportuns. 
 

La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Benestar Social, Gent Gran 

i Règim Intern, explica que es tracta d’una modificació de l’acord de matèries 

comunes dels empleats de l’Ajuntament de Canet de Mar, en aquest cas, la situació 

d’incapacitat temporal. Prèvia negociació amb el comitè, es va arribar a un acord pel 

que fa a aquest assumpte. Els empleats percebran des del primer dia un complement 

de prestació econòmica de la Seguretat Social fins al 100%, per a la qual cosa hi ha 

crèdit suficient. 
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El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que no 

acaben d’entendre que només hi hagi aquest acord per aprovar. A més a més, creuen 

que aquest acord pot arribar a afectar el funcionament de l’Ajuntament. Si qualsevol 

baixa o absentisme està incentivat fins al 100% des del primer dia, això pot 

incrementar el percentatge d’absentisme del personal, com ja havia passat 

anteriorment. Ho comenta perquè el seu grup també va estar treballant en aquest 

aspecte perquè no es pagués des del primer dia qualsevol baixa laboral. Demana que 

vigilin bé l’evolució de l’absentisme laboral, per veure si té un increment a partir 

d’aquest acord. 

 

La senyora Isart explica que hi ha altres acords que estan negociant amb el comitè, 

com per exemple la jornada de 35 hores. Pel que fa a les incapacitats temporals, 

considera que si els metges donen la baixa als treballadors, poc s’hi pot fer. Si de 

cas, ara es veurà si hi ha un increment d’indisposicions. 

 

El senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal del PDeCAT, explica 

que està d’acord amb aquesta mesura, però vol comentar que s’ha de tenir en compte 

aquesta mesura de no cobrar el 100%, servia per finançar aquells casos en què calia 

posar un substitut a la persona que agafava la baixa. 

 

La senyora alcaldessa explica que això es continuarà fent en la mesura que puguin 

fer-ho. 

 

7.- APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES 

CONDICIONS DELS APARCAMENTS I ELS SEUS ACCESSOS A TRAVÉS DE LA 

VIA PÚBLICA 

 

Atès que el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en sessió de data 19 de desembre 

de 2002, va acordar aprovar inicialment l’ordenança municipal sobre llicències 

d’aparcaments integrada per 2 capítols i 19 articles. No havent-se formulat 

al·legacions durant el termini d’informació pública de l’expedient es va publicar 

l’aprovació definitiva i el text íntegre al DOGC 3839 de 10 de març de 2003. 

 

Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, va aprovar inicialment el Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal en ple extraordinari de data 19 de març de 2015. A la secció 

4a “regulació específica de l’ús d’aparcament” del capítol III “els paràmetres d’ús: 

classificació i definició” del títol II “paràmetres urbanístics del POUM” de la normativa 

del POUM aprovat inicialment, a l’art. 110, es defineixen les dimensions i l’ordenació 

dels aparcaments amb la finalitat de garantir unes condicions mínimes en aquells 

aparcaments que no són susceptibles a la necessitat d’obtenció de llicència ambiental 

específica i que, conseqüentment no queden subjectes a les regulacions de 

l’ordenança municipal sobre llicències d’aparcaments. Concretament, l’art. 110 de la 

normativa de l’aprovació inicial del POUM, reprodueix l’art. 23.9.5 de les Normes 

subsidiàries de planejament aprovades definitivament per acord de la Comissió 

Territorial d’Urbanisme de Barcelona publicat en data 31 de gener del 1992, al DOGC 

núm. 1549, pàgina 687. 

 

Atès que havent incorporat les esmenes corresponents a la resposta de les 

al·legacions presentades i els informes sectorials rebuts sobre el document del POUM 

aprovat inicialment, l’Ajuntament de Canet de Mar el va trametre a l’Oficina Territorial 

d’Avaluació Ambiental (OTAA). La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 

(CTUB), en la sessió de 7 de novembre de 2017, va acordar l’aprovació de l’informe 

previ sobre l’aprovació provisional del POUM en base a la documentació presentada 
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a l’OTAA. L’observació núm. 29 de l’informe previ sol·licita incorporar les 

consideracions d’un informe annex sobre la normativa del POUM, i, concretament, en 

referència a l’art. 110 recomana suprimir-lo i regular els aspectes tècnics de les 

places d’aparcament a través d’una ordenança. 

 

Atès que el ple extraordinari municipal de data 26 de juliol de 2018 va aprovar 

provisionalment el POUM de Canet de Mar que incorpora, entre d’altres, les 

observacions de l’informe previ aprovat per acord de la CTUB de 7 de novembre de 

2017. En concret es suprimeix l’art. 110 de la normativa aprovada inicialment que 

regula la dimensió i ordenació dels aparcaments, tal com sol·licita l’informe previ de 

la CTUB. 

 

Atès que amb la finalitat de garantir una regulació adequada de les condicions 

mínimes dels aparcaments, en el moment en que el POUM sigui vigent i quedin 

derogades les normes subsidiàries, és necessari aprovar una nova ordenança sobre 

llicències d’aparcaments i incloure les determinacions que fins a l’aprovació del POUM 

quedaven regulades per les Normes subsidiàries de planejament. En concret l’art. 3 

de l’ordenança excloïa de l’àmbit d’aplicació aquells locals d’ús unifamiliar amb una 

capacitat màxima de 5 vehicles i una superfície no superior a 100 metres quadrats. 

Per tant, és necessari incorporar en aquests casos una regulació mínima d’acord amb 

les condicions que actualment estableixen les Normes subsidiàries de planejament. 

 

Alhora s’incorpora una regulació de les característiques constructives que han de 

complir els espais d’accés a través de la via pública específica per a aquests 

aparcaments. 

 

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 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 14 de setembre d’enguany, l’alcaldessa va resoldre iniciar 

expedient per redactar i aprovar el text per a una Ordenança municipal reguladora 

de les condicions dels aparcaments i els seus accessos a través de la via pública i, a 

aquest efecte, va disposar constituir una comissió d’estudi perquè redactés aquesta 

ordenança, integrada pel titular de la Regidoria d’Urbanisme, l’arquitecta municipal, 

la TAG d’Urbanisme, l’enginyera municipal i la secretària de la corporació, la qual 

estava presidida per l’alcaldessa de la corporació. 

 

Aquesta comissió d’estudi es va reunir en data 5 d’octubre de 2018, reunió en la qual 

es va redactar el projecte d’aquesta Ordenança, tenint en compte els suggeriments 

elaborats per la ciutadania, durant el termini d’exposició pública de l’avantprojecte 

d’aquesta ordenança al web municipal, que vèncer el dia 28 de setembre d’enguany, 

obert a conseqüència del compliment de l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 
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d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 

(LPACAP), relatiu a la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de 

normes amb rang de llei i reglaments.  

 

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 que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 18 d’octubre de 

2018, prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement a 

la incorporació d’aquesta proposta a l’ordre del dia del Ple. 

 

Vist i trobat conforme l’informe favorable de Secretaria, de conformitat amb la 

proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Urbanisme i Educació, s’acorda per unanimitat 

dels quinze membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 

municipal: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de les condicions 

dels aparcaments i els seus accessos a través de la via pública, el text íntegre de la 

qual consta com a annex a aquest acord. 
 

SEGON.- Sotmetre l’aprovació d’aquesta Ordenança 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 aprovada definitivament 

sense necessitat de nou acord. El termini d’informació pública començarà a comptar 

des del dia de la publicació en el BOP. 

 

TERCER.- Aprovada definitivament, l’Ordenança es publicarà íntegrament en el BOP 

i entrarà en vigor d’acord amb el que disposa la Disposició final d’aquesta Ordenança. 

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. 

 

ANNEX 

 

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES CONDICIONS DELS 

APARCAMENTS I ELS SEUS ACCESSOS A TRAVÉS DE LA VIA PÚBLICA 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en sessió de data 19 de desembre de 2002, 

va acordar aprovar inicialment l’ordenança municipal sobre llicències d’aparcaments 

integrada per 2 capítols i 19 articles. No havent-se formulat al·legacions durant el 

termini d’informació pública de l’expedient es va publicar l’aprovació definitiva i el 

text íntegre al DOGC 3839 de 10 de març de 2003. 

 

L’Ajuntament de Canet de Mar, va aprovar inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal en ple extraordinari de data 19 de març de 2015. A la secció 4a “regulació 
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específica de l’ús d’aparcament” del capítol III “els paràmetres d’ús: classificació i 

definició” del títol II “paràmetres urbanístics del POUM” de la normativa del POUM 

aprovat inicialment, a l’art. 110, es defineixen les dimensions i l’ordenació dels 

aparcaments amb la finalitat de garantir unes condicions mínimes en aquells 

aparcaments que no són susceptibles a la necessitat d’obtenció de llicència ambiental 

específica i que, conseqüentment no queden subjectes a les regulacions de 

l’ordenança municipal sobre llicències d’aparcaments. Concretament, l’art. 110 de la 

normativa de l’aprovació inicial del POUM, reprodueix l’art. 23.9.5 de les Normes 

subsidiàries de planejament aprovades definitivament per acord de la Comissió 

Territorial d’Urbanisme de Barcelona publicat en data 31 de gener del 1992, al DOGC 

núm. 1549, pàgina 687. 

 

Havent incorporat les esmenes corresponents a la resposta de les al·legacions 

presentades i els informes sectorials rebuts sobre el document del POUM aprovat 

inicialment, l’Ajuntament de Canet de Mar el va trametre a l’Oficina Territorial 

d’Avaluació Ambiental (OTAA). La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 

(CTUB), en la sessió de 7 de novembre de 2017, va acordar l’aprovació de l’informe 

previ sobre l’aprovació provisional del POUM en base a la documentació presentada 

a l’OTAA. L’observació núm. 29 de l’informe previ sol·licita incorporar les 

consideracions d’un informe annex sobre la normativa del POUM, i, concretament, en 

referència a l’art. 110 recomana suprimir-lo i regular els aspectes tècnics de les 

places d’aparcament a través d’una ordenança. 

 

El ple extraordinari municipal de data 26 de juliol de 2018 va aprovar provisionalment 

el POUM de Canet de Mar que incorpora, entre d’altres, les observacions de l’informe 

previ aprovat per acord de la CTUB de 7 de novembre de 2017. En concret es 

suprimeix l’art. 110 de la normativa aprovada inicialment que regula la dimensió i 

ordenació dels aparcaments, tal com sol·licita l’informe previ de la CTUB. 

 

Amb la finalitat de garantir una regulació adequada de les condicions mínimes dels 

aparcaments, en el moment en que el POUM sigui vigent i quedin derogades les 

normes subsidiàries, és necessari aprovar una nova ordenança sobre llicències 

d’aparcaments i incloure les determinacions que fins a l’aprovació del POUM 

quedaven regulades per les Normes subsidiàries de planejament. En concret l’art. 3 

de l’ordenança excloïa de l’àmbit d’aplicació aquells locals d’ús unifamiliar amb una 

capacitat màxima de 5 vehicles i una superfície no superior a 100 metres quadrats. 

Per tant, és necessari incorporar en aquests casos una regulació mínima d’acord amb 

les condicions que actualment estableixen les Normes subsidiàries de planejament. 

 

Alhora s’incorpora una regulació de les característiques constructives que han de 

complir els espais d’accés a través de la via pública específica per a aquests 

aparcaments. 

 

CAPÍTOL I 

 

DISPOSICIONS GENERALS 

 

Article 1 

Objectiu 

 

1. L’objectiu d’aquesta ordenança és fixar les condicions que han de tenir els locals i 

superfícies destinats a la guarda de vehicles automòbils, així com les característiques 

constructives dels seus accessos a través de la via pública. 
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2. Aquesta ordenança completa les disposicions sobre aparcaments que s’indiquen al 

Codi Tècnic de l’Edificació DB-SI publicat mitjançant Reial Decret 314/2006, de 17 de 

març i a la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 

activitats, i les seves disposicions complementàries, com ara els documents TINSCI 

(Taula d’Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis). 

 

Article 2 

Àmbit d’aplicació 

 

L’àmbit d’aplicació serà a tot el terme municipal de Canet de Mar. 

 

Article 3 

Comunicació prèvia per a l’activitat d’aparcament 

 

1. Els establiments objecte d’aplicació d’aquesta Ordenança es troben subjectes a la 

comunicació prèvia de la instal·lació per poder exercir l’activitat d’aparcament, a 

excepció dels locals d’ús unifamiliar destinats a la guarda i custodia de vehicles amb 

una capacitat màxima de 5 vehicles i una superfície no superior a 100 metres 

quadrats. 

 

2. La comunicació prèvia s’haurà de presentar mitjançant el corresponent model 

normalitzat (comunicació prèvia d’obertura o comunicació prèvia ambiental 

municipal, segons la superfície de l’aparcament) a la que s’acompanyarà la 

documentació que correspongui. 

 

Article 4 

Condicions generals d’instal·lació 

 

1. Els locals destinats a aparcaments hauran de complir les característiques tècniques 

que descriu aquesta Ordenança. 

 

2. També hauran de complir el que estableix el DB-SI del CTE o la normativa que el 

substitueixi en el seu moment i altres concordants que li siguin d’aplicació, així com 

amb els documents de la Taula d’Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra 

Incendis (TINSCI). 

 

CAPÍTOL II 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES GENERALS DELS APARCAMENTS 

 

Article 5 

Definició dels aparcaments 

 

1. Es designen amb el nom d’aparcament els espais situats a l’interior d’un edifici o 

en sòl o subsòl de terrenys del mateix solar, i les instal·lacions mecàniques especials 

destinades a la guarda de vehicles automòbils. 

 

2. La instal·lació d’aparcaments s’ajustarà a les condicions definides en la present 

Ordenança i a les limitacions addicionals exigibles sobre la base de possibles altres 

usos compatibles, per exemple estacions de servei, rentat de vehicles, taller de 

reparació d’automòbils i instal·lacions auxiliars. 
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Article 6 

Aspectes constructius 

 

1. Els aparcaments es projectaran atesa sempre la possibilitat d’accés als mateixos i 

a les necessitats de la circulació. 

 

2. En el cas de pretendre instal·lar-se en immobles amb façana a més d’una via 

pública, les sortides hauran de projectar-se per la que resulti més adequada atesa la 

circulació rodada existent a cadascuna de les susdites vies públiques. La solució 

proposada es raonarà en un estudi de naturalesa i intensitat del trànsit de les 

mateixes. 

 

3. Els materials que es facin servir per a la construcció dels aparcaments i els 

revestiments, seran incombustibles amb una resistència mínima al foc RF-120. 

 

4. El paviment serà antilliscant i impermeable continu i de fàcil neteja. 

 

Article 7 

Dimensions mínimes 

 

1. L’espai total destinat a aparcament no serà inferior al nombre de places multiplicat 

per 20 m2, excepte en el cas d’habitatges unifamiliars en què la superfície estarà en 

funció de les necessitats de l’usuari. Computarà a aquests efectes la superfície útil, 

és a dir, la que es troba inclosa dins del perímetre definit per la cara inferior del seu 

tancament, excloent les superfícies destinades a serveis i instal·lacions que estan 

ubicades en els mateixos. 

 

2. Les dimensions mínimes de cada plaça d’aparcament seran de 2,20 m per 4,50 m. 

No obstant això, quan una plaça estigui delimitada per un pilar en un lateral i per una 

línia contigua que la separa d’una altra plaça en l’altre lateral, es permetrà amb 

caràcter extraordinari que l’amplada entre l’aresta interior del pilar i l’eix de la línia 

delimitadora de la plaça sigui de 2 metres. 

 

3. La disposició de les places d’aparcament es farà de manera que es pugui accedir 

a totes elles directament. 

 

4. Els passadissos de circulació tindran les dimensions adequades no podent, en cap 

cas, tenir una amplada inferior a 4,50 metres si hi existeixen places d’aparcament, 

ni a 3,50 metres si només és un sector de pas. Aquestes amplades seran netes, és a 

dir, sense elements de cap mena que les puguin reduir en algun punt.  

 

5. S’evitarà la circulació marxa enrere pels passadissos, disposant si cal, d’espais pel 

canvi de sentit. 

 

6. En els aparcaments públics és necessari reservar permanentment, en la planta de 

més fàcil accés, i pròxim al mateix, almenys una plaça per cada cent de la capacitat 

total, per a vehicles que transportin passatgers minusvàlids. L’amplada mínima serà 

de 3,30 metres. 
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Article 8 

Alçada  

 

L’alçada mínima de l’aparcament serà de 2,40 metres en el punt més desfavorable 

entre elements resistents. En qualsevol cas, l’alçada lliure de l’aparcament, mai es 

veurà reduïda a menys de 2,20 m d’alçada a causa de les possibles instal·lacions i 

serveis col·locats al sostre (baixants, aparells de climatització, tubs, ...). 

 

Article 9 

Accessos de vehicles 

 

1. Les entrades i les sortides tindran com a  mínim 3,50 m d’amplada. En garatges 

de més de 40 places, es disposarà d’entrada i sortida independents, o bé d’una única 

d’un mínim de 5,40 m. Aquesta amplada haurà de respectar-se en l’entrada i en el 

tram corresponent, almenys, als 10 primers metres a partir de la susdita entrada. 

 

2. En els casos d’habitatges unifamiliars que no estiguin obligats a disposar 

d’aparcament, es podrà reduir l’amplada de l’entrada sempre que es justifiqui la 

maniobra d’accés de forma que no interfereixi amb la circulació normal dels usuaris 

de la via pública. 

 

3. Les portes de l’accés de vehicles no podran sobresortir del pla de façana ni envair 

la via pública en cap moment del seu recorregut. 

 

4. Les rampes dels accessos i entre plantes hauran de tenir una amplada no inferior 

a 3,50 metres per al lliure pas dels vehicles. A les corbes l’amplada serà la suficient 

i el seu radi de curvatura, mesurat des de l’eix de la rampa, serà superior a 6 metres. 

 

5. Les rampes dels accessos i entre plantes no sobrepassaran el 20% en el punt de 

pendent màxima unions d’un 4% al començament i al final, en els primers quatre 

metres. 

 

6. Les amplades esmentades en aquest article s’entenen netes, és a dir, sense 

elements de cap mena que les puguin reduir en algun punt. 

 

Article 10 

Aparells muntavehicles automòbils 

 

Excepcionalment podrà autoritzar-se la instal·lació d’aparells muntavehicles, per a 

l’accés a l’aparcament. Quan l’accés es faci per aquest sistema s’instal·larà un aparell 

per cada 25 places o fracció. L’espai d’espera horitzontal haurà de tenir una fondària 

mínima de 7 metres i l’amplada no serà inferior a 3,50 metres. 

 

Article 11 

Accessos per als vianants 

 

1. Pel que fa referència als recorreguts, distàncies entre accessos i mides dels 

mateixos, hauran de complir la normativa vigent d’incendis. 

 

2. Per facilitar l’accés dels minusvàlids als aparcaments públics, serà necessari que 

en la planta on s’estableixi la reserva de places es disposi d’un ascensor o bé d’una 

rampa amb una amplada mínima d’1 metre i dos passamans superposats a cotes 
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compreses entre 0,35 i 0,75 metres la inferior i 0,90 a 0,95 metres la superior. La 

pendent de les susdites rampes no serà superior al 10% en els trams continus de 5 

metres, amb replans horitzontals d’1,50 metres de longitud com a mínim. 

 

3. Les escales i rampes i els ascensors destinats a accessos de vianants en 

aparcaments de superfície construïda superior a 100 m2, hauran de disposar d’un 

vestíbul d’independència amb doble porta EI2 30-C5 i les portes disposaran d’un 

sistema de tancament capaç de realitzar l’obertura amb una lleugera maniobra i d’un 

sistema de retorn a la posició de tancada. 

 

4. Els vestíbuls d’independència no es podran destinar a altres usos, en aquest sentit, 

tindran les dimensions raonables al seu ús per evitar l’acumulació d’elements 

impropis que constitueixin un risc. 

 

5. Quan les escales o rampes destinades a accessos de vianants no comuniquin 

directament amb l’exterior, s’haurà de fer un vestíbul d’independència amb doble 

porta.  

 

6. Totes les portes de sortida a l’exterior han de disposar d’accionament manual 

sense cap tipus de clau des de l’interior del local. 

 

Article 12 

Tancament de places 

 

Quan en l’aparcament hi hagi parets de separació entre places, els compartiments 

creats hauran d’acomplir les condicions següents:  

 

a) La seva capacitat serà per a dos vehicles com a màxim. 

b) Les parets de separació entre places d’aparcament veïnes hauran de ser RF-

90 EI 90 com a mínim. 

c) El tancament frontal haurà de ser amb porta calada, com a mínim, del 50% 

de la superfície total de la porta, i s’ha de poder obrir manualment i de manera 

fàcil des de l’interior. 

d) Les condicions de ventilació global de l’aparcament no hauran de restar 

afectades per l’existència de la compartimentació. 

e) S’ha de garantir l’evacuació dels ocupants a través de les zones comunes de 

circulació. 

f) S’han de garantir el control de fums en cas d’incendi, tant de la zona de 

circulació com de les places d’aparcament, d’acord amb el DB-SI del CTE i la 

DT-9 de la TINSCI. 

g) L’aparcament disposarà de les instal·lacions de protecció contra incendis 

d’acord al que especifica el DB SI del CTE. Les instal·lacions manuals de 

protecció contra incendis es col·locaran en la zona comuna. Si cal disposar de 

detecció automàtica i/o extinció automàtica, es protegirà també cada plaça 

tancada. 

 

Article 13 

Trasters 

 

1. Els trasters o zones de trasters amb superfície construïda inferior a 100 metres 

quadrats, hauran de ser tancats i tenir unes resistències al foc mínimes EI 90 i porta 

EI2 45-C5. No caldrà que tinguin vestíbul previ. 
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2. Les zones de trasters amb superfície construïda superior a 100 metres quadrats 

però inferior a 500 metres quadrats, hauran de constituir un sector d’incendi de EI 

120 com a mínim. Hauran de tenir un vestíbul previ i les portes seran EI2 30-C5 com 

a mínim. 

 

3. Les zones de trasters amb superfície construïda superior de 500 metres quadrats, 

hauran de constituir un sector d’incendi de EI 180 com a mínim. Hauran de tenir un 

vestíbul previ i les portes seran EI2 30-C5 com a mínim. 

 

Article 14 

Lavabos 

 

En els aparcaments públics s’instal·larà com a mínim, un lavabo que tindrà un 

rentamans i un wàter. Aquesta instal·lació es farà en la planta més propera a la 

sortida. En qualsevol cas, el wàter no comunicarà directament amb la zona 

d’aparcament, a no ser que aquesta comunicació es faci a través d’un vestíbul 

d’independència amb doble porta. 

 

Article 15 

Ventilació 

 

1. La ventilació dels aparcaments haurà de garantir l’adequada renovació de l’aire, 

evitant l’acumulació de gasos nocius i inflamables, ja sigui de forma natural o forçada. 

 

2. Els garatges disposaran de ventilació natural, amb finestres de superfície no 

inferior a un 5% de la superfície construïda del local. En el cas de no ser possible la 

ventilació natural, s’utilitzarà la forçada i aquesta anirà conduïda fins a la coronació 

de l’edifici.  

 

3. En el cas d’ésser natural es disposarà d’obertures mixtes que comuniquin 

directament (sense conductes) i de forma permanent amb l’espai exterior. Han 

d’estar situades almenys en zones oposades de les façanes amb distribució uniforme, 

i la distància entre qualsevol punt del local i l’obertura més pròxima ha de ser com a 

màxim de 25 m. Si la distància entre les obertures oposades més pròximes és més 

gran que 30 m se’n disposarà d’una altra equidistant a les dues, amb una tolerància 

del 5%. En cas de que disposin lamel·les o elements similars, caldrà que els forats 

no siguin inferiors a 10 mm x 10 mm. L’àrea efectiva total de les obertures mixtes 

de cada zona oposada de façana i de la zona equidistant ha de ser com a mínim de 

8 vegades el cabal de ventilació mínim, que és de 120 l/s pel número de places (àrea 

en cm2).  

 

4. En el cas d’aparcaments que no excedeixin de cinc places ni de 100 m2 útils, en 

comptes d’obertures mixtes, es poden disposar d’una o vàries obertures d’admissió 

que comuniquin directament amb l’exterior en la part inferior d‘un tancament i una 

o vàries obertures d’extracció que comuniquin directament amb l’exterior en la part 

superior del mateix tancament, separades verticalment com a mínim 1,5 m. 

 

5. Tots els aparcaments situats completament en el subsòl, que no disposin d’una o 

més façanes a espais lliures, tindran amb caràcter obligatori una ventilació forçada.  

 

6. En cas de ventilació forçada, el sistema permetrà garantir un cabal mínim 

d’extracció de 150 l/s_plaça, amb una aportació màxima de 120 l/s_plaça. El sistema 

podrà ser de ventilació mecànica amb admissió natural i extracció mecànica, o bé 
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ventilació mecànica amb admissió i extracció mecàniques. En ambdós casos, la 

ventilació s’haurà de fer per depressió. Caldrà complir amb les característiques 

establertes a la DT-9 de la TINSCI, així com amb el DB-SI i DB-HS del CTE. 

 

7. L’extracció d’aire, sempre que el cabal sigui superior a un metre cúbic per segon, 

es farà per conducte a boca de sortida del qual superarà en 1 metre qualsevol 

edificació situada en un radi de 10 metres. 

 

8. Les obertures de ventilació seran protegides amb una teulada resistent al foc, i de 

0,30 metres de sortint com a mínim, col·locant entre la línia inferior del llindar i una 

alçada de 0,50 metres sobre la mateixa. 

 

9. El sistema de ventilació dels vestíbuls previs als accessos dels aparcaments a les 

escales, serà independent de qualsevol altre que pugui existir a l’edifici. 

 

Article 16 

Protecció contra incendis 

 

Pel que fa a la protecció contra incendis s’haurà de complir el que estableix per a 

aquest tipus d’activitat el DB-SI del Codi Tècnic de l’Edificació sobre condicions de 

protecció contra incendis dels edificis o la normativa que en el seu moment la el 

substitueixi, i complir també amb la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i 

seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

 

Article 17 

Instal·lació elèctrica i il·luminació 

 

1. La instal·lació elèctrica haurà de reunir totes les condicions fixades per la ITC-BT-

29 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (aprovat pel RD 842/2002, de 2 

d’agost), o la normativa que en el seu moment el substitueixi. 

 

2. En aparcaments interiors, la il·luminància mínima que hi ha d’haver en qualsevol 

punt de l’aparcament és de 50 lux, incloent les pròpies places d’aparcament, i de 75 

lux a les escales, mesurats a nivell de terra.  El factor d’uniformitat mitjà serà del 

40% com a mínim. 

 

3. En els aparcaments públics el nivell d’il·luminància mínim serà el següent:  

 

- 300 lux en rampes d’accés o sortida (de dia) 

- 75 lux en rampes d’accés o sortida (de nit) 

- 75 lux en les rampes interiors. 

- 75 lux en passadissos de circulació. 

- 75 lux en passadissos i escales de vianants i lavabos. 

- 75 lux en zones d’estacionament. 

- 300 lux en la zona de caixa 

 

Article 18 

Calefacció 

 

1. La calefacció dels aparcaments, en el cas que n’hi hagi, es realitzarà de forma que 

en cap moment hi hagi perill d’inflamació de les barreges de carburants. 
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2. Els locals on estiguin situades les instal·lacions de calefacció, hauran de ser 

totalment aïllats i eficaçment ventilats. 

 

CAPÍTOL III 

 

CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES DEL ACCESSOS ALS APARCAMENTS A 

TRAVÉS DE LA VIA PÚBLICA 

 

Article 19 

Definició de rebaix d’accés 

 

Rebaix  d’accés és  tota  modificació  d’estructura  de  la  vorada  o  de la  vorera per 

facilitar l’accés dels vehicles des de la via pública. 

 

Article 20 

Característiques constructives del rebaix d’accés 

 

1. Les vorades que quedin davant de les entrades i sortides dels aparcaments 

disposaran d’un rebaix d’accés de vehicles d’acord amb els models de l’annex 1, 

mantenint sempre la mateixa rasant i alineacions de la vorera en tot el seu 

recorregut. En casos excepcionals i justificats, es fixaran les rasants per part dels 

Serveis Tècnics Municipals. 

 

2. El paviment de la vorera haurà de mantenir una rasant continua sense poder 

realitzar rebaixos fins a la trobada amb la vorada. 

 

3. Únicament s’admetran rebaixos realitzats amb vorades remuntables de formigó 

prefabricat que disposaran obligatòriament de les corresponents peces d’extrem 

esquerra i dreta per realitzar la transició entre el pla de la vorada recta i el pla de la 

vorada rebaixada.  

 

En funció de l’amplada de vorera, es permetran els models de vorada que es detallen 

a continuació: 

 

a) En voreres d’amplada inferior a 1,40 metres únicament es permetrà col·locar 

vorades remuntables de la mateixa amplada que la vorada recta amb les 

corresponents peces especials d’entrega (model 1). 

 

b) En voreres d’amplada superior o igual a 1,40 metres, també es permetrà col·locar 

vorades remuntables de fins a 40 centímetres d’amplada amb les corresponents 

peces especials d’entrega (model 2). 

 

Excepcionalment, en voreres amb una alçada inferior a 4 centímetres, no serà 

obligatori col·locar les vorades remuntables. 

 

Article 21 

Senyalització 

 

Els accessos als aparcaments estaran dotats dels senyals de circulació preceptius per 

avisar els vianants i els vehicles. 
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

 

Queda derogada l’ordenança municipal sobre llicències d'aparcaments aprovada per 

acord publicat al DOGC núm. 3839, de 10 de març de 2003, i al BOPB núm. 54, de 4 

de març de 2003. 

 

DISPOSICIÓ FINAL  

 

Aquesta ordenança entrarà en vigor quinze dies després d’haver comunicat el text 

definitiu d’aquesta ordenança a l’Administració de l’Estat i a la de la Comunitat 

Autònoma. 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

 

En el cas que la present ordenança entri en vigor abans de l’aprovació definitiva del 

POUM, aprovat provisionalment per acord de ple de data 26 de juliol de 2018, 

s’entendrà suspesa la seva executivitat fins a la entrada en vigor d’aquest instrument 

de planejament, d’acord amb la exposició de motius.  

 

I  regirà  de  forma  indefinida  fins  a  la  seva  derogació  o  modificació. 

 

ANNEX 1 

 

            MODEL 1 

 
               PECES DE GUAL MODEL 1 

 
             PLANTA TIPUS MODEL 1 
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                 MODEL 2 

 
              PECES DE GUAL MODEL 2 

 
              PLANTA TIPUS MODEL 2 

 

El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, explica que 

inicialment al 2015 quan es va aprovar el POUM, es va incloure aquest assumpte en 

aquest document. La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, però,  l’any 2017 

va enviar unes al·legacions i en el punt 29 demanava que es derogués l’article que 

feia referència a aquest assumpte i que es fes una ordenança exclusiva. Així, doncs, 

ara es compleix el que els va demanar la Comissió d’Urbanisme perquè un cop 

s’aprovi definitivament el POUM ja es tingui una ordenança paral·lela per poder 

aplicar. Si no es fes així, quedaria un buit legal entre el que estava previst al POUM i 

el que s’ha retirat, referent als aparcaments. 

 

8.- MOCIÓ AMB MOTIU DEL PRIMER ANIVERSARI DE L’1 D’OCTUBRE 

 

La data de l’1 d’octubre de 2017 perviurà per sempre en la memòria col·lectiva 

d’aquest país. Un any després i en el seu primer aniversari, commemorem una fita 

històrica d’exercici democràtic i de defensa democràtica del dret d’autodeterminació 

dels pobles, per tal que els ciutadans poguessin decidir lliurament el seu futur. 

 

Més de dos milions de persones van decidir participar activament en el referèndum, 

malgrat els intents previs d’atemorir a la població per part del govern espanyol i a 

través dels seus braços judicials i policials. Dos milions de conciutadans i 

conciutadanes van defensar els col·legis electorals, dormint-hi el dia abans i també 

defensant les urnes i les paperetes davant dels atacs desproporcionats i bestials de 

la policia espanyola. Les forces de seguretat espanyoles van ferir a més de 1.000 

veïns i veïnes i van carregar violenta i desproporcionalment contra un poble pacífic 

que defensava la democràcia i el dret a votar. L’estat espanyol, lluny d’intentar buscar 

una solució acordada i pactada amb el govern català per tal que el poble de Catalunya 

pogués votar, tal i com es reclamava des del govern de la Generalitat, va decidir 

emprar la violència, la intolerància i la brutalitat com a resposta a una demanda de 

més i millor democràcia.  
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Van ser molts els ciutadans que van rebre cops i garrotades per part de la policia, i 

la guàrdia civil, i que van defensar a ultrança que es pogués seguir votant. Avui és 

necessari recordar aquests fets i reivindicar la fortalesa, tenacitat i resiliència dels 

ciutadans i ciutadanes d’aquest país que van plantar cara a la repressió i van posar 

en evidència davant la comunitat internacional a un estat incapaç de transitar davant 

d’una demanda democràtica.  

 

El dia 3 d’octubre el poble català, d’una manera molt tranversal, va sortir al carrer 

com a acte de rebuig a la violència policial i per demandar, de nou, la llibertat per 

poder decidir el nostre futur com a poble. Aquest dia, el 3 d’octubre, és també una 

diada rellevant que mostra el denominador comú de la immensa majoria del poble 

català: tenim dret a decidir. 

 

Però malgrat aquesta transversalitat majoritària en el si de la nostra societat a favor 

del dret a decidir, i les reiterades crides al diàleg, l’estat espanyol va seguir exercint 

un paper de repressió empresonant als líders de l’ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i 

Jordi Cuixart, aplicant l’article 155 de manera arbitrària i il·legítima, desmantellant la 

sobirania popular, i posteriorment empresonant a diversos líders polítics, que encara 

avui són a la presó: el Vicepresident Oriol Junqueras, la Presidenta Carme Forcadell, 

els Consellers Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull i Dolors Bassa, i 

forçant l’exili del President Carles Puigdemont, els Consellers Lluís Puig, Meritxell 

Serret, Toni Comín, Clara Ponsatí, i de Marta Rovira i Anna Gabriel.  

 

Ells, el govern de Catalunya, juntament amb els ciutadans, van fer possible el 

referèndum de l’1 d’octubre, i van anteposar l’interès general i del país a qualsevol 

altre. Van corre un risc alt i n’han pagat un preu molt dur i injust: la presó o l’exili. 

Avui, indubtablement, el nostre pensament és amb ells i tornem a reclamar el seu 

immediat alliberament. Llibertat presos polítics i exiliats! 

 

Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Canet de Mar acorda per onze vots a favor 

dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Lluís Llovet Bayer, Coia Tenas Martínez, M. 

Assumpta Revoltós Vaquer, Pere Xirau i Espàrrech, Josep M. Masvidal Serra, M. 

Àngels Isart Falceto, Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel López 

Solà i Esther Agulló Renau, dos vots en contra dels regidors Sílvia Tamayo Mata i 

Toni Romero Carbonell i dues abstencions dels regidors Raquel Serra Lerga i Marc 

Jiménez Torres: 

 

PRIMER.- Reivindicar i agrair a totes aquelles persones que van fer possible el 

referèndum d’autodeterminació del passat 1 d’octubre, malgrat les amenaces, l’ús 

il·legítim de la violència i la brutalitat policial per part del govern espanyol. 

 

SEGON.- Reiterar la inapel·lable necessitat que el govern de l’estat espanyol 

s’assenti a negociar un referèndum acordat i a acceptar el resultat democràtic que 

s’obtingui del plebiscit. Sense descartar altres opcions o sistemes proposats que 

puguin fer-ho possible. 

 

TERCER.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítics i el 

retorn dels exiliats.   

 

QUART.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de 

Catalunya, al govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels 

Diputats, als grups parlamentaris del Parlament Europeu i a l’Oficina de l’Alt 

Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH). 
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La senyora Assumpta Revoltós Vaquer, regidora del grup municipal d’ERC, llegeix la 

part dispositiva de la moció. 

 

El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que 

el seu grup no pot estar en contra d’aquesta moció. Ara bé, el seu grup va demanar 

que el punt segon fos modificat, ja que creuen que no s’ha de reivindicar la necessitat 

de negociar un referèndum acordat amb l’Estat espanyol, perquè consideren que el 

referèndum ja es va fer segons la Llei catalana. Només per això, consideren que el 

que s’ha de reiterar és el respecte a la voluntat democràtica del poble de Catalunya 

i, en tot cas, exigir que es respecti aquest mandat democràtic, tot i que després 

tampoc no descartarien qualsevol altra opció que es pugui proposar per fer-ho 

possible. Tot i així, no hi votaran en contra. 

 

La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 

per als socialistes i les socialistes, el dia 1 d’octubre hi va haver una gran mobilització, 

això és innegable. Però l’intent de consulta va quedar deslegitimat per la seva 

convocatòria de forma unilateral i producte d’un debat parlamentari que va vulnerar 

totes les normes democràtiques i legals previstes. Per això, se’ls fa molt difícil 

aprovar aquesta moció en la qual hi ha molts conceptes amb els quals no poden estar 

d’acord. Respecte al punt número 1 d’aquesta moció, els socialistes sempre han 

condemnat amb mocions i declaracions les actuacions policials, que l’1 d’octubre van 

ser desmesurades i desproporcionades. Sempre han condemnat aquestes accions 

d’ús de la força per part dels cossos i les forces de seguretat de l’Estat. Pel que fa al 

punt número 2, els socialistes sempre han dit que hi ha d’haver diàleg, però sempre 

dins de la legalitat estatutària i constitucional. Pensen que val la pena sotmetre a 

referèndum, dins d’uns acords i un procés de deliberació, amb les majories 

parlamentàries més àmplies possibles, tal i com preveu la reforma de l’estatut. Volen 

un referèndum per cercar un acord i no trencar un país. Per això estan d’acord amb 

el president Pedro Sánchez quan situa la qüestió en un acord sobre autogovern que 

sigui sotmès al vot dels ciutadans. Finalment, respecte al punt número 3, els i les 

socialistes defensen, respectant per damunt de tot la independència del poder judicial 

i dels seus jutges, la revisió de l’acte judicial de caràcter cautelar i la posada en 

llibertat de tots els polítics i dirigents encausats, a l’espera del seu judici. Aquest és 

un problema que ha provocat una gran divisió social i com a electes locals que són 

se senten apel·lats amb la responsabilitat de contribuir a l’entesa i no a contribuir a 

augmentar l’espiral de reacció o actuacions extremes que esquerdin els espais de 

diàleg i convivència pacífica del municipi. 

 

La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, explica 

que el seu grup municipal hi pot estar molt i molt d’acord amb aquesta moció, però 

en realitat per a ells, el que va ser l’1 d’octubre va ser una gran mobilització. Molts 

d’ells es van sentir interpel·lats a exercir el seu dret a decidir, però s’ha de ser 

conscient que va ser això, una mobilització. En el punt número 2, on es reitera la 

necessitat d’una entesa entre el govern espanyol i el govern de Catalunya per acordar 

un referèndum, creuen que aquesta és la via. Des de Som Canet, sobretot 

reivindiquen aquest punt número 2, que hi ha d’haver un gran diàleg i s’ha de buscar 

la via per poder començar a negociar un referèndum acordat, que seria vinculant i 

en el qual totes les parts se sentin interpel·lades a anar a dir-hi la seva on hi hagi un 

debat per definir quin encaix necessita Catalunya dins d’Espanya. Evidentment, no 

poden estar més d’acord amb el punt número 3, que és exigir la llibertat immediata 

dels presos i les preses polítiques i també dels membres d’entitats socials, ja que 

estan presos injustament. L’única cosa que els allunya d’aquesta moció és que el seu 
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grup no considera que l’1 d’octubre hi hagués un referèndum, sinó que hi va haver 

una gran mobilització, ja que també discrepen de com es van aprovar les lleis els 

dies 6 i 7 de setembre al Parlament. Per aquest motiu, el seu grup s’abstindrà. 

 

9.- PRECS I PREGUNTES 

 

1.- Construcció del segon institut Sunsi Móra 

 

El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, pregunta en 

quina situació està la construcció del segon institut Sunsi Móra. 

 

El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, explica que tant 

aquest assumpte com el següent, referent a la fàbrica Jover depenen del POUM. 

Sense el POUM, l’Ajuntament no tindria terrenys per compensar la Generalitat. La 

feina de l’Ajuntament és cedir aquests terrenys i primer s’han de tenir i per poder-

los tenir s’ha d’aprovar el POUM. Un cop s’hagi aprovat, es podran cedir els terrenys 

a la Generalitat, que és qui decidirà el mapa educatiu de Catalunya i també el de 

Canet. 

 

2.- Situació de la fàbrica Jover 

 

El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, pregunta per 

la situació de la fàbrica Jover, ja que fa molt temps que no se’n parla. Demana si hi 

ha alguna novetat en l’expedient. 

 

El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, explica que 

aquest assumpte és una mica més complicat que l’anterior. Explica que en una 

legislatura de fa anys es va signar un conveni en el qual es manifestava que s’hi 

podrien construir 400 habitatges en el terreny d’aquesta fàbrica. Quan es va negociar 

el POUM es va considerar que el planejament actual de Canet de Mar no necessita 

aquests 400 habitatges i estan esperant que el POUM quedi aprovat definitivament 

per poder utilitzar-lo judicialment com a prova, per demostrar que Canet de Mar no 

necessita aquests habitatges. A més a més, hi ha tot de temes judicials de la situació 

en què es troba aquesta empresa. L’Ajuntament va fent actuacions dins l’espai, que 

cada cop costen més diners que són cada cop també més difícils de repercutir per la 

situació judicial de l’empresa. 

 

3.- Carregadors elèctrics per a vehicles 

 

El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, pregunta si 

s’ha avançat en l’assumpte dels carregadors elèctrics per a vehicles, si ja s’ha pensat 

a instal·lar-ne alguns o encara no s’ha trobat cap lloc idoni per fer-ho. 

 

La senyora Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde de Participació Ciutadana, Igualtat 

i Noves Tecnologies, explica que faran una diagnosi de quin és el parc de vehicles 

elèctrics pot ser possible en una població com Canet de Mar. El que sí que ja han 

estudiat és quines eren les possibilitats de dur-ho a terme, si fer la inversió des de 

l’Ajuntament directament, si licitar-ho a una empresa que ho explotés, possibilitat 

que ja han descartat, ja que no ho consideren adequat perquè les persones usuàries 

haurien de comprar l’energia. I la tercera possibilitat la van veure en una fira on va 

assistir amb la senyora alcaldessa a Dosrius, i es tracta de signar un conveni amb 

una empresa que es diu Mobilitat amb la qual ara mateix estan en converses. A 

mesura que vagin avançant en aquest assumpte, els ho aniran comunicant. 
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4.- Contracte recollida d’escombraries i neteja de la via pública 

 

El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, pregunta si 

s’ha fet algun seguiment de com funciona l’empresa mixta que s’encarrega de la 

recollida d’escombraries i neteja viària que s’ha delegat al Consell Comarcal del 

Maresme. Al seu grup els ha arribat que no només no està igual, sinó que en alguns 

punts de la població ha anat a pitjor. Potser és una percepció esbiaixada de la situació 

i per això demanen l’opinió de l’Ajuntament. 

 

El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Agricultura, 

explica que aquesta pregunta ja la va fer el grup municipal del PDeCAT en el Ple 

anterior, però li sembla recordar que el senyor Jiménez va haver de marxar abans i 

ja no hi era. Per tant, no té cap inconvenient a tornar-ho a explicar. Explica que, pel 

que fa a mitjans personals, hi ha els que calen i que la diferència havia de venir 

donada per l’adquisició de maquinària nova. Ja ha arribat la baldejadora, ahir va 

arribar l’escombradora, tot i que encara no està funcionant, ja que la matrícula no 

ha arribat i s’ha de fer un curs de formació per poder utilitzar-la, perquè és diferent 

de la que es tenia fins ara. Finalment, encara cal que arribin els camions de la brossa. 

Fan reunions de seguiment mensualment i, si cal, quinzenalment i també s’està fent 

una nova planificació. Creu que quan estigui tot a punt es podrà veure que la 

freqüència de pas serà gairebé el doble del que s’està fent fins ara. Insisteix, però, 

que encara no es pot afirmar, ja que s’està planificant. Comenta que les percepcions 

són percepcions, però creu que el compta són els números i dins de la comarca, 

Canet de Mar està valorat dins dels millors pobles, tot i que fins ara era el millor 

poble i això s’ha perdut, tot s’ha de dir, però faran el possible per tornar a ser el 

millor. El que s’ha de fer és campanyes, campanyes i més campanyes i educar la 

gent que encara no ho fa bé, tot i que cada cop en queda menys. 

 

5.- Recursos que s’han demanat a la Diputació de Barcelona 

 

El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que 

a principis d’any es va parlar dels recursos que es demanaven a la Diputació. Se’ls 

va comentar que se’ls enviaria un correu electrònic amb les dades de tot el que 

s’havia demanat, però encara no l’han rebut. 

 

El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que un 

dels recursos demanats a la Diputació té a veure amb l’assumpte de l’aigua, però no 

li consta que aquest recurs hagi arribat. Recorda que el senyor Jiménez li interessava 

un estudi sobre la gestió d’aquest servei, però la Diputació els va contestar que no 

podien servir aquest recurs si prèviament l’Ajuntament no feia un estudi de quina 

era la situació de la xarxa. De tota manera, recull el recordatori del senyor Jiménez, 

comprovaran que això és així, que no s’ha rebut aquest recurs i intentaran esbrinar 

per quan està previst que arribi. 

 

La senyora alcaldessa explica que estava convençuda que li havien fet arribar el 

llistat dels recursos que s’han demanat a la Diputació. Comenta que ara li’n donarà 

una còpia que té al seu despatx. 
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6.- Compra del centre parroquial 

 

El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, pregunta si ja 

s’ha formalitzat la compra del centre parroquial, si se sap quan ha costat i si ja han 

calculat quant costarà rehabilitar-lo. 

 

El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que 

aquesta compra es va posposar per una qüestió tècnica i administrativa. Sí que és 

cert que aquesta parada va ser una mica més llarga perquè, tot i que s’havia anat 

treballant, van aparèixer alguns serrells que es van haver de solucionar. Hores d’ara 

ja està tot acordat i, per tant, la compra es durà a terme abans de Nadal amb tota 

seguretat. 

 

El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, explica que no 

es pot fer un projecte d’un edifici que no és municipal i, per tant, estan esperant que 

se signi la compravenda per saber què costa la rehabilitació. Ja està tot a punt perquè 

amb un mes es pugui disposar d’un projecte executiu d’obres. A les partides del 

pressupost hi ha previstos uns 250.000 - 300.000 euros destinats a aquesta 

rehabilitació, perquè es pugui posar en funcionament. És un edifici que no té llicència 

d’activitats i com a Ajuntament no es pot assumir obrir un edifici amb aquestes 

condicions. Així, doncs, resumeix que hi ha preparat un esbós de pressupost i un cop 

es porti a terme la compra es podrà fer el procés correctament. Quan tinguin el 

projecte intentaran licitar-lo i executar-lo al màxim de de pressa. 

 

7.- Pla d’habitatge integral per a Canet de Mar 

 

El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, es dirigeix a la 

senyora Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde de Participació Ciutadana, Igualtat i 

Noves Tecnologies, i li comenta que potser ja és la quarta o la cinquena vegada que 

li demana sobre l’assumpte de la política d’habitatge. La senyora Serra li va comentar 

que estaven treballant un pla d’habitatge integral per Canet, que inclogués els 

lloguers turístics i els lloguers anuals. Ara bé, continuen veient que els lloguers de 

Canet de Mar són més alts que els dels pobles del voltant i els agradaria saber si 

realment hi estan treballant. 

 

La senyora Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde de Participació Ciutadana, Igualtat 

i Règim Intern, explica que amb la regidora delegada de Promoció Econòmica s’han 

plantejat, com a primer pas, fer una diagnosi d’on hi ha els habitatges d’ús turístic a 

Canet de Mar, per tenir-los localitzats en el mapa i així poder fer un pla especial 

d’apartaments turístics i decidir en quines zones volen concentrar-ho. Un cop feta 

aquesta diagnosi, la compartiran amb tots els grups per discutir-la. 

 

8.- Deute de la Generalitat a l’Ajuntament per l’escola bressol municipal 

 

El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, es dirigeix al 

senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, i també li comenta 

que ja li ha preguntat alguna altra vegada si ja s’ha fet alguna cosa per reclamar a 

la Generalitat de Catalunya els diners que deu a l’Ajuntament per l’escola bressol 

municipal. 

 

El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, explica que van 

parlar amb la Generalitat i sembla que estan estudiant fer una resposta conjunta a 

tots els ajuntaments sobre el deute. 
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9.- Xifres de les hores extres i plusos de la Policia Local de l’any 2017 i 2018 

 

El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, comenta que 

segurament la senyora alcaldessa encara no tindrà aquesta informació, però li 

demana si pot donar les xifres de les hores extres i els plusos de la Policia Local de 

l’any 2017 i del que ja ha passat del 2018, ja que els agradaria veure quin és 

l’impacte econòmic de la bossa d’hores. 

 

La senyora alcaldessa explica que des de Recursos Humans li faran arribar aquesta 

informació. 

 

10.- Causa de la reducció del nombre d’hores de disponibilitat de la Policia 

Local 

 

El senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal del PDeCAT, li recorda 

a la senyora alcaldessa que no han rebut la resposta de la pregunta formulada el 

passat Ple de setembre referent a la causa per la qual s’ha reduït el nombre d’hores 

de disponibilitat de la Policia Local, pregunta que venia ja del Ple del mes de juny. 

Però el que resulta, per qualificar-ho d’alguna manera, més paradoxal, és que la 

senyora alcaldessa porti una proposta al Ple de la qual no sap explicar ni la seva 

motivació ni la seva causa. 

 

La senyora alcaldessa comenta que el senyor Gregori ja sap que l’Àrea de 

Governació, quan van entrar a govern estava molt i molt embolicada. En aquest 

moment han aconseguit que hi hagi una disminució de les baixes que hi havia entre 

el col·lectiu de la Policia, provocades pels conflictes que hi havia en el cos i que en 

aquests moments han desaparegut. La informació que li ha de donar ha de ser molt 

precisa i com el senyor Gregori comprendrà, la senyora alcaldessa no domina prou 

bé l’Àrea de Recursos Humans, però per sort coneix les seves limitacions. Quan el 

senyor Gregori vulgui donar informació pública durant el Ple, li explica que hi ha unes 

lleis que protegeixen les persones i la informació que se’n pugui donar. Per tant, 

prefereix esperar-se i que des de Recursos Humans li facin arribar la informació 

correcta perquè si la senyora alcaldessa diu una xifra que no està bé, no vol que el 

senyor Gregori ho aprofiti per fer safareig. 

 

El senyor Gregori explica que aquesta informació que demanen no és per fer safareig, 

sinó perquè la senyora alcaldessa, com a cap de la Policia va proposar al Ple una 

proposta i ell li ha demanat que expliqui la motivació d’aquesta proposta i la senyora 

alcaldessa no ho va saber explicar. Hi ha un concepte que se’n diu transparència i el 

poble té dret a saber aquesta informació, de per què es van rebaixar les hores de 

disponibilitat de la Policia Local. 

 

La senyora alcaldessa explica que el poble, com molt bé diu el senyor Gregori, té 

dret a aquesta informació, i sap que el Ple és públic i l’acta està al web de 

l’Ajuntament. Per tant, qui vulgui aquesta informació la pot llegir. 

 

El senyor Gregori comenta que a l’acta no s’explica la causa d’aquesta reducció i per 

això li pregunta a la senyora alcaldessa. Li demana que ho expliqui al poble. 

 

La senyora alcaldessa comenta que s’explicarà quan es pugui explicar. 
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11.- Resultat de la votació dels pressupostos participatius 

 

El senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal del PDeCAT, explica 

que hi ha una proposta a considerar. Un cop vistos els resultats de la votació dels 

anomenats pressupostos participatius, que va ser del 9,5%, creu que quelcom no 

s’està fent bé. Però no entrarà a valorar aquest fet, sinó que farà una reflexió. Potser 

s’hauria de posar un mínim de participació per donar validesa als resultats. 

 

La senyora Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde de Participació Ciutadana, Igualtat 

i Noves Tecnologies, comenta que a ells també els hagués agradat una participació 

més alta, però tot i així hi ha participat un 58% més que l’any passat i, per tant, creu 

que s’estan consolidant els pressupostos participatius i no només s’ha augmentat la 

participació de vot, sinó que han rebut 373 propostes perquè es portin a votació que, 

en tant per cent vol dir que s’ha augmentat un 200 o un 300% més que l’any passat. 

Evidentment, els agradaria tenir un 100% de participació en la votació, però tot just 

és el tercer any que es porten a terme i s’han de consolidar. S’ha d’educar la població 

en el fet que siguin conscients que hi ha una part del pressupost municipal que la 

població decideix en què la vol invertir i que això vol dir que no només s’anirà a votar 

cada quatre anys els representants municipals, sinó que ells mateixos poden decidir 

en la política municipal directament. Considera que el grup del PDecAT no pot donar 

massa lliçons en aquest sentit, ja que no s’ha presentat mai en la comissió de 

seguiment, tot i ser-hi convidat. Considera que s’ha de felicitar la població mateixa, 

perquè ha estat la població qui ha incentivat a la participació d’aquest projecte. 

 

El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, explica que els 

pressupostos participatius són opcions polítiques i és aconseguir que la gent cregui 

que pot votar diferents cops i coses o no aconseguir-ho. Aquest govern creu en els 

pressupostos participatius, creu que la gent ha d’intervenir més en la vida municipal. 

Per al senyor Gregori un 9,5% de votació és poc, però això són 1.160 vots, que no 

és poca gent, ja que de vegades es fa més cas al facebook, en el qual hi participen 

deu persones. També s’ha de tenir en compte que d’acord que ha votat un 10% de 

la població, però també s’ha de tenir en compte que l’import dels pressupostos 

participatius no és l’import total de les inversions previstes al pressupost. Aquest any 

2018, s’hauran invertit gairebé 3 milions d’euros i els pressupostos participatius són 

200.000. així, doncs, el que es destina a aquests pressupostos és proporcional al 

nombre de votants. 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 21:52 hores 

de tot el que jo com a secretària certifico. 

 

La secretària      L’alcaldessa 

   

 

 

Clara Pérez González     Blanca Arbell Brugarola 
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