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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 29 DE MARÇ 
DE 2018 

 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter 
personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de 
dades. 
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20:30 hores 
Hora que acaba: 22:47 hores 
Lloc: Sala de Junta de Govern 
 

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 
Quirze Planet Rovira 
M. Àngels Isart Falceto 
Jesús Marín i Hernàndez 
Laureà Gregori Fraxedas 
Àngel López Solà 
Esther Agulló Renau 
Josep Antoni Romero Carbonell 
Cristina Soler Vílchez 
Marc Jiménez Torres (s’incorpora a les 21:29) 

 
ACTUA COM A SECRETARI 

 
Bernat Costas i Castilla, secretari. També hi assisteix el senyor Joan Méndez 
Martínez, interventor. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions del Ple municipal de 
data 25.01.18 i 07.02.18 

2. Donar compte del període mig de pagaments del sector administracions 
públiques de l’Ajuntament de Canet de Mar corresponent al 4t trimestre 
de 2017 

3. Donar compte dels informes trimestrals de morositat de la Llei 15/2010, 
de 5 de juliol, de l’Ajuntament de Canet de Mar, l’Organisme Autònom 
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Ràdio Canet i la Fundació Els Garrofers, corresponents al 4t trimestres de 
2017 

4. Aprovació compte general de l’Ajuntament de Canet de Mar corresponent 
a l’exercici 2016, integrat pel compte de l’Ajuntament i el compte de 
l’Organisme Autònom administratiu Ràdio Canet 

5. Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits Núm. 01/2018 
6. Assabentat subcontractació contracte concessió obra pública habitatges 

dotacionals 
7. Incoació expedient contracte concessió de serveis escola bressol 

municipal 
8. Aprovació inicial del Reglament regulador del servei públic del cementiri 

municipal 
9. Aprovació modificació Ordenança municipal de creació de fitxers de 

protecció de dades de caràcter personal 
10. Incoació expedient declaració de béns culturals d’interès local dels 

edificis casa Roura i Ateneu Obrer 
11. Aprovació modificació relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Canet 

de Mar 
12. Sol·licitud reconeixement compatibilitat d’un empleat públic per a 

l’exercici d’una activitat privada 
13. Aprovació modificació periodificació sessions Ple municipal 
14. Aprovació festes locals any 2019 
15. Moció presentada pel grup municipal del PSC en defensa d’un sistema 

públic de pensions 
16. Moció presentada pel grup municipal d’ERC per recuperar el poder 

adquisitiu del sistema públic de pensions 
17. Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
La senyora alcaldessa obre la sessió del Ple donant la benvinguda als regidors i les 
regidores presents, al públic que els acompanya i als radiooients que els senten per 
l’emissora municipal, gràcies als tècnics que ho fan possible. Aprofita per donar la 
benvinguda al nou interventor municipal, el senyor Joan Méndez Martínez, i també 
per excusar el senyor Marc Jiménez Torres, regidor del grup municipal de la CUP, 
que arribarà una mica més tard, per raons personals. A continuació, dona pas al 
primer punt de l’ordre del dia del Ple. 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS DEL PLE 
MUNICIPAL DE DATA 25.01.18 i 07.02.18 
 
Sotmeses les actes a votació, s’aproven per unanimitat dels setze regidors presents 
dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal. 
 
A continuació, la senyora alcaldessa explica que exposaran els punts 2 i 3 de l’ordre 
del dia de manera conjunta. 
 
2.- DONAR COMPTE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENTS DEL SECTOR 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
CORRESPONENT AL 4t TRIMESTRE DE 2017 
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Vist allò estableixen els articles 4.2, 13.6, 18.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, l’article 11bis i 16.8 de 
l’Ordre HAP 2105/2012, de 1 d’octubre, por la qual es desenvolupa les obligacions 
de subministrament de informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera,  
 
Vist el que estableix el Real Decreto 635/2014, de 25 de juliol, per la qual 
desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de 
les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció dels 
recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilitat Pressupostaria y Sostenibilitat Financera. 
 
Vist que als efectes d’avaluació del compliment dels objectius de la LOEPSF, el 
sector administracions públiques de l’Ajuntament de Canet de Mar està integrat per 
la mateixa entitat local, l’Organisme autònom Ràdio Canet i la Fundació Els 
Garrofers, 
 
Vista informació continguda en el programari sicalwin relativa al període mig de 
pagament de les obligacions corresponent al quart trimestre de 2017 de 
l’Ajuntament de Canet de Mar i de l’Organisme Autònom Ràdio Canet, així com la 
informació tramesa per la Fundació Garrofers relativa al mateix període. 
 
Vist l’informe de tresoreria, que es transcriu a continuació: 
 
D’acord amb allò previst en l’article 179.1.a del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, la 
funcionària sotasignat, tresorera de l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el 
següent: 
 

“INFORME 
 
Assumpte: Informe sobre el període mig de pagaments del sector 
administracions públiques de l’Ajuntament de Canet de Mar del període 4T 
2017 
 
I.- RELACIÓ DE FETS 
 
En compliment d’allò que disposa l’article 16 de l’Ordre HAP 2105/2012, de 1 
d’octubre, la Intervenció de l’Ajuntament ha tramès al Ministeri d’Hisenda, a través 
dels mitjans telemàtics habilitats per aquest, i abans del dia trenta del mes posterior a 
la finalització del 4t trimestre 2017, l’informe trimestral sobre període mig de 
pagaments del sector administracions públiques de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
integrat pel mateix Ajuntament, l’Organisme autònom Ràdio Canet i la Fundació Els 
Garrofers. 
 
II.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
La normativa aplicable al present expedient ve determinada per: 
 
- Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), aprovat pel RDLeg 

3/2011, de 14 de novembre. 
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- Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del 
registre comptable de factures en el Sector Públic. 

- Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. 

- Ordre HAP 2105/2012, de 1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions 
de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF. 

 
III.- CONSIDERACIONS 
 
PRIMER.- Principi de sostenibilitat financera 
 
Mitjançant Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en 
el sector públic, el legislador va redefinir el principi de sostenibilitat financera recollit 
en l’article 4t de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, de manera que inclogués no només el deute financer sinó 
també el deute comercial. En aquest sentit, l’article 4.2 LOEPSF estableix que s’entén 
que “existeix sostenibilitat del deute comercial quan el període mig de pagaments als 
proveïdors no superi el termini màxim previst en la normativa sobre morositat”.  
 
L'article 216.4 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, estableix que, amb 
caràcter general, l’Administració haurà d’aprovar les certificacions d’obra o els 
documents que acreditin la conformitat amb allò que disposa el contracte dins dels 
trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns o la prestació del servei, i que 
haurà d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d’aprovació d’aquelles 
certificacions o documents, que des del punt de vista pressupostari i comptable 
s’identifica amb l’acte de reconeixement de l’obligació.  
 
SEGON.- Període mig de pagaments 
 
El concepte de període mig de pagaments expressa el retard en el pagament del deute 
comercial en termes econòmics, com indicador diferent respecte del període legal de 
pagament establert en el TRLCSP .  
 
La metodologia de càlcul del període mig de pagaments (PMP) es troba desenvolupada 
en el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, de la qual cal indicar: 
- Es calcula per cada ens i el global del sector Administracions públiques 
- Únicament inclou factures expedides a partir de 1 de gener de 2014, 
- Exclou les obligacions de pagament següents: 

o Les contretes entre entitats que tinguin la consideració d’administracions 
públiques en termes de comptabilitat nacional, i les pagades amb càrrec al 
Fons de Finançament de Pagaments a Proveïdors 

o Les propostes de pagament objecte de retenció com a conseqüència 
d’embargaments, manaments d’execució, procediments administratius de 
compensació o actes anàlegs dictats per òrgans administratius o judicials. 

 
Aquest indicador pot prendre valor negatiu, tant en les operacions pagades com en les 
pendents de pagament, si l’Administració paga abans que hagin transcorregut trenta 
dies naturals des de la presentació de les factures o les certificacions d’obra o si al final 
del període per a la remissió de la informació encara no han transcorregut, en les 
operacions pendents de pagament, aquests 30 dies. 
 
TERCER.- Seguiment i publicació 
 
D’acord amb l’article 18.5 LOEPSF l’òrgan interventor de la corporació local realitzarà 
el seguiment del compliment del període mig de pagament a proveïdors. 
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Així mateix, l’article 13, apartat 6è de la LOEPSF, estableix que les Administracions 
públiques hauran de publicar el seu període mig de pagaments a proveïdors. 
 
Per la seva banda, l’article 6.2 del RD 635/2014, de 25 de juliol, estableix que les 
corporacions locals remetran al MINHAP i publicaran periòdicament la següent 
informació relativa al període mig de pagament a proveïdors: 
 
- El període mig de pagament global a proveïdors mensual i trimestral, segons 

s’escaigui, i la seva sèrie històrica 
- El període mig de pagament mensual o trimestral, segons correspongui, de cada 

entitat i la seva sèrie històrica. 
- La ràtio mensual o trimestral, segons correspongui, d’operacions pagades de cada 

entitat i la seva sèrie històrica. 
- La ràtio d’operacions pendents de pagament, mensual o trimestral, segons 

correspongui, de cada entitat i la seva sèrie històrica. 
 
D’acord amb l’article 5.4 del RD 635/2014, tractant-se d’entitats locals no incloses en 
l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 del TRLHL aquesta informació s’ha d’elaborar 
amb periodicitat trimestral. 
 
La informació s’haurà de publicar als seus portals web seguint criteris homogenis que 
permetin garantir l’accessibilitat i la transparència de la mateixa, a quin efecte el 
MINHAP facilitarà models tipus de publicació.  
 
La publicació i comunicació al MINHAP d’aquesta informació, referida a cada trimestre, 
s’haurà d’efectuar abans del dia trenta del mes següent a la finalització d’aquest 
període. 
 
QUART.- Garantia de compliment 
 
L’article 13.6. LOEPSF estableix que les administracions públiques hauran de disposar 
d’un pla de tresoreria que inclourà, almenys, informació relativa a la previsió de 
pagament a proveïdors, de forma que es garanteixi el compliment del termini màxim 
que fixi la normativa sobre morositat, i hauran de vetllar per l’adequació del seu ritme 
d’assumpció de compromisos de despesa a l’execució del pla de tresoreria. 
 
Quan el PMP d’una Administració pública, d’acord amb les dades publicades, superi el 
termini màxim previst en la normativa sobre morositat, l’Administració haurà 
d’incloure, en l’actualització del seu pla de tresoreria immediatament posterior a 
l’esmentada publicació la revisió dels imports i les mesures a adoptar per restablir el 
compliment del termini màxim que fixa la normativa sobre morositat. 
 
Tot l’anterior, sense perjudici d’allò previst en l’article 18.5 de la LOEPSF i el capítol III 
del RD 635/2014 quant a les mesures que podrà adoptar l’Administració General de 
l’Estat cas de mantenir-se l’incompliment. 
 
CINQUÈ.- Informació comunicada al MINHAP 
 
Les dades comunicades al MINHAP pel quart trimestre de l’exercici 2017 han estat les 
següents: 

 
QUART TRIMESTRE 

ANY 2017 En dies 
Període Mig de Pagament Global a Proveïdors Trimestral * 
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Canet de Mar 
 

Codi 
d' Entitat Entitat 

Ràtio de  
Operacions 
Pagades * 

Ràtio de  
Operacions  
Pendents de  
Pagament * 

Període 
Mig de  

Pagament 
Trimestral 

* 
09-08-040-AA-000 Canet de Mar 21,15 5,27 15,03

09-00-052-HH-000 F. Els Garrofers -8,30 -7,54 -8,08

09-08-040-AV-001 O. Aut. L. Rádio Canet 1,67 -28,00 -15,50

En días 

Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral * 

Canet de Mar 13,38
* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de 
una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte  
de la Administración en relación al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar 
conformidad a la factura, o bien a que las operaciones  
pendientes de pago de la Adminsitración se encuentran, en término medio, en un momento anterior a 
dicho periodo máximo.  

 
La informació de Ajuntament i OA Ràdio Canet és la que proporciona el programari 
sicalwin. 
 
La informació de la Fundació Els Garrofers ha estat subministrada pels responsables de 
l’entitat. 
 
SISÈ.- Comentari i mesures adoptades 
 
Respecte dels indicadors anteriors, cal assenyalar el següent: 
 
- Els informes trimestrals s’han tramès al MINHAP dins de termini. 
- La Corporació no compleix en aquest trimestre amb el període mig de pagament a 

proveïdors fixat a la normativa.  
 
IV.- CONCLUSIONS 
 
Es proposa donar compte al Ple, per conducte de l’Alcaldia Presidència, del període mig 
de pagaments de l’Ajuntament de Canet de Mar, l’Organisme autònom Ràdio Canet i la 
Fundació Els Garrofers, corresponents al 4t trimestre de 2017. 
  
A Canet de Mar, a 13 de març de 2018 
La tresorera  
Mònica González Serra” 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 22 de març 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, en tractar-se d’una 
donació de compte. 
 
Per tot això, en ús de les atribucions que m’atorga la Llei, el Ple municipal es dona 
per assabentat des acords següents: 
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PRIMER.- Restar assabentat de l’informe de període mig de pagaments del sector 
administracions públiques de l’Ajuntament de Canet de Mar, integrat pel mateix 
Ajuntament, l’Organisme autònom Ràdio Canet i la Fundació Els Garrofers, 
corresponent al quart trimestre 2017. 
 
SEGON.- Notificar el present acord a Intervenció-Tresoreria. 
 
3.- DONAR COMPTE DELS INFORMES TRIMESTRALS DE MOROSITAT DE LA 
LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, 
L’ORGANISME AUTÒNOM RÀDIO CANET I LA FUNDACIÓ ELS GARROFERS, 
CORRESPONENTS AL 4t TRIMESTRE DE 2017 
 
Vist allò que estableix l’article 4t de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació 
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials. 
 
Vist l’informe de tresoreria que es transcriu a continuació:  
 

“D’acord amb allò previst en l’article 4.3 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, 
modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol, la funcionaria sotasignat, tresorera de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el següent: 
 

INFORME 
 
Assumpte: Informe de morositat de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, 
corresponent al període 4T 2017 
 
I.- RELACIÓ DE FETS 
 
En compliment d’allò que disposa l’article 16 de l’Ordre HAP 2105/2012, de 1 
d’octubre, la intervenció de l’Ajuntament ha tramès al Ministeri d’Hisenda, a través 
dels mitjans telemàtics habilitats per aquest, i abans del dia trenta del mes posterior a 
la finalització del trimestre, l’informe sobre morositat de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
integrat pel mateix Ajuntament, l’Organisme autònom Ràdio Canet i la Fundació Els 
Garrofers corresponent al 4t trimestre de 2017. 
 
II.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
La normativa aplicable al present expedient ve determinada per: 
 
- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra 

la morositat en les operacions comercials 
- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre 
- Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), aprovat pel RDLeg 

3/2011, de 14 de novembre. 
- Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del 

registre comptable de factures en el Sector Públic. 
- Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

financera. 
- Ordre HAP 2105/2012, de 1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions 

de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF. 
 
III.- CONSIDERACIONS 
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PRIMER.- L'article 216.4 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
(TRLCSP), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, estableix 
que, amb caràcter general, l’Administració haurà d’aprovar les certificacions d’obra o 
els documents que acreditin la conformitat amb allò que disposa el contracte dins dels 
trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns o la prestació del servei, i que 
haurà d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d’aprovació d’aquelles 
certificacions o documents, que des del punt de vista pressupostari i comptable 
s’identifica amb l’acte de reconeixement de l’obligació.  
 
Aquest termini de pagament, és d’aplicació des de 1/1/2013, exhaurit el període 
transitori previst a la Disposició Transitòria sisena del TRLCSP, i en cas de mora 
respecte d’aquest, l’Administració haurà d’abonar al contractista els interessos de 
demora així com la indemnització pels costos de cobrament en els termes previstos en 
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials. 
 
SEGON.- Per la seva banda, l’article 4 de la Llei 15/2010, preveu que els Tresorers o, 
en el seu defecte, els Interventors de les Corporacions Locals elaboraran 
trimestralment un informe sobre l’acompliment dels terminis previstos en questa llei 
per al pagament de les obligacions de cada Entitat local, que inclourà necessàriament 
el nombre i quantitat global de les obligacions pendents en las s’estigui incomplint el 
termini. 
 
Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de la Corporació local, 
aquest informe s’haurà de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri 
d’Economia i Hisenda, i en el seu respectiu àmbit territorial, als de les Comunitats 
Autònomes que tinguin atribuïda la tutela financera de les Entitats locals. Aquests 
òrgans podran requerir la remissió dels esmentats informes. 
 
La informació que s’ha de subministrar en cadascun d’aquests informes i les fórmules a 
aplicar per obtenir les diferents ràtios de períodes mitjans que es recullen en els 
informes trimestrals de morositat es troben desenvolupats en la Guia publicada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
TERCER.- L’Ordre Ministerial HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF, 
estableix en el seu article 16è que, abans del darrer dia del mes següent a la 
finalització de cada trimestre de l’any es remetrà, entre altra informació, l’informe 
trimestral regulat en l’article 4t de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.  
 
D’acord amb l’article 4 de l’esmentada Ordre, i independentment de l’òrgan encarregat 
de l’elaboració de l’informe, en el cas de les corporacions locals els subjectes obligats a 
remetre la informació al Ministeri és la Intervenció o unitat que exerceixi les seves 
funcions. 
 
En aquest sentit, assenyalar que la informació continguda en aquest expedient ha 
estat comunicada en temps i forma al Ministeri a través de la seva plataforma 
electrònica, amb una periodicitat trimestral. 
 
QUART.- D’acord amb el previst a l’article quart de la llei 15/2010, l’objecte d’aquest 
informe és determinar l’acompliment dels terminis de pagament de les obligacions de 
l’Ajuntament de Canet de Mar i l’Organisme Autònom Ràdio Canet, pagades durant el 
període de referència. 
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També s’informa del nombre i import total de les obligacions pendents de pagament 
en les que s’estigui incomplint el termini. 
 
Així mateix, addicionalment, s’informa sobre els conceptes anteriors referits al mateix 
període, corresponents a la Fundació els Garrofers. 
 
CINQUÈ.- Les dades que consten en els documents annexos s’obtenen del sistema de 
comptabilitat, “Sicalwin”, de l’Ajuntament de Canet de Mar, en base als justificants 
registrats: 
 
 Factures registrades. 
 Certificacions d’obra. 
 Abonaments. 

 
Els terminis de pagament s’han calculat per diferència entre els dies transcorreguts 
entre la data del registre de factures i la data de pagament als proveïdors, d’acord 
amb les dades que consten en el sistema de comptabilitat. 
 
La data del registre de factures correspon a la data d’enregistrament comptable de 
l’obligació derivada de la factura o document equivalent de l’Ajuntament de Canet de 
Mar. 
 
La data de pagament correspon a la data de presentació a les entitats financeres de 
les ordres de transferències als comptes corrents designats pels proveïdors.  
 
També s’ha calculat el promig de dies de pagament de les factures pagades durant el 
període comprés. 
 
Pel que fa a la informació que hi figura relativa a la Fundació els Garrofers, el present 
informe recull els quadres elaborats directament per la pròpia entitat, no disposant de 
la informació que permeti de la seva verificació per qui subscriu el present document. 
 
SISÈ.- Els indicadors calculats segons el punt anterior són els següents: 
 
QUART TRIMESTRE 2017 
 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 

PAGAMENTS REALITZATS EN EL 
TRIMESTRE  

PERÍODE 
MITJÀ DEL 
PENDENT DE 
PAGAMENT 
(PMMP)(dies)

PAGAMENTS REALITZATS EN EL 
TRIMESTRE 

Dins període legal 
pagament  

Fora dins període 
legal pagament 

    N.Op. imp. total N.Op. imp. total 
Despeses en Béns Corrents i Servei 52,33 543 795.053,67 131 295.665,48
20-Arrendaments i cànon 40,51 23 32.591,58 4 5.897,54
21-Reparació, manteniment i uns altres 48.51 155 65.377,98 31 15.095,15
22.-Material, subministraments i altres 52,96 365 697.084,11 94 272.501,44
23- Indemnització per raó del serveis   
24-Despesa de publicacions  123,81  2 2.171,35
26-Treballs realitzats per industries s.f. 
De lucre   
Inversions reals  53,53 40 199.124,20 15 61.070,15
Altres pagaments realitzat per 
operacions comercials pendents 25,00 1 800,00  
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d'aplicar a pressupost 
Pagaments realitzats pendents 
d’aplicació de pessupost   
TOTAL 52,54 584 994.977,87 146 356.735,63

 

FACTURES JUSTIFICATIUS 
PENDENTS DE PAGAMENT  

PERÍODE 
MITJÀ DEL 
PENDENT DE 
PAGAMENT 
(PMMP)(dies)

PENDENT DE PAGAMENTS AL FINAL DEL 
TRIMESTRE 

Dins període legal 
pagament a final 

del trimestre 

Fora dins període legal 
pagament a final del 

trimestre 

    N.Op. imp. total N.Op. imp. total 
Despeses en Béns Corrents i 
Servei 33,55 318 440.056,51 61 33.189,93
20-Arrendaments i cànon 101,95 8 23.411,53 25 10.106,36
21-Reparació, manteniment i uns 
altres  16,17 92 69.721,74 7 979,12
22.-Material, subministraments i 
altres 30,82 217 343.928,04 29 22.104,45
23- Indemnització per raó del 
serveis  
24-Despesa de publicacions  12,00 1 2.995,20  
26-Treballs realitzats per 
industries s.f. De lucre  
Inversions reals  17,92 39 296.613,41  
Altres pagaments realitzat per 
operacions comercials pendents 
d'aplicar a pressupost 19,69 2 668,55  
Pagaments realitzats pendents 
d’aplicació de pessupost 123,97 16 31.304,48 30 26.484,40
TOTAL 34,25 375 768.642,95 91 59.674,33

 
ORGANISME AUTÒNOM RÀDIO CANET 

 

PAGAMENTS REALITZATS EN EL 
TRIMESTRE  

PERÍODE 
MITJÀ DEL 
PENDENT DE 
PAGAMENT 
(PMMP)(dies)

PAGAMENTS REALITZATS EN EL 
TRIMESTRE 

Dins període legal 
pagament  

Fora dins 
període legal 

pagament 

    N.Op. imp. total N.Op. 
imp. 
total 

Despeses en Béns Corrents i Servei 27,73 19 15.599,79 1 60,50
20-Arrendaments i cànon   
21-Reparació, manteniment i uns altres    
22.-Material, subministraments i altres 27,73 19 15.599,79 1 60,50
23- Indemnització per raó del serveis   
24-Despesa de publicacions    
26-Treballs realitzats per industries s.f. De 
lucre   
Inversions reals    
Altres pagaments realitzat per operacions 
comercials pendents d'aplicar a pressupost   
Pagaments realitzats pendents d’aplicació 
de pessupost 391,00  1 171,45
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TOTAL 31,67 19 15.599,79 2 231,95
 

FACTURES JUSTIFICATIUS PENDENTS 
DE PAGAMENT  

PERÍODE 
MITJÀ DEL 
PENDENT DE 
PAGAMENT 
(PMMP)(dies)

PENDENT DE PAGAMENTS AL FINAL 
DEL TRIMESTRE 

Dins període legal 
pagament a final del 

trimestre 

Fora dins 
període legal 
pagament a 

final del 
trimestre 

    N.Oper. imp.total N.Oper.
imp. 
total

Despeses en Béns Corrents i Servei 2,00 8 4.539,42 
20-Arrendaments i cànon  
21-Reparació, manteniment i uns altres   
22.-Material, subministraments i altres 2,00 8 4.539,42 
23- Indemnització per raó del serveis  
24-Despesa de publicacions   
26-Treballs realitzats per industries s.f. De 
lucre  
Inversions reals   
Altres pagaments realitzat per operacions 
comercials pendents d'aplicar a pressupost  
Pagaments realitzats pendents d’aplicació 
de pessupost 2,00 17.192,82 
TOTAL 2,00 9 21.732,24 

 
FUNDACIÓ ELS GARROFERS 

 

PAGAMENTS REALITZATS EN EL 
TRIMESTRE  

PERÍODE 
MITJÀ DEL 
PENDENT 
DE 
PAGAMENT 
(PMMP)(di
es) 

PAGAMENTS REALITZATS EN EL 
TRIMESTRE 

Dins període legal 
pagament  

Fora dins període 
legal pagament 

    
N.Ope
r. Imp.total 

N.Ope
r. Imp.total 

Aprovisionamiento y otros gastos de 
explotación 22,00 237 73.030,89 3 10.803,61
Adquisiciones de inmovilizado material e 
intangible 2 2.602,99  
Sin desagregar   
TOTAL 22,00 239 75.633,88 3 10.803,61

FACTURES JUSTIFICATIUS PENDENTS 
DE PAGAMENT  

PERÍODE 
MITJÀ DEL 
PENDENT DE 
PAGAMENT 
(PMMP)(dies)

PENDENT DE PAGAMENTS AL FINAL 
DEL TRIMESTRE 

Dins període legal 
pagament a final 

del trimestre 

Fora dins període 
legal pagament a 

final del 
trimestre 

    N.Op. imp.total N.Op. Imp.total 
Aprovisionamiento y otros gastos de 
explotación 22,00 42 35.373,15  
Adquisiciones de inmovilizado material e 
intangible   
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Sin desagregar   
TOTAL 42 35.373,15  

 
IV.- CONCLUSIONS 
 
Es proposa donar compte al Ple dels informes de morositat referits a l’Ajuntament de 
Canet de Mar, l’Organisme autònom Ràdio Canet i la Fundació Els Garrofers, 
corresponents al 4T trimestre de 2017. 
 
A Canet de Mar, a 13 de març de 2018 
La tresorera 
Mònica González Serra“ 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 22 de març 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, en tractar-se d’una 
donació de compte. 
 
Per tot això, en ús de les atribucions que m’atorga la Llei, el Ple municipal acorda 
els acords següents: 
 
PRIMER.- Restar assabentat de l’informe trimestral de morositat de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, integrat pel mateix Ajuntament, l’Organisme autònom Ràdio 
Canet i la Fundació Els Garrofers, corresponent al quart trimestre 2017. 
 
SEGON.- Notificar el present acord a Intervenció- Tresoreria. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que la 
seva intervenció se centrarà en el primer punt referent al període de pagament 
mitjà, ja que és un concepte més clar i menys abstracte que no pas el segon. 
Aquest punt dona informació de com de bé o com de malament paga l’Ajuntament. 
És a dir, com i quan paga i, en concret, aquest quart trimestre, la xifra és de 15 
dies. Aquesta xifra només es correspon a l’Ajuntament de Canet de Mar i ho 
especifica perquè no volen emmascarar les dades de totes tres administracions a 
què fa referència aquet punt, però del conjunt de totes tres, Ajuntament, Ràdio 
Canet i Garrofers, l’Ajuntament és la que té el component més important. En el 
transcurs de l’any hi ha hagut una variació i una fluctuació que tenen intenció 
d’estabilitzar, en el sentit que, fent memòria, el primer trimestre va donar una xifra 
de 42 dies, el segon trimestre va ser de pràcticament 20 dies, el tercer trimestre es 
va tornar a excedir la norma, amb un període mig de 41 dies, i en aquest últim 
trimestre s’ha arribat a 15. La intenció és estabilitzar aquest flux, aconseguir una 
línia de pagament més estable i, en la mesura del possible, rebaixar-la al màxim. 
Com a Administració local, tenen 30 dies per aprovar les factures i 30 dies més per 
fer-les efectives. El comptador es posa en marxa després d’aquest últim període de 
30 dies. De fet, la voluntat d’evitar aquestes fluctuacions ja es va manifestar en el 
Ple del pressupost. Això ho intentaran amb la incorporació d’un tresorer a jornada 
completa, la incorporació de la factura electrònica, una inversió potent en el 
Departament d’Informàtica i amb la millora dels circuits interns. Aquests números 
no corresponen a la situació econòmica real de l’Ajuntament perquè si l’Ajuntament 
pot pagar, que és el cas, ho ha de poder fer al més ràpid possible. Per últim, 
explica que aquestes dades han estat presentades al Ministeri d’Hisenda, en data i 
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en forma pertinent. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, pregunta al 
senyor Xirau per què no s’ha arribat a poder pagar els proveïdors amb més celeritat 
si la situació financera de l’Ajuntament és correcta. Amb la seva intervenció ja ha 
quedat més o menys clar quines són les causes perquè això no passi, però tot i així 
demana que ho aclareixi una mica més. 
 
El senyor Xirau explica que no hi ha hagut una causa concreta que provoqui 
aquesta situació, sinó més aviat un cúmul de situacions i per això ha explicat les 
mesures correctores que pretenen aplicar, que van reflectir en el pressupost i que 
ara breument ha repetit. Si s’analitza amb deteniment, es veu clarament que els 
trimestres més inflacionistes són el primer, perquè rep l’impacte de les anomalies 
que s’han generat a final d’any, i el tercer. Creu que com que la situació econòmica 
no és dolenta, es podria donar el cas que les xifres de pagament fossin negatives, 
com així ho vol aconseguir el nou interventor municipal, és a dir, pagar entre els 30 
primers dies que el consistori té com a marge per aprovar les factures. De tothom 
és sabut que això comporta un problema d’imatge i confiança, ja que si es paga 
tard, l’Ajuntament es pot trobar que els proveïdors apugin preus, per exemple. Han 
de fer-ho bé, poden fer-ho i ho faran bé. 
 
4.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE 
MAR CORRESPONENT A L’EXERCICI 2016, INTEGRAT PEL COMPTE DE 
L’AJUNTAMENT I EL COMPTE DE L’ORGANISME AUTÒNOM ADMINISTRATIU 
RÀDIO CANET 
 
Els estats i els comptes de les entitats locals han de ser rendits pel seu president 
abans del dia 15 de maig de l’exercici següent a aquell a qui facin referència els 
comptes esmentats. 
 
El compte general, una vegada format per la Intervenció, s’ha de sotmetre abans 
del dia 1 de juny a informe de la Comissió Especial de Comptes de l’entitat local, 
que estarà constituïda pels membres dels distints grups polítics de la corporació. 
 
El compte general, amb l’informe de la Comissió Especial de Comptes, ha de ser 
exposat al públic per un termini de quinze dies, durant els quals i vuit més els 
interessats poden presentar reclamacions, reparaments o observacions, els quals 
seran examinats per la Comissió Especial de Comptes. 
 
El compte general i els informes de la Comissió s’han de sotmetre al Ple perquè, en 
el seu cas pugui ser aprovat abans del dia 1 d’octubre. 
 
Atès que el compte ha estat format per la Intervenció amb el contingut i els 
requisits que disposa la normativa aplicable. 
 
Vist i trobat conforme l’informe emès per l’interventor municipal, Lluís Viñas 
Peitabí, en data 21 de setembre de 2017.,amb relació al procediment d’aprovació 
del compte general i de la documentació que l’ha d’acompanyar. 
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Atès que en el BOP de data 1 de febrer de 2018 d’enguany es va publicar l’anunci 
d’informe del compte general de l’Ajuntament de Canet de Mar de l’exercici 2016, 
integrat pels comptes anuals de la corporació i els comptes anuals de l’Organisme 
autònom Ràdio Canet, per part de la Comissió especial de comptes, 
 
Atès que en el termini d’exposició pública de quinze dies, més vuit dies més, no 
s’ha presentat cap reclamació, objecció o observació a aquests comptes. 
 
Vist que la Comissió de Comptes, reunida en sessió ordinària de data 22 de març 
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 l’Alcaldia, s’aprova 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, Assumpta Revoltós Vaquer, Quirze Planet Rovira, Jesús Marín i 
Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel López Solà i Esther Agulló Renau i dues 
abstencions dels regidors Toni Romero Carbonell i Cristina Soler Vílchez: 
 
PRIMER.- Aprovar el compte general de l’Ajuntament de Canet de Mar, integrat 
pels estats i comptes anuals d’aquest Ajuntament i de l’Organisme Autònom 
Administratiu Ràdio Canet corresponents a l’exercici 2016. 
 
SEGON.- Remetre a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i a la Direcció General 
de l’Administració Local els estats i comptes anuals que integren el compte general 
de l’Ajuntament. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que 
l’aprovació d’aquest compte general es porta a aprovació del Ple municipal, després 
d’haver-se treballat amb la Comissió Especial de Comptes. Aquest òrgan col·legiat 
ha fet tres reunions, s’ha fet l’exposició pública pertinent sense que hi hagi hagut 
al·legacions i ara es presenta al Ple municipal. Vol aprofitar l’avinentesa per donar 
algunes dades, tot i que els membres de l’oposició ja les tenen. Comenta que 
l’estalvi net, si es compara amb l’any 2015, s’ha passat de 290.000 euros a 
2.400.000 euros. Pel que fa a l’índex d’endeutament, l’Ajuntament continua estant 
en una bona franja. És convenient que l’endeutament no superi el 75% i 
l’Ajuntament està en un 40,72%. Per últim, pel que fa al romanent de Tresoreria, 
s’ha passat del 1.400.000 euros de l’exercici 2015, a 3.575.000 euros el 2016, per 
tant, en aquest aspecte també hi ha hagut un increment de més de 2.000.000 
d'euros. 
 
5.- APROVACIÓ RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIALS DE CRÈDITS NÚMERO 
01/2018 
 
Per provisió d’Alcaldia s’ha incoat l’expedient de reconeixement extrajudicial de 
crèdits per un import total de 292.119,21 euros, comprensiu de 256 documents, 
amb càrrec al pressupost de l’exercici 2018, que corresponen a despeses 
realitzades per l’Ajuntament de Canet de Mar en l’exercici anterior, sense 
compromisos de despesa degudament adquirits, i que quedaren pendents 
d’aplicació al pressupost de l’exercici 2017 a 31 de desembre per diversos motius. 
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Les factures i justificants pendents d’aplicació al pressupost s’agrupen en les 
següents relacions: 
 

 Relació OPA per import total de 100.180,87 euros, corresponent a despeses 
realitzades en l’exercici 2017, amb factura o justificant entrada dins de 
l’exercici 2017, i per les quals existia consignació pressupostària adequada i 
suficient, comprensiva de 183 documents (Annex 1). 

 Relació OPA per import total de 70.872.26 euros, corresponent a despeses 
realitzades en l’exercici 2017, amb factura o justificant entrada dins de 
l’exercici 2017, i per les quals no existia consignació pressupostària 
adequada i suficient, comprensiva de 27 documents (Annex 2). 

 Relació F/2017/11, Per import total de 117.755,79 euros, corresponent a 
despeses realitzades en l’exercici 2017, amb factura o justificant entrada 
dins de l’exercici 2018, i per les quals existia consignació pressupostària 
adequada i suficient, comprensiva de 45 documents (Annex 3). 

 Relació F/2017/12, Per import total de 3.310,29 euros, corresponent a 
despeses realitzades en l’exercici 2017, amb factura o justificant entrada 
dins de l’exercici 2018, i per les quals no existia consignació pressupostària 
adequada i suficient, comprensiva de 1 document (Annex 4). 

 
Tot i l’informe de l’interventor de data 22 de març de 2018, que es transcriu a 
continuació: 
 

“El funcionari sotasignat, Joan Méndez Martínez, interventor de l'Ajuntament de Canet 
de Mar, d'acord amb allò previst en l'article 214 del Text refòs de la Llei d'Hisendes 
Locals, aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 de març, emet el següent: 

 
INFORME DE FISCALITZACIÓ 

NÚM. 24/2018 
 
ASSUMPTE: Reconeixement extrajudicial de crèdits INT/2017/REC/001 
 
I.- RELACIÓ DE FETS 
 
S'ha rebut per a la seva fiscalització prèvia la següent proposta d'acord per la seva 
aprovació pel Ple: 
 
«PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per 
despeses realitzades en l’exercici 2017 pendents d’aplicació al pressupost, per un 
import total de 292.119,21 euros, comprensiu de 256 documents, amb el detall 
contingut en les relacions annexes, i segons el desglossament següent: 
 
 Relació OPA per import total de 100.180,87 euros, corresponent a despeses 

realitzades en l’exercici 2017, amb factura o justificant entrada dins de l’exercici 
2017, i per les quals existia consignació pressupostària adequada i suficient, 
comprensiva de 183 documents (Annex 1). 

 Relació OPA per import total de 70.872.26 euros, corresponent a despeses 
realitzades en l’exercici 2017, amb factura o justificant entrada dins de l’exercici 
2017, i per les quals no existia consignació pressupostària adequada i suficient, 
comprensiva de 27 documents (Annex 2). 

 Relació F/2017/11, Per import total de 117.755,79 euros, corresponent a 
despeses realitzades en l’exercici 2017, amb factura o justificant entrada dins de 
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l’exercici 2018, i per les quals existia consignació pressupostària adequada i 
suficient, comprensiva de 45 documents (Annex 3). 

 Relació F/2017/12, Per import total de 3.310,29 euros, corresponent a despeses 
realitzades en l’exercici 2017, amb factura o justificant entrada dins de l’exercici 
2018, i per les quals no existia consignació pressupostària adequada i suficient, 
comprensiva de 1 document (Annex 4). 

 
SEGON.- Comunicar els acords al departament d’Intervenció, als efectes oportuns. 
No obstant, la Corporació acordarà allò que consideri més oportú.» 
 
II.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 

la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), articles 163, 173.5 i 176. 
 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 d’Hisendes 
Locals, en matèria de pressupostos, articles 25, 26 58, 59 i 60.2 

 Ordre EHA 4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova el Model Normal 
de la Instrucció de Comptabilitat de l’Administració Local 

 Bases d’execució el pressupost per l’exercici 2017. 
 
III.- CONSIDERACIONS 
 
PRIMER.- L’article 176 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
disposa: 
 
“1. Amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses de cada pressupost només es podran 
contraure obligacions derivades d’adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o 
despeses en general que es realitzin en l’any natural del propi exercici pressupostari. 
2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, s’aplicaran als crèdits del pressupost 
vigent, en el moment del seu reconeixement, les obligacions següents: 
a) Les que resultin de la liquidació d’endarreriments a favor del personal que percebi 
les seves retribucions amb càrrec als pressupostos generals de l’ens local. 
b) Les derivades dels compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis 
anteriors, prèvia incorporació dels crèdits en el supòsit establert en l’article 182.3.” 
 
L’article 26 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el TRLRHL en 
matèria pressupostària es pronuncia en el mateix sentit que l’article 176, si bé en el 
seu apartat segon preveu a més dels supòsits previstos en els apartats a) i b) de 
l’article 176 TRLRHL la imputació al pressupost actual d’obligacions procedents 
d’exercicis anteriors a que es refereix l’article 60.2 del Reial decret, el qual estableix: 
 
“.... Correspon al Ple de l’entitat el reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que 
no existeixi consignació pressupostària ...”  
 
SEGON.- L'article 176 del TRLHL consagra el principi d'especialitat temporal, d’acord 
amb el qual en el pressupost d’un exercici només s’hi imputen despeses corresponents 
a obres, serveis i altres prestacions que es realitzin dins el propi exercici pressupostari.  
 
D’altra banda el principi comptable de meritació significa que la imputació temporal 
d’ingressos i despeses ha de fer-se en funció de la corrent real de béns i serveis no en 
el moment en que es produeixi la corrent monetària o financera.  
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Les despeses que queden pendents de reconeixement i liquidació a 31 de desembre i 
que han de ser objecte d'imputació al pressupost de l'exercici següent, quan no 
concorren les excepcions del 176.2 TRLHL constitueixen una vulneració del principi 
d’anualitat i el principi de meritació. 
 
TERCER. - L’excepció al principi d’anualitat pressupostària consistent en el 
reconeixement extrajudicial de crèdits es refereix a despeses realitzades en exercicis 
anteriors, que a 31 de desembre de l’exercici t-1 no s’havien pogut liquidar i 
reconèixer, i per les quals no existia un compromís de despesa degudament adquirit –
és a dir, no s’havia aprovat i comptabilitzat l’autorització i disposició de la despesa 
(fase D o AD).  
 
En el supòsit més genuí, el reconeixement extrajudicial de crèdits tindrà el seu origen 
en la realització d’una despesa sense existència de crèdit adequat i suficient, però 
també poden derivar d'incidències en la tramitació administrativa, com el retard en 
presentació de factura, la seva conformitat pel tècnic responsable o la seva fiscalització 
i aprovació. 
 
Sense perjudici de les responsabilitats regulades en el Títol VII de la Llei 47/2003, de 
17 de novembre, general pressupostària, que es derivin per als òrgans gestors, són 
nuls de ple dret els actes administratius i les disposicions generals amb rang 
reglamentari que incompleixen el caràcter limitatiu dels crèdit pressupostaris (article 
46 LGP i 25.2 RD 500/1990). Per tant, en aquells supòsits en què la despesa es va 
realitzar sense consignació el reconeixement extrajudicial de crèdits constitueix una 
via excepcional de convalidació administrativa orientada a evitar un enriquiment injust 
de l’administració en detriment del proveïdor, d’acord amb la jurisprudència del 
Tribunal Suprem.  
 
QUART.- D’acord amb allò previst en l’article 60.2 RD 500/1990, l’aprovació dels 
reconeixement extrajudicials de crèdit en aquests supòsits correspon al Ple. 
 
Igualment, l’article 30 de les Bases d'execució del pressupost estableix: 
 
«Article 30. Reconeixement extrajudicial de crèdits 
1.- Els actes de conversió o convalidació administrativa de despeses realitzades sense 
el procediment adequat només podran comportar reconeixement extrajudicial de 
crèdits a càrrec de la secció pressupostària origen de la despesa corresponent.  
2.- L'expedient de conversió o convalidació administrativa contindrà: 
- Certificació d’existència de crèdit en el pressupost de l’exercici en curs (document RC) 
- Si s’escau, certificació d’existència de crèdit en l’exercici en què es realitzà la 
despesa. 
- Informe justificatiu subscrit pel tècnic responsable del servei gestor de la despesa i 
conformada pel regidor corresponent, sobre els extrems següents: 
o Justificació de la necessitat de la despesa efectuada  
o Causes d’incompliment del procediment juridicoadministratiu. 
o Data o període de realització 
o Import de la prestació realitzada 
o Incidència que la imputació de la despesa al pressupost corrent pugui tenir sobre 
l'execució de les restants obligacions de l'any en curs 
- Factura degudament conformada i, si és el cas, certificat d'obra. 
3.- Correspondrà al Ple l’aprovació dels expedients de reconeixement extrajudicial de 
crèdits.» 
 
CINQUÈ.- L’expedient comprèn justificants i factures que tenen en comú quatre 
característiques:  
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a.- corresponen a despeses realitzades durant l’exercici 2017,  
b.- no deriven de compromís de despesa degudament adquirit (document AD);  
c.- l’acte administratiu corresponent al reconeixement de l’obligació no fou adoptat 
dins de l’exercici 2017; 
d.- tenen consignació pressupostària adequada i suficient en l’exercici 2018 a la data 
d’emissió d’aquest informe. 
 
No obstant l’anterior, dins d’aquest expedient cal distingir la següent casuística: 
 
a.-Despeses que van quedar pendents d’aplicació a 31/12/2017 per manca de 
consignació pressupostària adequada i suficient en l’exercici 2017. 
b.-Despeses que van quedar pendents d’aplicació a 31/12/2017 per causes 
administratives, singularment, perquè no foren conformades pels responsables dels 
contractes dins de l’exercici, o que no arribaren a temps a Intervenció per ésser 
incloses en les relacions de factures aprovades fins a 30/12. 
c.-Despeses les factures o justificants de les quals entraren per registre a partir de l’1 
de gener de 2018, i que comptaven amb consignació adequada i suficient en l’exercici 
2017. 
d.-Despeses les factures o justificants de les quals entraren per registre a partir de l’1 
de gener de 2018, i que no comptaven amb consignació adequada i suficient a nivell 
de vinculació jurídica en l’exercici 2017. 
 
En les despeses compreses en els casos b) i c) únicament es verifica un incompliment 
del principi d’imputació de les despeses, mentre que els casos a) i d) concorren també 
els incompliments de la normativa pressupostària i de contractació derivats de la 
realització de despesa sense consignació pressupostària. 
 
Des del punt de vista formal, cal observar el següent: 
 
- Les factures i justificants de despesa que són objecte de reconeixement 

extrajudicial de crèdits han estat degudament conformades pels tècnics 
responsables. 

- Existeix crèdit adequat i suficient en el Pressupost de l’exercici 2018 per aplicar 
les despeses incloses en aquest expedient, segons es desprèn dels documents RC 
expedits dins d'aquest exercici. 

 
Tot això sense valorar l’adequació de la despesa a la normativa específica aplicable des 
del punt de vista de la legalitat administrativa. 
 
SISÈ.- Els òrgans responsables de l’execució del pressupost no poden considerar el 
reconeixement extrajudicial de crèdits com un procediment normal de gestió de la 
despesa, i per tant és convenient que adoptin les mesures necessàries per eradicar la 
realització de despeses sense consignació pressupostària, com l’obligatorietat de 
sol·licitar retencions de crèdit amb caràcter previ a la realització de despeses, també 
per les que es tramitin mitjançant acumulació de fases A-D-O. 
 
L’anterior s’ha d’entendre sense perjudici de les responsabilitats que siguin exigibles 
als òrgans que hagin compromès despesa sense crèdit adequat i suficient. 
 
Respecte de les despeses que no es poden considerar excloses de fiscalització prèvia 
(art. 219.1 TRLHL), per no tractar-se de despeses de material no inventariable, 
contractes menors, així com els de caràcter periòdic i demés de tracte successiu, una 
vegada intervinguda la despesa corresponent al període inicial de l’acte o contracte del 
qual derivin o les seves modificacions, així com altres despeses menors de 3.005,06 
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euros que, d’acord amb la normativa vigent, es facin efectives a través del sistema de 
bestretes de caixa fixa, l’article 28.d) Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, determina que constitueix 
infracció molt greu, sempre que sigui culpable, “l’omissió del tràmit d’intervenció 
prèvia de les despeses, obligacions o pagaments, quan aquesta resulti preceptiva o del 
procediment de resolució de discrepàncies vers els reparaments suspensius de la 
intervenció, regulat en la normativa pressupostària”. 
 
IV.- CONCLUSIONS 
 
S’emet informe DESFAVORABLE en raó de les OBJECCIONS FISCALS plantejades en 
l'apartat III, sense perjudici del que s’ha dit sobre la doctrina de l’enriquiment injust. 
 
L'objecció fiscal formulada té efectes suspensius d'acord amb allò previst en l'article 
216.2 lletres a) i c) del TRLHL, i correspon al Ple resoldre la discrepància i aixecar la 
suspensió, d'acord amb l'article 217.1 del mateix cos legal.  
 
El present informe s’emet atenent exclusivament a la fiscalització prevista en la 
normativa vigent i manifestant, de manera expressa, la no valoració de les 
circumstàncies d’oportunitat, necessitat o urgència que motiven l’expedient fiscalitzat. 
 
Canet de Mar, la data de signatura electrònica.” 

 
Atès que la prestació dels serveis o lliuraments dels béns pels qual proposa el 
reconeixement de l’obligació s’han realitzat, segons es desprèn de les diligències de 
conformitat dels tècnics, i als efectes d’evitar un enriquiment injust per part de 
l’Administració, 
 
En virtut d’allò previst en l’article 217, del Tex refós de la Llei d’Hisendes Locals, 
aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 de març. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 22 de març 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 que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 22 de març 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. 
 
Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’aprova 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, Quirze 
Planet Rovira, Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel López Solà, 
Esther Agulló Renau i dos vots en contra dels regidors Toni Romero Carbonell i 
Cristina Soler Vílchez: 
 
PRIMER.- Aixecar el reparament i resoldre la discrepància manifestada per 
l’informe d’intervenció 24/2018, de 22 de març. 
 
SEGON.- Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per 
despeses realitzades en l’exercici 2017 pendents d’aplicació al pressupost, per un 
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import total de 292.119,21 euros, comprensiu de 256 documents, amb el detall 
contingut en les relacions annexes, i segons el desglossament següent: 

 Relació OPA per import total de 100.180,87 euros, corresponent a despeses 
realitzades en l’exercici 2017, amb factura o justificant entrada dins de 
l’exercici 2017, i per les quals existia consignació pressupostària adequada i 
suficient, comprensiva de 183 documents (Annex 1). 

 Relació OPA per import total de 70.872.26 euros, corresponent a despeses 
realitzades en l’exercici 2017, amb factura o justificant entrada dins de 
l’exercici 2017, i per les quals no existia consignació pressupostària 
adequada i suficient, comprensiva de 27 documents (Annex 2). 

 Relació F/2017/11, Per import total de 117.755,79 euros, corresponent a 
despeses realitzades en l’exercici 2017, amb factura o justificant entrada 
dins de l’exercici 2018, i per les quals existia consignació pressupostària 
adequada i suficient, comprensiva de 45 documents (Annex 3). 

 Relació F/2017/12, Per import total de 3.310,29 euros, corresponent a 
despeses realitzades en l’exercici 2017, amb factura o justificant entrada 
dins de l’exercici 2018, i per les quals no existia consignació pressupostària 
adequada i suficient, comprensiva de 1 document (Annex 4). 

 
TERCER.- Comunicar els acords al departament d’Intervenció, als efectes oportuns. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que en 
aquest punt es presenten tot un conjunt de despeses pendents de pagament de 
serveis i subministraments efectuats bàsicament durant l’any 2017, per poder fer el 
pagament efectiu. S’han distribuït en quatre relacions, però s’estructuren en dos 
grans blocs, les factures pendents entrades abans del 2018 i les entrades a partir 
del 2018. A la vegada, aquests dos blocs es divideixen en dos grups, les factures 
amb consignació pressupostària i les factures sense consignació pressupostària. El 
concepte i l’import el poden veure als annexos que tenen tots els regidors. En la 
línia de la intervenció que ha fet amb relació al punt 2 de l’ordre del dia de la sessió 
d’avui, el període de pagament mig de les despeses, vol manifestar la voluntat 
d’evitar, en la mesura del possible, aquest tipus d’operacions, bàsicament per 
l’impacte que tenen en el període mig de pagament, per no perjudicar la imatge i la 
confiança de l’Ajuntament de cara als proveïdors i, sobretot, per no perjudicar els 
mateixos proveïdors, ja que és absurd que, anant bé l’Ajuntament, es faci anar 
malament els proveïdors. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que el 
pressupost es presenta al febrer del 2018 i avui ja es presenta la primera 
modificació de crèdit. D’aquestes quatre relacions de despeses, les que els 
interessen especialment són les que no tenen consignació pressupostària de 
l’exercici 2017, entre les quals hi ha un pagament a la UNED de 16.431 euros, a la 
Fundació Pere Tarrés, per un import de 7.000 euros, 4.599 euros per Kyocera i una 
factura a Endesa per 8.000 euros. Pregunta com és que aquestes factures no tenien 
consignació. Poden entendre que hi hagi pagaments que es dilatin fora de l’exercici 
2017, però no poden entendre que no hi hagi consignació pressupostària per unes 
factures que pugen uns 70.000 euros en total. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Ensenyament, explica 
que ja que aquestes factures pertanyen a la seva Àrea, explicarà com ha anat. 
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Primer, però, vol recordar que aquest punt no es refereix a cap modificació de 
pressupost, sinó que és un reconeixement extrajudicial de crèdits. A continuació, 
explica que la factura de la UNED respon a una despesa de l’any 2016, del 
tancament d’un conveni de l’‘any 2016, per això no tenia consignació 
pressupostària al pressupost del 2017. Pel que fa a la factura de la Fundació Pere 
Tarrés, també correspon al pagament d’un any anterior referent a unes millores a 
l’obra de construcció. No hi havia una partida prèvia lligada a l’assumpte de 
millores d’edifici i per això no tenia consignació pressupostària l’any 2017. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal del PDeCAT, explica 
que abans d’entrar en la seva intervenció pròpiament dita vol deixar palès que 
discrepa de les paraules que acaba de dir el senyor Llovet, quant al fet que aquest 
assumpte no modificarà el pressupost, ja que aquest reconeixement extrajudicial 
de crèdits haurà de ser absorbit pel pressupost del 2018. Dit això, vol comentar 
que si bé és lògic que es produeixin dissidències comptables al final de l’exercici, 
perquè entren factures un cop l’exercici està tancat o per altres qüestions, el que 
sobta és que hi hagi factures sense consignació pressupostària, és a dir, que no 
s’havien previst en el pressupost, del tipus com el consum d’aigua, del 
manteniment de les fotocopiadores o factures de la Fundació Pere Tarrés per 
prestar el servei de l’escola bressol. A part d’aquestes consideracions, la seva 
resposta serà favorable a l’aprovació perquè entenen que el romanent de Tresoreria 
permetrà el pagament d’aquestes factures dins l’exercici del 2018. 
 
El senyor Xirau explica que revisaran les factures de l’empresa Endesa i si al senyor 
Romero li sembla bé li explicaran una per una per què ha passat aquest problema. 
 
6.- ASSABENTAT SUBCONTRACTACIÓ CONTRACTE DE CONCESSIÓ D’OBRA 
PÚBLICA PER A LA CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ DE 24 HABITATGES 
DOTACIONALS AL RIAL DELS OMS, NÚM. 20 
 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament, de data 29 de maig de 2008, pel qual s’acordà 
adjudicar a la societat VISOREN, SL, el contracte de concessió d'obra pública en 
règim de cessió d’ús, per a l’estudi, concertació i desenvolupament d’una promoció 
d’habitatge protegit al carrer Rial dels Oms/Rda. Doctor Manresa de Canet de Mar, 
a l’empresa Visoren, SL, amb un pressupost d’inversió de 2.241.618,52 € de 
conformitat amb l’informe emès pel servei de gestió i habitatge de la Diputació de 
Barcelona, i sota les condicions que estableixen el plec de prescripcions tècniques, 
el quadre de característiques i el plec de condicions administratives que el 
complementa i d’altres normatives que li siguin d’aplicació. 
 
Atès que en data 25 de juliol de 2008 es va formalitzar dita adjudicació mitjançant 
contracte administratiu.  
 
Atès que en data 30 de gener de 2018, Visoren, SL, aporta a l’Ajuntament còpia 
d’un contracte de serveis de gestió patrimonial, formalitzat en data 1 de juliol de 
2014 entre Visoren, SL i Visoren Renta, SA, pel que, entre d’altres extrems, 
Visoren, SL, cedeix a Visoren Renta, SA, el dret de cobrament dels diferents 
arrendaments tot i seguir ostentant la titularitat d’aquests contractes. 
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Atès que segons disposa la clàusula 12.2 de l’esmentat contracte “pel que fa a la 
fase d’explotació del servei LA CONCESSIONÀRIA únicament podrà concertar amb 
tercers l’execució de prestacions accessòries de conformitat amb l’article 170 del 
Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques”. 
 
Atès que segons disposa l’art. 115.1 TRLCAP, excepte que el contracte disposi el 
contrari o que per la seva naturalesa i condicions es dedueixi que s’ha d’executar 
directament per l’adjudicatari, podrà aquest concertar amb tercers la realització 
parcial d’aquest. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposa l’art. 115.2 TRLCAP, els requisits per a 
la celebració dels subcontractes són els següents: 
 

a) Que en tot cas es doni coneixement per escrit a l’Administració del 
subcontracte a celebrar, indicant les parts del contracte a realitzar pel 
subcontractista. 

b) Que les prestacions parcials que l’adjudicatari subcontracti amb tercers no 
excedeixin del percentatge que, superior al 50% de l’import d’adjudicació, es 
fixi en el plec de clàusules administratives particulars. En el supòsit que no 
figuri en el plec aquesta previsió, el contractista podrà subcontractar fins a 
un percentatge que no excedeixi de l’indicat 50% de l’import d’adjudicació. 

c) Que el contractista s’obligui a abonar als subcontractistes i subministradors 
el pagament del preu pactat amb uns i altres en els terminis i condicions que 
no siguin més desfavorables que els establerts per la normativa en vigor per 
a les relacions entre Administració i contractista. 

 
Atès que tot i que Visoren, SL, no ha complert l’obligació de comunicar a 
l’Ajuntament la subcontracta abans de formalitzar-la, la realitat és que aquesta es 
va dur a terme l’1 de juliol de 2014 i que, des d’aleshores, Visoren Renta, SA, ve 
executant una part del contracte, això és la gestió patrimonial dels arrendaments. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 22 de març 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 l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, el Ple municipal acorda: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat que Visoren, SL, adjudicatària del contracte de 
concessió d’obra pública per a la construcció i explotació de 24 habitatges 
dotacionals al rial dels Oms, 20 de Canet de Mar, ha subcontractat la gestió 
patrimonial dels arrendaments a Visoren Renta, SA, tot advertint a l’adjudicatària 
que la subcontractista no pot trobar-se incursa en cap causa de prohibició de 
contractar amb l’Administració. 
 
SEGON.- Advertir a Visoren Renta, SA, que queda obligada només davant de 
Visoren, SL, la qual assumirà, en virtut del que disposa l’art. 115.3 TRLCAP la total 
responsabilitat de l’execució del contracte davant l’Ajuntament.  
 
TERCER.- Que es notifiqui el present acord a tots els interessats. 
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El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Ensenyament, explica 
que l’empresa a qui es va concedir la construcció i la gestió dels habitatges 
dotacionals ubicats al rial dels Oms, 20, era Visoren, SL. L’empresa Visoren va 
dividir en dues empreses aquesta gestió, però no ho va comunicar a l’Ajuntament. 
S’ha demanat a l’empresa que presenti la documentació conforme s’havia fet 
aquesta subcontractació. Com que aquesta subcontractació és una petita part del 
total de la concessió, perquè la part de la construcció encara depèn de Visoren, SL, 
era interessant que fessin el canvi perquè si no el feien, el NIF amb el qual 
l’Ajuntament ha d’operar no és el mateix i, per tant, no pot fer ingressos a algú a 
qui no es té contractat. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que 
tenen algunes preguntes per fer. Pregunta des de quan no es paguen aquestes 
factures; també pregunta si, tot i que no es paguessin, estaven provisionades 
aquestes factures, i, per últim, pregunta si hi ha algun contenciós interposat per 
Visoren, SL contra l’Ajuntament per aquest assumpte. 
 
El senyor Llovet explica que l’any 2016 van detectar que estaven arribant factures a 
l’Ajuntament amb un NIF que no era l’apropiat. Es va fer una reunió amb l’empresa, 
a l’octubre o el novembre del 2016 i des d’aquella reunió, l’Ajuntament estava 
esperant rebre la documentació i poder regularitzar la situació. Mentrestant, i com 
és lògic, l’Ajuntament no pot pagar una factura amb un NIF que no es correspon i 
fins ara no es pagaven. L’Ajuntament, però, té els diners a punt, però no es 
pagaven tot esperant aquesta documentació que se’ls havia demanat. L’empresa va 
interposar un contenciós per aquest assumpte perquè considerava que sí que 
s’havien de pagar i l’Ajuntament pensava que fins que no es canviés aquest NIF no 
es podia pagar cap factura. Hi ha altres contenciosos que aquesta empresa ha 
interposat contra l’Ajuntament, i que el consistori ha guanyat, com per exemple, el 
fet que al terreny del carrer Romaní s’hi havia de fer uns projectes que 
l’Ajuntament considerava que havia de pagar Visoren, SL i així s’ha disposat 
judicialment.  
 
7.- INCOACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ CONCESSIÓ DE SERVEIS 
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 30 de desembre de 2013, va 
acordar adjudicar el contracte per a la gestió del servei públic d’escola bressol 
municipal, a la Fundació Pía Institut Pere Tarrés d’Educació en l’Esplai pel preu de 
2.341.723,73 €, exempt d’IVA, amb subjecció al plec de clàusules administratives i 
al plec de clàusules tècniques particulars (PCAP i PCTP), així com a les millores 
proposades en l’oferta presentada pel propi licitador, les quals van ser acceptades 
per l’Ajuntament.  
 
Atès que en data 13 de febrer de 2014 es va formalitzar el contracte amb la 
Fundació Pía Institut Pere Tarrés d’Educació en l’Esplai, establint-se en la seva 
clàusula tercera un termini d’execució des de l’1 de febrer de 2014 fins al 31 de 
juliol de 2018. 
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Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament iniciar una nova licitació per a la 
contractació d’aquesta concessió de serveis ja que no es disposa dels mitjans 
humans necessaris per poder prestar-lo de forma directa. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 22 de març 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. 
 
En conseqüència, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’aprova per 
unanimitat dels setze regidors presents, dels disset que integren el nombre de dret 
del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Que des de l’Àrea d’Educació i Secretaria es procedeixi a la redacció dels 
plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars que hagin 
de regir la contractació de la concessió de serveis d’escola bressol municipal. 
 
SEGON.- Que una vegada redactades les propostes de plecs, emeti informe el 
secretari, amb relació a la normativa jurídica i el procediment aplicable a la present 
contractació, i l’interventor, amb relació a les previsions pressupostàries i els 
percentatges sobre els recursos ordinaris. 
 
TERCER.- Tot seguit, que es sotmeti l’expedient a la consideració de l’òrgan de 
contractació per a la seva resolució si s’escau. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Ensenyament, explica 
que es tracta de la nova licitació del contracte de la concessió de serveis de l’escola 
bressol municipal, ja que aquest any acaba el període de contractació. Com ha 
canviat tota la normativa de contractació, passa a ser una concessió de serveis. Ara 
s’inicia l’expedient i s’està treballant amb Serveis Tècnics, Secretaria i Intervenció i 
esperen poder convocar l’oposició abans del proper Ple perquè puguin estudiar els 
plecs de condicions i considerar si tenen alguna millora per introduir-hi. 
 
8.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI PÚBLIC 
DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE CANET DE MAR 
 
Atès que el servei de cementiri municipal és competència de l'Ajuntament de Canet 
de Mar, que pot ser gestionat per qualsevol de les formes previstes a la legislació 
del règim local i que es prestarà en el bé de domini públic afectat a aquest servei. 
 
Atès que es necessari i convenient que l’Ajuntament de Canet de Mar aprovi un 
reglament que reguli, administri, dirigeixi i tingui cura del Cementiri Municipal, així 
com que també reguli tot allò relatiu a la conducció de cadàvers i establiments 
d'empreses funeràries, llevat d'allò que sigui competència pròpia d'altres autoritats 
i organismes. 
 
Atès que les corporacions municipals estan facultades per intervenir en l’activitat 
dels ciutadans i les ciutadanes mitjançant l’aprovació d’ordenances i reglaments, tal 
com reconeixen els articles 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, i 236 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
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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 28 de febrer d’enguany, l’alcaldessa va resoldre iniciar 
expedient per redactar i aprovar el text per a un reglament regulador del servei 
públic del Cementiri Municipal de Canet de Mar i, a aquest efecte, va disposar 
constituir una comissió d’estudi perquè redactés aquest reglament, integrada pel 
titular de la Regidoria delegada d’Obres i Serveis, la cap tècnic de Comunicació i 
Atenció Ciutadana, la cap del Servei de Secretaria i el secretari general de 
l’Ajuntament, la qual estava presidida per l’alcaldessa de la corporació. 
 
Aquesta comissió d’estudi es va reunir en data 7 de març de 2018, reunió en la 
qual es va formular el projecte de Reglament regulador del servei públic del 
cementiri municipal. 
 
Vist el text resultant, redactat per aquesta comissió d’estudi abans esmentada, de 
conformitat amb el que estableixen els articles 20, 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei de 
bases de règim local. 
 
Vist i trobat conforme l’informe favorable de Secretaria. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 22 de març 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 d’Obres i Serveis, s’aprova 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, Quirze 
Planet Rovira, Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel López Solà 
i Esther Agulló Renau i dos en contra dels regidors Toni Romero Carbonell i Cristina 
Soler Vílchez: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Reglament regulador del servei públic del 
Cementiri Municipal de Canet de Mar, el text íntegre del qual es transcriu a 
continuació: 
 
REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI PÚBLIC DEL CEMENTIRI MUNICIPAL  

 
TÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1: competència i naturalesa del servei. 
 
És competència de l'Ajuntament de Canet de Mar el servei de cementiri municipal, el 
qual podrà ser gestionat per qualsevol de les formes previstes a la legislació del règim 
local, i es prestarà en el bé de domini públic afectat a aquest servei. 
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Article 2: objecte. 
 
És objecte d'aquest Reglament la regulació, l’administració, la direcció i la cura del 
Cementiri Municipal, així com d'allò relatiu a la conducció de cadàvers i establiments 
d'empreses funeràries, llevat d'allò que sigui competència pròpia d'altres autoritats i 
organismes. 
 
Article 3: obligacions del titular del servei. 
 
1.- Correspon a l'Ajuntament de Canet de Mar, com a ens titular de servei: 
 

a.- La supervisió i tutela de la prestació del servei.  
b.- L'organització, la cura i el condicionament del Cementiri.  
c.- El compliment de les mesures sanitàries i higièniques d'aplicació vigent o 
que es dictin en el futur. 
d.- L'autorització i la inspecció de les obres i les instal·lacions de qualsevol 
classe que es facin al Cementiri.  
e.- La resolució de tots els recursos, queixes i peticions que es presentin 
contra els actes de gestió i servei.  
f.- L'atorgament de les concessions sepulcrals i el reconeixement dels drets 
funeraris de qualsevol classe.  
g.- Establir les tarifes del servei mitjançant les Ordenances fiscals o 
l’instrument normatiu que pertoqui. 
h.- La percepció de les tarifes abonades pels usuaris. 
i.- El nomenament, la direcció i el cessament del personal adscrit al servei. 
j.- L’administració i el control de les altres activitats comercials que es pugin 
generar en el recinte del Cementiri.  
k.- La resta d'atribucions que la legislació de règim local reserva als ens 
públics titulars dels serveis municipals.  

 
2.- Correspondrà a les empreses autoritzades per a la prestació de serveis funeraris en 
aquest municipi, la prestació dels treballs propis del servei, així com la conducció de 
cadàvers, els trasllats de despulles, el subministrament de caixes i capelles, des de la 
data de defunció, fins al lliurament de les restes mortals al personal del Cementiri per 
a la seva inhumació.  
 
TÍTOL II: DELS DRETS FUNERARIS 
 
SECCIÓ I: DELS DRETS FUNERARIS EN GENERAL 
 
Article 4: contingut del dret funerari. 
 
1.- El dret funerari constitueix la facultat que se li atorga al titular d'un dret d'ús 
respecte una part prèviament construïda o edificada del domini públic municipal adscrit 
al servei de cementiri com nínxol, tomba, panteó, fossa, columbari, per a la inhumació 
i la conservació en aquest, de les seves restes o cendres i/o les dels seus familiars i les 
de les persones amb qui tingui una unió especial d’afecte.  
 
2.- Aquesta facultat no pot en cap cas estendre's a la lliure disponibilitat per a 
l'alienació a títol gratuït ni onerós dels béns de domini públic sobre els que recau 
aquest dret, i que a conseqüència de la seva naturalesa són inalienables, 
inembargables i imprescriptibles.  
 
Article 5: garantia. 
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El dret funerari sobre tota classe de sepultures restarà garantit mitjançant l'expedició 
del títol nominatiu de cada sepultura i s'inscriurà en el Llibre de registre corresponent. 
 
SECCIÓ II: DE LES CONCESSIONS. 
 
Article 6: adquisició i titularitat del dret funerari. 
 
1.- El dret funerari s'adquireix per l'atorgament i la concessió del títol del dret funerari 
i pel pagament de la taxa establerta en la corresponent Ordenança fiscal, atorgament 
que es podrà efectuar: 
 
a.- A nom personal i individual, que serà del propi peticionari. 
b.- A nom de comunitats religioses o establiments benèfics o hospitalaris reconeguts 
com a tals per l'Administració, per a ús exclusiu dels seus membres, dels asilats i 
acollits. 
c.- A nom de corporacions, fundacions o entitats legalment constituïdes, de tipus social 
o benèfic, per a ús exclusiu dels seus membres. 
 
Les sepultures del Cementiri Municipal de Canet de Mar es classifiquen en: 
 
1. Nínxol: cavitat d’una construcció funerària per a la inhumació d’un o més cadàvers o 
de restes cadavèriques, tancada amb una llosa o envà. 
Al Cementiri Municipal de Canet de Mar, comprèn les denominacions de nínxol amb 
ossera o nínxol sense ossera.  
2. Tomba: lloc soterrat d’inhumació d’un o més cadàvers o de restes cadavèriques, 
cobert o no per una llosa, integrat per un o més nínxols. 
3. Panteó: monument funerari destinat a la inhumació de diferents cadàvers o de 
restes cadavèriques, integrat per un o més nínxols. 
4. Fossa comú: lloc soterrat d’inhumació de cadàvers i restes cadavèriques. 
5. Ossera municipal: espais del Cementiri Municipal destinats a recollir restes 
cadavèriques resultants d’exhumacions i neteges de sepultures. 
6. Columbari: nínxols destinats a contenir les urnes de cendres resultants del procés 
d’incineració de cadàvers.  
 
2.- En cap cas podran ser titulars de concessions ni de cap altre dret funerari les 
companyies d'assegurances, de previsió o qualsevol altra similar, i per tant no tindran 
efectes davant l'Ajuntament, les clàusules de les pòlisses o contractes que concertin, si 
pretenen cobrir altres drets que no siguin el de proporcionar als assegurats el capital 
necessari per tal d’abonar el dret funerari de què es tracti. 
 
3.- Correspondrà a l'Ajuntament la facultat de resoldre els expedients sobre titularitat i 
ús dels drets funeraris i totes llurs incidències. La seva resolució podrà ser recorreguda 
davant de l'Ajuntament.  
 
El lliurament dels corresponents títols funeraris serà facultat exclusiva de l'Ajuntament 
de Canet de Mar. 
 
Article 7: contingut del títol. 
 
El títol de dret funerari contindrà les dades següents:  
 

a.- Identificació de la sepultura.  
b.- Data de l'adjudicació. 
c.- Nom i cognoms del seu titular.  



Ref: S/iu 

28 
 
 

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 

d.- Nom i cognoms dels difunts, les restes dels quals hi són dipositades, així com 
les inhumacions, les exhumacions i els trasllats; i les dates en què s’han efectuat 
aquestes operacions.  

 
Article 8: Terminis. 
 
1.- El títol del dret funerari es podrà adquirir en règim de concessió administrativa en 
les modalitats regulades al punt següent. 
 
2.- Per concessió al màxim termini: el dret funerari sobre qualsevol sepultura per 
aquest règim de concessió s'atorgarà amb caràcter general per un termini de 50 anys. 
En cas de ser sol·licitat per la persona titular abans d’acabar el termini de la concessió 
inicial, aquesta podrà ésser prorrogada per un període màxim de 25 anys més.  
 
3.- Per concessió a 3 anys (dita lloguer): el dret funerari sobre qualsevol sepultura 
d'adjudicació per lloguer s'atorgarà per un període de 3 anys. L’Ajuntament podrà 
atorgar una pròrroga d’un màxim de 18 mesos, sempre a petició del titular. 
Transcorregut el període de lloguer, si no s’atorga una nova concessió de dret funerari, 
les restes hauran de ser traslladades a la fossa comuna o mitjançant la incineració als 
columbaris especials. 
 
Article 9: requisits per a la concessió de nínxols i columbaris 
 
Les concessions podran atorgar-se per a l'enterrament immediat d'un cadàver, per al 
trasllat de restes des d'un nínxol adjudicat amb anterioritat o per al dipòsit de cendres 
procedents d’incineracions de cadàvers tant en nínxols com en columbaris. Les 
sepultures (nínxols i tombes) seran denominades en forma adequada i numerades 
correlativament, quedant obligats els titulars a acceptar-ne el número que per ordre 
d’adjudicació els toqui. 
 
SECCIÓ III: DE LA TRANSMISSIÓ DEL DRET FUNERARI. 
 
Article 10: transmissió entre vius. 
 
S'estimarà vàlida la cessió a títol gratuït del dret funerari sobre sepultures per actes 
entre vius a favor del cònjuge, parents del titular per consanguinitat fins al quart grau, 
i afinitat fins al segon grau, i de persones que acreditin llaços afectius i convivència 
mínima de 5 anys amb el titular immediatament anteriors a la transmissió. També les 
que es defereixen a favor d'hospitals, entitats benèfiques o religioses amb personalitat 
jurídica segons la legislació vigent. 
 
Article 11: sol·licitud de transmissió. 
 
1.- En el termini de cinc anys des de la mort del titular del dret funerari, els hereus 
testamentaris o aquells a qui correspongui per herència hauran de sol·licitar a 
l'Ajuntament o entitat a qui autoritzi, la transmissió del dret funerari prèvia 
presentació dels documents justificatius de la seva pretensió. El gestor del servei 
lliurarà un nou títol i es consignarà la transmissió en el llibre de registre i en el fitxer 
general.  
 
2.- Exhaurit el termini de cinc anys sense que s'hagi procedit a sol·licitar la 
transmissió, la titularitat del dret funerari revertirà a favor de l'Ajuntament, prèvia 
notificació als possibles hereus. 
 
3.- Les successives transmissions d’un dret funerari no alteraran el termini per al qual 
fos inicialment atorgat. 
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Article 12: successió testamentària. 
 
1.- Si del certificat del Registre d'Últimes Voluntats en resultés l'existència del 
testament, s'obrirà la successió testamentària i, d'acord amb les disposicions del 
testador, es durà a terme la transmissió a favor de l'hereu designat.  
 
2.- Si el testador hagués disposat de la seva herència a favor de diversos hereus, els 
drets sobre la sepultura seran deferits als qui d'entre ells designi per majoria de 
participació en l'herència.  
 
3.- En el cas de no aconseguir-se o de no ésser possible la dita majoria, s'atribuirà la 
titularitat a l'hereu escollit pels restants, els quals hauran de renunciar al dret funerari.  
 
4.- Si no hi ha acord, s'atorgarà la titularitat al de major edat entre els hereus i si 
aquest no accepta, al que el segueix en edat, i així successivament.  
 
5.- Les transmissions efectuades en base als apartats anteriors, revestiran el caràcter 
de provisionals en cas que existeixi litigi l'objecte del qual sigui la titularitat del dret 
funerari, i mentre no recaigui resolució judicial ferma.  
 
Article 13: successió ab intestada. 
 
A falta de successió testamentària, es transmetrà el dret funerari per ordre de 
successió establert per la legislació civil i si existissin diverses persones amb dret a la 
successió, s'observaran les normes dels articles anteriors. A falta d’aquesta successió, 
el sol·licitant acreditarà el seu dret a ser titular aportant una declaració responsable de 
la inexistència de possibles hereus. 
 
Article 14: possessió del títol. 
 
1.- Els posseïdors de títols sobre sepultures que figurin registrades a nom de persona 
finada, hauran de sol·licitar la transmissió de la sepultura quan no haguessin sol·licitat 
el canvi de nom de conformitat amb aquest reglament, articles 11, 12, 13 i 14. 
 
2.- En aquells casos que existeixi constància o presumpció de l'òbit del titular 
mencionat en l'apartat anterior sense que sigui possible l'aportació del títol, 
s'entendrà, salvant prova en contrari, que està acreditada la possessió de títol i el dret 
funerari del sol·licitant, pel compliment dels requisits següents: 
 
a.- Si resulta de document fefaent expedit almenys deu anys abans, sempre que no 
s'hi hagi fet cap inhumació posterior, i  
b.- Pel fet d'haver estat inhumat en la sepultura de referència el cadàver del cònjuge, 
ascendent, descendent o col·lateral fins al quart grau per consanguinitat o segon per 
afinitat, del qui ho sol·liciti, amb la mateixa antelació, sempre que no s’hagi fet cap 
inhumació posterior. 
 
Article 15: renúncies. 
 
1.- Podran renunciar els titulars de drets de les sepultures que no continguin cadàvers 
ni restes, a favor de l’Ajuntament de Canet de Mar, sempre que no siguin concessions 
de lloguer. La renúncia no produirà cap dret a compensació econòmica.  
 
2.- En cas d’existir restes, podran ser traslladades a una altra sepultura, a càrrec del 
titular, o bé d’ofici per l’Administració a la fossa comuna. 
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SECCIÓ IV: MODIFICACIONS DEL DRET FUNERARI 
 
Article 16: declaració de les modificacions. 
 
La transmissió, la rectificació, la modificació o l’alteració del dret funerari, serà 
declarada a sol·licitud de l'interessat o d'ofici en expedient administratiu, en el qual es 
practicarà la prova i s'aportarà la documentació necessària per justificar els seus 
extrems. 
 
Article 17: mesures cautelars. 
 
Durant la tramitació d'un expedient de traspàs, serà discrecional la suspensió de les 
operacions en la sepultura, ateses les circumstàncies de cada cas, suspensió que 
restarà sense efecte en expedir-se el nou títol. Malgrat la suspensió decretada es 
podran autoritzar les operacions de caràcter urgent deixant-ne constància en 
l'expedient. 
 
Article 18: dades errònies. 
 
Els errors de noms, cognoms o qualsevol altre en els títols, es corregiran d’ofici, o a 
instància del titular, prèvia justificació i comprovació. 

 
SECCIÓ V: FINALITZACIÓ DELS DRETS FUNERARIS 
 
Article 19: extinció i caducitat del dret funerari. 
 
1.- Podrà ser declarada l'extinció i la caducitat del dret funerari i la conseqüent 
reversió a favor de l’Ajuntament, en els casos següents:  
 
a.- Per declarar-se la construcció en estat de ruïna.  
b.- Per abandó de la sepultura, considerant-se com a tal la falta continuada del 
pagament dels drets de conservació i manteniment.  
c.- Per haver transcorregut el període d’adjudicació i les pròrrogues, si s’escau. 
d.- Per renúncia expressa del titular.  
 
2.- Es considera sempre implícita la facultat de l'Ajuntament de resoldre els drets 
funeraris, si ho justifiquen les circumstàncies sobrevingudes d'interès públic, i quan es 
derivi de l'aplicació de la normativa de règim local vigent en cada moment.  
 
Article 20: procediment administratiu per l'extinció de drets. 
 
1.- La declaració de l’extinció del dret funerari dels casos de caducitat pels motius 
establerts en els apartats a.- i b.- del paràgraf primer de l’article anterior, requerirà 
prèviament l'expedient contradictori en què es considerarà part interessada les 
persones titulars dels drets funeraris sobre les sepultures afectades, a les quals se’ls 
practicarà l’oportuna notificació en el domicili que es conegui a aquests efectes, i si no 
és conegut, mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província concedint un termini 
de 30 dies a fi que el titular, hereus o afavorits puguin al·legar el que considerin 
oportú en defensa dels seus drets. La compareixença de qualsevol d'aquests amb el 
compromís de portar a terme les actuacions requerides en el termini que a l'efecte 
s'assigni, interromprà l'expedient fins al seu venciment, moment en què l'òrgan 
competent haurà d'informar respecte de les actuacions realitzades. 
 
Si resulten conformes, l'expedient s'arxivarà sense més tràmit; en cas contrari es 
declararà l’extinció del dret funerari. 
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2.- En el supòsit c) de l'article anterior, s'aplicarà allò que disposa l'article 8.2. 
 
TITOL III. POLICIA ADMINISTRARIVA I SANITÀRIA 
 
SECCIÓ I: DE L'ADMINISTRACIÓ DEL CEMENTIRI. 
 
Article 21: funcions d'administració. 
 
L'administració del Cementiri anirà a càrrec de l’òrgan de gestió que determini 
l’Ajuntament, al qual li correspon exercir les funcions següents: 
 
a.- Expedir els permisos d'inhumacions, exhumacions, trasllats i incineracions.  
b.- Portar els llibres de registre administratius i practicar els assentaments 
corresponents.  
c.- Els actes de reconeixement dels drets funeraris i l’expedició dels títols acreditatius 
d'aquests.  
d.- Formular les propostes necessàries amb relació a aquells punts que es considerin 
oportuns per a la bona gestió dels serveis del Cementiri.  

e.- Arxiu de documentació corresponent a la gestió del Cementiri Municipal.  
f.- Qualsevol altre funció relacionada amb els serveis del Cementiri que no estigui 
atribuïda expressament a un altre òrgan municipal.  
 
Article 22: Llibre General de Sepultures i Parcel·les. 
 
El Llibre Registre General de Sepultures contindrà, referent a cadascuna d'elles, les 
dades següents: 
 

a.- Identificació de la sepultura.  
b.- Resolució administrativa i data de l'atorgament del dret funerari. 
c.- Nom i cognoms del titular de la sepultura.  
d.- Successives transmissions per actes entre vius o mortis causa.  
e.- Inhumacions, exhumacions o trasllats que tinguin lloc amb indicació dels 
noms, els cognoms i la data.  
f.- Limitacions, prohibicions i clausura. 
g.- Qualsevol altra incidència que afecti la sepultura o al seu conjunt.  

 
Article 23: Llibre d'Inhumacions i Exhumacions de Cadàvers, de Restes i 
Cendres. 
 
El Llibre d'Inhumacions i Exhumacions de Cadàvers, Restes i Cendres contindrà, 
referent a cadascuna d'aquestes actuacions, les dades següents: 
 

a.- Nom i cognoms del difunt.  
b.- Data i hora de la defunció.  
c.- Lloc i població de defunció.  
d.- Lloc d'enterrament, indicant el tipus de sepultura.  
e.- Data d'inhumació o exhumació.  

  
Article 24: reclamacions i suggeriments. 
 
1.- Les reclamacions, tant escrites com verbals seran anotades en el llibre 
corresponent. Si no es poden resoldre es traslladaran a l'òrgan competent per a la 
seva tramitació. 
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2.- Contra les resolucions a les peticions i les queixes es podrà interposar recurs de 
reposició davant l'Alcaldia, dins dels terminis i amb els efectes previstos en les 
disposicions legals vigents. 
 
3.- Els responsables municipals tenen facultats per efectuar a qualsevol hora del dia, 
sense previ avís, i tan sols amb la deguda acreditació, totes les inspeccions. De totes 
elles s'aixecarà acta, donant compte a l'òrgan que correspongui, signada per 
l'inspector municipal que hagi efectuat la inspecció. 
 
SECCIÓ II: DE L’ORDRE I GOVERN INTERIOR DEL CEMENTIRI. 
 
Article 25: funcions d'ordre i govern interior. 
 
L'ordre i el govern interior del Cementiri serà a càrrec de l’òrgan de gestió que 
determini l’Ajuntament, al qual li correspon exercir les funcions següents: 
 
a.- Vigilar el recinte del Cementiri i donar a conèixer les anomalies que s'observin.  
b.- Impedir l'entrada de vehicles en el recinte del Cementiri, excepte els vehicles 
autoritzats o de serveis funeraris.  
c.- Impedir l'entrada o la sortida del recinte del Cementiri de qualsevol objecte impropi 
o incompatible amb la naturalesa del cementeri, si el portador no disposa de 
l’autorització corresponent.  
d.- Procurar que totes les instal·lacions i les construccions es trobin sempre en 
perfecte estat de neteja, conservació i ordre.  
e.- Impedir l'entrada al Cementiri a tota persona o grup que pel seu comportament o 
altres motius ostensibles puguin pertorbar la tranquil·litat del recinte o alterar les 
normes de respecte inherents a aquest lloc.  
 
Article 26: horaris. 
 
El Cementiri restarà obert durant les hores que determini l'Ajuntament d'acord amb les 
circumstàncies de cada època de l'any. L'horari d'obertura i tancament serà aprovat 
mitjançant decret de l’Alcaldia i exposat en un lloc visible a l'entrada principal del 
Cementiri Municipal.  
 
Article 27: respecte i ordre. 
 
Els visitants del Cementiri es comportaran amb el respecte adequat al recinte i, a tal 
efecte, no es permetrà cap acte que, directament o indirectament, en suposi 
profanació donant-ne compte a l'autoritat competent. 
 
Article 28: simbolisme iconogràfic, epitafis i ornaments funeraris. 
 
Els epitafis, els recordatoris, els emblemes i els símbols podran transcriure's en 
qualsevol idioma, amb el degut respecte al recinte. El titular serà responsable de les 
inscripcions que lesionin drets de tercers. 
 
Article 29: ritus funeraris. 
 
1.- Els serveis del Cementiri Municipal es faran sense cap discriminació per raons de 
religió ni qualsevol altre tipus. L’Ajuntament vetllarà per proveir dels espais més 
adequats a aquesta finalitat. 
 
2.- Els ministres o representats de les distintes confessions religioses d'entitats 
legalment reconegudes podran disposar allò que creguin més convenient a la 
celebració dels enterraments, d'acord amb les normes aplicades a cadascun dels casos 
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i dintre del respecte degut als difunts. En tot cas els diferents ritus funeraris 
s’ajustaran a les condicions i les circumstàncies de disponibilitat del Cementiri 
Municipal. L’Ajuntament no és responsable de cap despesa associada als ritus 
celebrats. 
 
Article 30: obtenció d’imatges. 
 
L'obtenció d'imatges de les sepultures o vistes generals o parcials dels cementiris, 
requerirà una autorització especial de l’Ajuntament o entitat a qui autoritzi, i el 
pagament, si s’escau, dels drets corresponents. Aquesta autorització s’atorgarà en 
règim de comunicació prèvia i declaració responsable, a través de la presentació dels 
formularis habilitats a tal efecte. 
 
 
Article 31: responsabilitat per danys. 
 
1.- Seran responsables dels danys i desperfectes, que com conseqüència de la seva 
acció puguin causar a les construccions del Cementiri i en els elements accessoris, 
aquells que els hagin produït.  
 
2.- L'Ajuntament de Canet de Mar i l’entitat a qui, eventualment, autoritzi, no 
assumiran cap responsabilitat per robatoris, furts o desperfectes produïts per persones 
alienes al servei. Així mateix, no es faran responsables del trencament, en el moment 
de l'obertura d'un nínxol, de les làpides i els complements col·locats.  
 
Article 32: venda ambulant. 
 
No s’autoritzarà la venda ambulant a l’interior del Cementiri, ni es concediran parades 
ni autoritzacions per al comerç o propaganda, encara que fossin d’objectes adequats a 
la seva decoració i ornamentació. 
 
SECCIÓ III: DE LES CONSTRUCCIONS FUNERÀRIES, OBRES I SERVEIS DE 
MANTENIMENT. 
 
Article 33: construcció i numeració. 
 
L'Ajuntament o entitat a qui eventualment autoritzi construirà en quantitat suficient 
per a les necessitats nínxols, columbaris i tombes i atorgarà dret funerari sobre elles 
en els casos d'inhumació i trasllat de restes, ajustant-se a l'ordre rigorós de petició. 
 
Les sepultures seran denominades en forma adequada i numerades correlativament i 
els titulars queden obligats a acceptar-ne el número. 
 
Article 34: execució d’obres de reforma, conservació i nova construcció. 
 
1.- Les obres de construcció de sepultures es regiran pels projectes formulats per 
l'òrgan competent de l'Ajuntament o entitat a qui eventualment autoritzi i la seva 
adjudicació es portarà a terme en la forma prevista en la normativa vigent. 
 
2.- L'emplaçament i les característiques de cada construcció haurà d'ajustar-se a les 
disponibilitats de terrenys i als plans de distribució interior aprovats. 
 
3.- Les obres que el particular sol·liciti de reforma, decoració, conservació o accessoris 
en les sepultures de construcció municipal necessitaran permís, la seva concessió i 
l’execució es durà a terme d'acord amb els plànols o dissenys presentats i aprovats de 
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conformitat amb aquest Reglament i previ pagament dels drets que s'estableixin en 
l'Ordenança fiscal corresponent. 
 
4.- No es permetrà l'execució d'obres en sepultures, qualsevol que sigui la seva 
importància, fins i tot l'emblanquinat, sense que es presenti el permís corresponent i el 
document que acrediti haver satisfet els drets pertinents, i en cap cas sense haver 
transcorregut set dies després de l'última inhumació. 
 
5.- Les construccions o les millores realitzades en panteons o altres sepultures 
revertiran a l'Ajuntament, en cas de finalització del dret funerari.  
 
 
 
Article 35: normes de construcció. 
 
La realització de tota classe d'obres dins el recinte d'un cementiri requerirà 
l'observança per part dels contractistes executors de les normes següents: 
 
a.- Els treballs preparatoris de picapedrer o marbrista no es podran efectuar dins el 
recinte. 
b.- La preparació haurà de fer-se en els llocs que es designin, amb la protecció que en 
cada cas es consideri necessària. 
c.- Els dipòsits de materials, eines, terra i aigua, se situaran en punts que no dificultin 
la circulació o el pas per la via pública. 
d.- Les bastides, les tanques o qualsevol altre element auxiliar necessari per a la 
construcció es col·locaran de manera que no malmetin les plantes o les sepultures 
adjacents. 
e.- Les eines mòbils destinades a la construcció s'hauran de desar diàriament en 
coberts o dipòsits per a la seva millor conservació i ordre en el recinte, i l'Ajuntament o 
entitat a qui autoritzi, podrà retirar-les del recinte sense autorització expressa. 
f.- Un cop acabada l'obra, els contractistes o executors hauran de procedir a la neteja 
del lloc de la construcció i a la retirada de la runa, els fragments o els residus de 
material (làpides, marcs, etc.) requisit sense el qual no s'autoritzarà l'alta. 
 
Article 36: parterres i testos. 
 
La instal·lació de parterres o testos davant o al voltant de les sepultures, se subjectarà 
a les normes següents: 
 
1.- L'amplada màxima del terreny que podran ocupar els parterres i els testos serà de 
0,30 metres de llarg a llarg de la façana de la sepultura. 
 
2.- Només es podran construir parterres en els llocs on el terra no estigui pavimentat. 
Altrament només es podran col·locar testos, sempre que ornamentin sepultures que 
estiguin arran de terra. 
 
3.- La llargada dels jardins a les voreres de les sepultures es fixarà a tots els efectes 
sumant les dels costats, preses per la part interior, és a dir, adossat a la construcció. 
 
4.-Les plantacions es consideraran com a accessòries de les construccions i estaran 
subjectes a les mateixes normes que aquelles; la seva conservació serà a càrrec dels 
interessats i en cap cas podran envair la via pública ni perjudicar les construccions 
veïnes ni les pròpies. Qualsevol excés serà corregit a costa del titular, i podran ser 
retirats d'ofici els jardins que no estiguin en degudes condicions de conservació, amb 
citació prèvia del titular. 
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Article 37: neteja de sepultures. 
 
1.- La cura i la neteja de les sepultures i dels objectes i les instal·lacions correspondrà 
al titular de la concessió o persones en qui delegui. 
 
2.- Acabada la neteja d'una sepultura s'haurà de dipositar en els llocs designats les 
restes de flors o altres objectes inservibles. 
 
 
 
 
Article 38: unificació de sepultures. 
 
1.- S'autoritzarà la col·locació d'elements que comprenguin dues o més sepultures o 
convertir dos o més nínxols en una sepultura aparent, mitjançant la col·locació d'una 
làpida comuna. 
 
2.- La concessió del permís exigirà l'acceptació prèvia de la servitud permanent per 
raó de l'element decoratiu sobre la seva sepultura. La unificació a què es refereix 
aquest article donarà dret a canviar els títols funeraris per un de sol que comprengui 
totes les sepultures. 
 
Article 39: execució d’obres de reforma, conservació i nova construcció 
 
Les obres de reconstrucció, reforma, ampliació o addició i decoració d'una sepultura de 
construcció particular que afectin l'estructura de l'edifici o dels seus departaments, 
estaran subjectes, pel que fa al permís, la inspecció, l’execució i el procediment, a la 
normativa legal d’aplicació. El termini de realització serà limitat a sis mesos, 
prorrogables per tres més a sol·licitud de l'interessat, quan la importància de les 
esmentades obres ho aconsellin, mitjançat el pagament dels drets assenyalats en 
l'Ordenança fiscal. 
 
TITOL IV: DELS SERVEIS 
 
Article 40: disposicions comunes. 
 
Les inhumacions, les exhumacions o els trasllats de cadàvers o restes, es regiran per 
les disposicions sanitàries vigents. 
 
Article 41: inhumacions, exhumacions i trasllats. 
 
1.- Les inhumacions, les exhumacions i el trasllat de cadàvers o restes s'efectuaran 
segons les normes legals vigents i d'acord amb el que es disposa en els articles 
següents. 
 
2.- Les autoritzacions de tota inhumació, exhumació o trasllat es tramitarà en les 
oficines de l’Ajuntament o entitat a qui eventualment autoritzi.  
 
3.- Si el titular del dret funerari hagués mort o no es pogués identificar, es podrà 
autoritzar la inhumació sempre que en el mateix moment s’adopti acord d’atorgament 
de nova titularitat del dret funerari. 
 
Article 42: inhumacions successives. 
 
El nombre d'inhumacions successives en cadascuna de les sepultures només estarà 
limitat per la capacitat respectiva, llevat de la limitació voluntària expressa i 
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fefaentment disposada pel titular, ja sigui quant al nombre d'inhumacions, ja sigui 
determinant nominalment les persones el cadàver de les quals pugui ésser enterrat en 
la sepultura de què es tracti. 
 
Article 43: reducció de restes. 
 
Quan la inhumació tingui lloc en una sepultura que contingui altres cadàvers o restes, 
podrà efectuar-se en el mateix acte la reducció de les despulles. Solament a petició 
expressa del titular, aquesta operació tindrà lloc abans de l'acte d'enterrament, i en 
aquest cas serà presenciada pel titular o la persona en qui delegui, si així ho demanen 
i sempre que les disponibilitats del servei ho permetin. 
 
Article 44: tancament dels nínxols. 
 
1.- Per a la inhumació en nínxols, tombes, criptes o altres monuments funeraris, es 
procedirà a un tancament hermètic de les seves obertures que n'impedeixi les 
emanacions i filtracions líquides. 
 
2.- A aquest efecte i al de permetre, no obstant això, els canvis necessaris a la ulterior 
desintegració de la matèria orgànica continguda, la seva construcció es farà amb 
materials que suposin impermeabilitat relativa. 
 
Article 45: termini d’última inhumació. 
 
No podrà ser oberta cap sepultura fins que no hagin transcorregut els terminis 
establerts en la normativa reguladora de la policia sanitària mortuòria. De forma 
subsidiària a aquesta, el present reglament estableix que no podrà ser oberta cap 
sepultura fins que no hagin transcorregut dos anys des de l’ultima inhumació, o cinc si 
el decés es va produir per malaltia infecciosa contagiosa. 
 
Article 46: exhumacions. 
 
1.- L'exhumació d'un cadàver o de les restes per a la seva inhumació en un altre 
cementiri, precisarà la sol·licitud del titular de la sepultura de què es tracti i caldrà que 
hagin transcorregut els terminis establerts en el present Reglament des de l’última 
inhumació. 
 
Si la inhumació s'ha d'efectuar en una altra sepultura del mateix cementiri, es 
necessitarà, a més a més, la conformitat del titular d'aquesta darrera. 
 
2.-S'exceptuen del requisit de termini les exhumacions següents: 
 
a.- les decretades per resolució judicial, que es duran a terme en virtut del manament 
corresponent, i  
b.- les dels cadàvers que haguessin estat embalsamats o hagin de ser-ho en el 
moment de l'exhumació. 
 
Article 47: trasllat de restes. 
 
1.- El trasllat d'un cadàver o unes restes d'una sepultura a una altra del mateix 
cementiri exigirà el consentiment del titulars d'ambdós drets i caldrà que es tingui en 
compte el transcurs dels terminis establerts en el present Reglament. 
 
2.- Serà indispensable l’autorització del titular sanitari competent en ordre legal per a 
aquestes actuacions. 
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Article 48: autorització dels trasllats i reduccions de restes. 
 
Quan s'interessi el trasllat d'un cadàver o unes restes dipositades en una sepultura i el 
títol del dret funerari figuri a nom de persona finada, perquè pugui ser autoritzat el 
trasllat s'haurà de sol·licitar prèviament la transmissió a favor del nou titular. 
 
 
Article 49: trasllat a un altre cementiri. 
 
1.- Quan el trasllat hagi d'efectuar-se d'un cementiri a un altre dintre o fora del terme 
municipal, caldrà que vagi acompanyada de l'autorització de l’òrgan o organisme de la 
Generalitat de Catalunya que tingui encomanades aquestes funcions, i els documents 
que acreditin el compliment dels restants requisits exigits per les disposicions vigents. 
 
2.- L'exhumació d'un cadàver per ordre judicial s'autoritzarà a la vista del manament 
del jutge que així ho disposi. 
 
3.- Igual autorització es concedirà quan l'exhumació procedeixi per reconeixement 
d'un cadàver disposat pel tribunal que entengui en un procés canònic. 
 
TÍTOL V: RÈGIM DISCIPLINARI I SANCIONADOR 
 
Article 50: infraccions i sancions. 
 
Les infraccions a les prescripcions del present Reglament són sancionables de 
conformitat amb allò establert a la legislació que sigui d’aplicació.  
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS. 
 
Primera.- En les matèries no previstes expressament en aquest Reglament s'estarà al 
que es prevegi en el Reglament de policia sanitària i mortuòria, i en la resta de 
normativa estatal i autonòmica que sigui d'aplicació. 
 
Segona.- Els preceptes d'aquest Reglament que, per raons sistemàtiques, 
reprodueixin aspectes de la legislació estatal i autonòmica, i aquells en què es facin 
remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts, amb el mateix sentit i abast, en el moment en què es produeixi la 
modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 
Primera.- El títols de concessió atorgats abans de l’entrada en vigor del Reglament 
aprovat l’any 2014 i avui derogat s’entendran finalitzats en el termini de 99 anys a 
comptar des de la data d’expedició del títol. Els títols de concessió atorgats en base al 
reglament aprovat l’any 2014 i avui derogat s’entendran finalitzats en el termini de 50 
anys a comptar des de la data d’expedició del títol. 
 
Segona.- A partir de l’entrada en vigor d’aquest Reglament no s’atorgarà cap 
concessió sense que s’hagi produït un enterrament d'un cadàver, o bé, per al trasllat 
de restes des d'un nínxol adjudicat en règim d'arrendament o per al dipòsit de cendres 
procedents d’incineracions de cadàvers. Llevat dels que estan en llista d’espera, 
pendents d’adjudicació, que es regiran per l’anterior reglament i pels criteris següents: 
 
Tercera - Catalogació d’elements de valor històric artístic 
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L’Ajuntament de Canet de Mar té inclòs al catàleg del patrimoni arquitectònic i 
elements d’interès històric i artístic diversos panteons del Cementiri Municipal, com a 
bé amb protecció urbanística específica.  
 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Queda derogat l’anterior Reglament del Cementiri Municipal de Canet de Mar, que fou 
aprovat definitivament mitjançant XXXX i publicat al BOP núm. XXX.  
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
El present reglament entrarà en vigor l’endemà de la publicació completa en el Butlletí 
Oficial de la Província, i en tot cas, quan s’hagi complert amb el termini establert a 
l’article 65.2 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Pel que fa a la Secció II, de les concessions, del Títol II, dels drets funeraris (articles 
del 6 al 9) d’aquest Reglament, entraran en vigor en el moment en què es produeixi 
l’entrada en vigor de la modificació de l’Ordenança fiscal número 27, taxa per prestació 
de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de 
caràcter local.  
 

SEGON.- Sotmetre l’aprovació d’aquest Reglament a informació pública i audiència 
als interessats per un termini de 30 dies, a efectes de reclamacions i suggeriments, 
mitjançant la inserció del corresponent edicte en el BOP, el DOGC, el Punt Avui, el 
web municipal i el tauler d’anuncis d’aquesta corporació, transcorregut el qual 
sense haver-se presentat reclamació ni suggeriment, s’entendrà aprovat 
definitivament sense necessitat de nou acord. El termini d’informació pública 
començarà a comptar des del dia de la publicació en el BOP. 
 
TERCER.- Aprovat definitivament, el Reglament es publicarà íntegrament en el BOP 
i entrarà en vigor d’acord amb el que disposa la Disposició final d’aquest 
Reglament, això és el dia següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província. Així mateix, s’inserirà l’anunci en el tauler de la corporació, el web 
municipal i en el DOGC, on s’anunciarà la referència al BOP en el qual s’hagués 
publicat íntegrament el text. 
 
QUART.- Comunicar aquest acord a l’Administració de l’Estat i a la de la comunitat 
autònoma, dins del termini dels 15 dies següents a la seva aprovació definitiva. 
 
El senyor Quirze Planet Rovira, regidor delegat d’Obres i Serveis, explica que es 
porta a aprovació una posada al dia del Reglament regulador del servei públic del 
cementiri municipal. L’han posat al dia amb la normativa actual i han previst la 
inclusió en el text del futur columbari. La part més important la llegirà en el seu 
moment amb l’aprovació de les taxes corresponents. També vol informar que s’ha 
fet un treball exhaustiu amb el Departament de Riscos Laborals amb presència dels 
tècnics al cementiri on han observat les diferents tasques que s’hi duen a terme. 
Fruit d’això, s’ha elaborat un informe que ajudarà a millorar la seguretat i els 
aspectes sanitaris, bàsicament, i es posa a la disposició dels regidors per a 
qualsevol consulta. 
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El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, comenta els 
diferents errors que dona l’índex del Reglament respecte al contingut dels articles 
pròpiament dit. A continuació, passa a comentar l’article 11 de la secció tercera, 
que en els punts 1 i 2 estableix que el dret funerari es perdrà si no se’n sol·licita la 
transmissió i revertirà a favor de l’Ajuntament. Consideren que aquest punt pot 
comportar una controvèrsia, ja que es diu que es comunicarà al domicili conegut i si 
això no és possible es publicarà al BOE. Troben que és un tema molt sensible per 
fer-ho d’aquesta manera. Si el que es pretén és aconseguir que la gent pagui per 
mantenir aquest dret funerari, pregunta si no hi ha alguna altra manera de fer-ho. 
 
El senyor Planet explica que ho intentaran estudiar. Recorda que hi haurà trenta 
dies per entrar al·legacions a aquest text si hi ha alguna cosa que es considera que 
no està prou ben establerta. Estudiaran com es poden avisar els llogaters d’aquesta 
possible reversió del dret funerari a l’Ajuntament. 
 
9.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ DE L’ANNEX 1 DE L’ORDENANÇA 
MUNICIPAL DE CREACIÓ DE FITXERS DE PROTECCIÓ DE DADES DE 
CARÀCTER PERSONAL 
 
Atès que el Ple municipal de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 24 de 
novembre de 2011, va aprovar inicialment l’Ordenança municipal de creació dels 
fitxers de protecció de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Atès que el text íntegre d’aquesta Ordenança es va publicar al BOP del dia 10 de 
febrer de 2012 i va entrar en vigor, d’acord amb la seva Disposició final, l’endemà 
d’aquesta publicació. 
 
Atès que l’Annex 1 d’aquesta Ordenança contenen els diferents fitxers de dades 
personals de nova creació que operen a l’Ajuntament. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en data 31 de maig de 2012, va aprovar 
inicialment una modificació de l’Annex 1 d’aquesta Ordenança per tal d’incloure 
fitxers de dades personals de nova creació i registrar-los en el Registre de Protecció 
de Dades de Catalunya de l’Agència Catalana de Protecció de Dades. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en data 26 de juliol de 2012, va aprovar 
inicialment una altra modificació de l’Annex 1 d’aquesta Ordenança per tal 
d’incloure altres fitxers de dades personals de nova creació i registrar-los en el 
Registre de Protecció de Dades de Catalunya de l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en data 26 de març de 2015, va aprovar 
inicialment una nova modificació de l’Ordenança mitjançant la creació d’un Annex 2 
de modificació de fitxers de dades ja existents, tot incorporant-hi el fitxer anomenat 
“Registre d’interessos”. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en data 7 de maig de 2015, va aprovar inicialment 
una altra modificació de l’Annex 1 d’aquesta Ordenança per tal d’incloure un nou 
fitxer de dades personals de nova creació i registrar-lo en el Registre de Protecció 
de Dades de Catalunya de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 
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Atès que el Ple de l’Ajuntament, en data 24 de novembre de 2016, va aprovar 
inicialment una nova modificació de l’Ordenança per tal d’incloure en el seu Annex 2 
de modificació de fitxers de dades ja existents, el fitxer anomenat “Serveis Socials 
Bàsics”. 
 
Atès que cal fer una nova modificació de l’Annex 1 per incloure un fitxer de dades 
personals de nova creació anomenat “Participació ciutadana”. 
 
Vista i trobada conforme la modificació de l’Annex 1 de l’Ordenança de creació dels 
fitxers de protecció de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
la qual es transcriu a continuació: 
 

a) Denominació, finalitat i usos previstos:  
Denominació: Participació ciutadana  
Finalitat i usos previstos: Gestió de propostes presentades per la ciutadania, 
així com la comprovació, en fase de votació, que reuneixen les condicions 
legals per a participar.  

  
b) Procedència de les dades i procediment de recollida: 

Procedència de les dades: Les dades que seran recollides provenen dels 
propis interessats. 
Procediment de recollida de dades: formularis 
 

c) Persones o col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades: persones 
empadronades a Canet de Mar que reuneixin les condicions per participar en 
les respectives convocatòries.  
  

d) Estructura bàsica del fitxer:  
Dades identificatives: nom i cognoms, DNI, passaport, data de naixement, 
adreça postal, electrònica, telèfon, i signatura. 
 

e) Sistema de tractament: parcialment automatitzat: Es preveu recollir les 
dades mitjançant formularis en paper i via web.  
  

f) Cessió de dades previstes: No hi ha prevista cap cessió. 
 

g) Transferència internacional de dades: No hi ha prevista cap transferència. 
 

h) Òrgans responsables del fitxer: Ajuntament de Canet de Mar. 
 

i) Serveis o unitats davant els quals es poden exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició: Oficina d’Atenció al Ciutadà de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 

j) Mesures de seguretat: Nivell baix. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 22 de març 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. 
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Per tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’aprova per unanimitat 
dels setze regidors presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’Annex 1 de l’Ordenança de 
creació dels fitxers de protecció de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, tot incorporant el fitxer de dades personals anomenat “Participació 
ciutadana”, el contingut del qual s’ha transcrit en el cos d’aquest acord. 
 
SEGON.- Sotmetre l’aprovació d’aquesta modificació 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 tauler d’anuncis d’aquesta corporació i el web municipal, transcorregut 
el qual sense haver-se presentat reclamació ni suggeriment, s’entendrà aprovada 
definitivament sense necessitat de nou acord. El termini començarà a comptar a 
partir de l’endemà de la publicació al BOP. 
 
TERCER.- Aprovada definitivament, aquesta modificació es publicarà íntegrament 
en el BOP i entrarà en vigor l’endemà d’aquesta publicació. Així mateix, s’inserirà 
l’anunci en el tauler de la corporació 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. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde de Participació Ciutadana, Igualtat 
i Noves Tecnologies, explica que aquest any es tornaran a portar a terme els 
pressupostos participatius, amb tres períodes clarament diferenciats. El d’admissió 
de propostes per part de les entitats i la ciutadania, el d’estudi de viabilitat per part 
dels tècnics d’aquestes propostes i el de votació. Per als períodes d’admissió de 
propostes i de votació tenen la voluntat d’utilitzar una eina informàtica que 
s’integrarà a la pàgina web perquè la ciutadania pugui fer propostes i votar. Per 
poder fer això, s’ha de muntar una base de dades amb el cens de Canet i cal 
aprovar la creació d’un fitxer de protecció de dades anomenat Participació 
ciutadana. 
 
10.- INCOACIÓ DEL PROCEDIMENT PER A LA DECLARACIÓ DE LA CASA 
ROURA I DE L’ATENEU CANETENC COM A BÉNS CULTURALS D’INTERÈS 
LOCAL. 
 
Atès que, d’acord amb el que s’exposa al Preàmbul de la Llei 9/1993, de 30 de 
setembre, del Patrimoni Cultural Català, el patrimoni cultural és un dels testimonis 
fonamentals de la trajectòria històrica i d'identitat d'una col·lectivitat nacional. Els 
béns que l'integren constitueixen una herència insubstituïble, que cal transmetre en 
les millors condicions a les generacions futures. La protecció, la conservació, 
l'acreixement, la investigació i la difusió del coneixement del patrimoni cultural és 
una de les obligacions fonamentals que tenen els poders públics. La Generalitat de 
Catalunya, d'acord amb l'article 9 de l'Estatut d'autonomia i sens perjudici de les 
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competències que l'article 149.1.28 de la Constitució assigna a l'Estat, té 
competència exclusiva en aquesta matèria.  
 
Atès que l'Administració local de Catalunya, d'acord amb la legislació local i amb 
aquesta Llei, assumeix importants atribucions de protecció del patrimoni cultural 
local, dins l'esfera de les seves competències. 
 
Atès que d’acord amb l’article 3 de la Llei 9/1993 els ajuntaments han de vetllar per 
la integritat del patrimoni cultural català, tant públic com privat, i per la protecció, 
la conservació, l'acreixement, la difusió i el foment d'aquest patrimoni, i han 
d'estimular la participació de la societat, per la qual cosa s'han de dotar dels 
mitjans materials i personals adequats. 
 
En aquesta llei s'estableixen tres categories de protecció, comunes a béns mobles, 
immobles i immaterials: els béns culturals d'interès nacional, els béns catalogats i 
la resta de béns integrants de l'ampli concepte de patrimoni cultural definit per 
l'article 1. 
 
D'acord amb la competència reconeguda pel Tribunal Constitucional en la Sentència 
del Tribunal Constitucional 17/1991, relativa a la Llei 16/1985, del 25 de juny, del 
patrimoni històric espanyol, el Govern de la Generalitat té facultat de declarar els 
béns culturals d'interès nacional, la categoria de protecció de major rang, que es 
correspon amb la dels béns d'interès cultural definida per l'esmentada Llei del 
patrimoni històric espanyol. 
 
Atès que d’altra banda, la Llei crea una segona esfera de protecció dels béns del 
patrimoni cultural de menor rellevància, els béns catalogats, els instruments de 
protecció i de control dels quals recauen principalment en els municipis. Aquesta 
figura es denomina Béns Culturals d’Interès Local (BCIL). 
 
Atès que, si bé el patrimoni arquitectònic de Canet de Mar no conté edificis ni 
conjunts de valor excepcional, sí que ha conservat mostres de totes les tipologies 
constructives a partir del segle XVII i ha rebut l’aportació d’arquitectes tan 
importants com Lluís Domènech i Montaner, Rafael Masó o Eduard Ferrés i Puig. 
 
Vist l’informe per a la declaració de Béns Culturals d’Interès Local dels edificis 
Ateneu Canetenc i Casa Roura, emès en data 13 de març de 2018 per l’arquitecta 
municipal i la tècnica de cultura, el contingut del qual es transcriu a continuació: 
 

“Assumpte: informe per a la declaració de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) dels 
edificis Ateneu Canetenc i Casa Roura de Canet de Mar. 
 
Alba Farré Nàcher, arquitecta municipal de l’Ajuntament de Canet de Mar i part de 
l’equip redactor del pla especial del catàleg de patrimoni del municipi. 
 
Mercè Valls Melendres, tècnica de Cultura de l’Ajuntament de Canet de Mar, llicenciada 
en Sociologia i Màster en Gestió Cultural per la Universitat de Barcelona. 
 
Es realitza el següent informe per acreditar el valor històric i patrimonial dels edificis 
Ateneu Canetenc i Casa Roura situats a la Riera Sant Domènec de Canet de Mar a 
efectes de declarar-los un bé cultural d’interès local (BCIL).  
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ANTECEDENTS 
 
Pel que fa al Casino Ateneu Obrer (Ateneu Canetenc) l’any 1978 el Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya va incoar un expedient per a la declaració de Bé 
Cultural d’interès Nacional d’aquest edifici. L’any 2013 l’Ajuntament de Canet va rebre 
la notificació que deixaven sense efectes la resolució pel qual s’incoava l’expedient 
atès l’informe desfavorable del Consell Assessor del Patrimoni Cultural. En aquest 
mateix informe s’insta a l’Ajuntament de Canet a sol·licitar la declaració de Bé Cultural 
d’interès Local per tal de protegir l’immoble urbanísticament.  
 
Pel que fa a la Casa Roura té un expedient incoat com a BCIN amb el número de 
registre 318-MH des de l’any 1976, i publicat al BOE núm. 12 de 14 de gener de 1977. 
Aquest expedient encara no ha estat resolt i per aquest motiu es creu necessari dotar-
lo de la protecció BCIL que li permeti accedir als recursos públics que hi ha disponibles 
per a la rehabilitació i protecció del patrimoni. 
 
INFORME 
 
Per tal d’acreditar i documentar el valor històric i artístic dels edificis Ateneu Cantenc i 
Casa Roura utilitzarem els textos del llibre Canet de Mar. Història i arquitectura. El 
patrimoni catalogat, editat dins la Col·lecció Estudis de Patrimoni que impulsa 
l’Ajuntament de Canet de Mar, el Centre d’Estudis Canetencs i la Editorial els 2 Pins.  
 
En aquest llibre es repassa el ric patrimoni arquitectònic del municipi i elabora unes 
fitxes dels principals edificis com ho són l’Ateneu Canetenc i la Casa Roura. 
 
Pel que fa a l’Ateneu Canetenc el text diu: Ateneu Canetenc (Carrer Ample, 2) 
 
L’any 1884 les germanes Maria i Mariana Bosch i Pujadas van encarregar a l’arquitecte 
Lluís Domènech i Montaner la reforma integral d’un casal situat a la cantonada del 
carrer Ample amb la riera de Sant Domènec. L’objectiu era convertir-lo en la seu del 
Centre Liberal de la població. Després de gairebé un any d’obres, el 1885 es va 
inaugurar l’Ateneu Canetenc, seu del Partit Liberal. El nou edifici estava al costat del 
Teatre Principal, situat al carrer Ample, que havia estat rehabilitat pel mateix 
arquitecte l’any 1883. 
 
Domènech va projectar l’Ateneu aprofitant l’estructura del vell edifici del barroc que 
feia xamfrà i, fins i tot, va mantenir l’estructura arquitectònica de la planta baixa, on hi 
havia una fleca. L’immoble, de planta baixa i pis, té dues façanes. La principal, a la 
riera de Sant Domènec, i la secundària al carrer Ample. L’edifici presenta una 
composició geomètrica amb un cos central de frontó clàssic a la façana de la riera. Una 
imponent balconada de ferro forjat ressegueix tot l’edifici i dóna continuïtat a la façana 
principal i la secundària, encara que l’arquitecte va voler destacar la cara de la riera 
amb una balconada sobresortint. 
 
De fet, el ferro forjat és molt present en aquesta obra, no només en aquesta 
balconada, sinó en tota la imatgeria de l’edifici, com els dracs de la part superior del 
frontó de la façana principal, que custodien la senyera de Catalunya. La llarga 
balconada agafa formes vegetals i escuts heràldics que fan referència a Canet, 
Catalunya i la província de Barcelona.  
 
Domènech i Montaner no només va confiar l’obra als excel·lents paletes locals, sinó 
que també la part de la forja va ser feta pel taller de serralleria de ca l’Aulet, dirigit per 
Joan Pujadas. La solució adoptada a la cantonada és molt interessant. Domènech la 
resol amb un cos circular coronat per una torreta amb cúpula i sostingut per una 
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columna poligonal exempta feta de maó vist a la planta baixa. El cupulí que remata la 
torreta està coronat per un penell de forja en forma de drac. La torre té un esgrafiat 
que reprodueix un escut de Canet custodiat per dos dracs, on s’integren les lletres A i 
C, que fan referència a l’Ateneu Canetenc, i una estrella de cinc puntes per simbolitzar 
el naixement de la nació catalana. 
 
La resta de l’edifici també està profusament treballat. Domènech va decorar el 
parament cec amb esgrafiats on hi ha representades al·legories a la nit i el dia i, 
sobretot, escenes mitològiques inspirades en el poema del Jardí de les Hespèrides de 
l’Atlàntida de Jacint Verdaguer. En una d’aquestes escenes, s’hi veu Hèrcules matant el 
drac Lladó per aconseguir les taronges d’or. Així mateix, tot el fris de l’edifici està 
decorat amb elements geomètrics. Els esgrafiats són obra del taller barceloní Saumell i 
Vilaró. A banda dels esgrafiats, a la façana principal s’imposa la gran rosassa de 
vitralls de diferents colors, que il·lumina l’interior i crea una sensació d’inefable 
espiritualitat. Al damunt de la rosassa una cresteria de merlets, coronats amb 
elements ceràmics, recorre tot l’edifici.  
 
La denominació d’Ateneu Canetenc va desaparèixer l’any 1893 i es va convertir, dos 
anys més tard, el 1895, en el Foment, del qual Domènech i Montaner va ser un dels 
socis principals. Posteriorment, el 1907 es va refundar sota el nom de Foment 
Catalanista i hi tingué seu la Lliga Regionalista i Solidaritat Catalana del districte 
d’Arenys. La societat va ser clausurada l’any 1923 per la dictadura de Primo de Rivera. 
El 1924, l’edifici va passar a ser la seu de l’Ateneu Obrer fins que l’any 1939, després 
de la Guerra Civil, es va convertir en Educación y Descanso, l’obra sindical del règim 
franquista.  
 
Als anys vuitanta, l’Ajuntament de Canet va comprar l’immoble per destinar-lo a 
equipament cultural. L’any 1995 es va fer una última reforma que va afectar sobretot 
l’interior i la façana de la planta baixa. Finalment, l’any 1999 es va traslladar la 
Biblioteca P. Gual i Pujadas. Dels inicis de l’edifici es conserven la forja decorativa de 
les portes del carrer Ample amb les inicials AC de l’Ateneu Canetenc.  
 
Pel que fa a la Casa Roura el text diu: Casa Roura o ca la Bianga (Riera de Sant 
Domènec, 1) 
 
Entre 1891 i 1892 Lluís Domènech i Montaner va construir l’edifici conegut com la casa 
Roura o ca la Bianga. Es tracta d’un encàrrec familiar, ja que havia de servir de 
residència d’estiueig de Jacint de Capmany i la seva dona Francesca Roura, cunyada 
de l’arquitecte. Domènech va alçar una residència inspirada en el model de les cases 
mansió dels Països Baixos. L’edifici és de planta rectangular, a quatre vents i construït 
amb el sòcol elevat per evitar les rierades. 
 
Els materials predominants de la casa Roura són el maó, la ceràmica vidriada 
policromada i el ferro forjat amb força elements florals. Conceptualment, la casa 
segueix unes línies i formes molt similars a l’edifici del Cafè Restaurant del Parc de la 
Ciutadella, conegut com a Castell dels Tres Dragons (1887-1888), que Domènech va 
fer per a l’Exposició Universal de Barcelona. De fet, molts dels materials que 
l’arquitecte va utilitzar provenien del taller d’artesans que el mateix Domènech havia 
instal·lat en el Castell dels Tres Dragons per experimentar amb formes i materials.  
 
A la casa Roura, Domènech va idear quatre façanes diferents de maó vist. Les cares 
més treballades són la principal i la de llevant, de la qual sobresurt un petit oratori. La 
façana principal i la posterior presenten una mena de frontó esglaonat inspirat en 
l’estil neerlandès. S’obren també tot un enfilall de finestres altes idèntiques a les del 
Castell de Tres Dragons. 
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La coberta és a dues aigües i està feta de ceràmica vidriada policromada. L’edifici es 
va completar amb una fantàstica torre situada a la cantonada sud, de gran diàmetre, 
que feia les funcions de mirador. És de planta circular i té una coberta cònica amb 
revestiment de teula vidriada policromada en forma d’escata i amb alternança 
cromàtica, inspirada en tècniques constructives del gòtic europeu. En aquest cas, les 
mostres ceràmiques són de Josep Ros i Pau Pujol. A la torre, cal fixar-se en la cornisa 
esglaonada, on sobresurten gàrgoles zoomòrfiques. Aquesta torre està unida a la 
façana central per un balcó circular que descansa sobre permòdols escalonats i 
s’allarga fins a la meitat de la façana. La barana d’aquest balcó és de ferro forjat amb 
una decoració vegetal bellament treballada.  
 
La porta principal de fusta té uns interessants reforços de ferro forjat que també fan 
una funció decorativa. A l’interior, la casa Roura té un saló central amb sortida al jardí 
posterior. Es conserva la major part de la decoració inicial i destaca el treball de la 
fusteria i la decoració del paviment. De fet, en algunes estances encara es conserva el 
terra original fet amb mosaics d’influència clàssica com és el cas de la sala circular de 
la torre i del menjador. Segurament, aquest és l’espai més espectacular, ja que s’hi 
conserva una gran llar de foc amb diversos elements florals. Al damunt destaca un alt 
relleu amb una al·legoria sobre el descobriment d’Amèrica. Aquesta temàtica no és 
gratuïta, ja que el 1892, Canet va celebrar els 400 anys del descobriment d’Amèrica i 
els Capmany van ser uns del principals organitzadors. Curiosament, el mateix any es 
va acabar la casa Roura.  
 
S’adjunta en aquest expedient còpia de la documentació històrica d’aquests edificis: 
l’Esbós de l’Ateneu i el projecte original de la casa Roura realitzats per Lluís Domènech 
i Montaner que serva l’Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes (COAC).  
 
CONCLUSIÓ 
 
Pel que fa a l’Ateneu Canetenc (Carrer Ample, 2) 
 
Es proposa que l’element a protegir siguin la totalitat de la façana original, 
principalment els elements que es conserven d’abans de la reforma: la rosassa, la 
forja de la balconada, el griu del penell, els dos dracs rampants del frontó i la porta del 
carrer Ample. Els esgrafiats de la façana han estat repintats, però si que són originals 
els motius de decoració i totes les al·legories i escenes mitològiques que hi són 
representades.  
 
Pel que fa a la Casa Roura (Riera Sant Domènec, 1) 
 
Atès que la Casa Roura té un expedient BCIN incoat la proposta de protecció que es 
realitza a aquest informe és de tots els elements interiors i exteriors de l’edifici a 
l’espera de rebre la resolució del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya amb el dictamen del Consell assessor del Patrimoni Cultural.” 
 

Vist l’informe emès per la TAG d’Urbanisme, de data 19 de març de 2018, el 
contingut del qual es transcriu a continuació: 
 

“INFORME JURÍDIC 
 
ASSUMPTE: Declaració com a Béns Culturals d’Interès Local de la Casa Roura i de 
l’Ateneu Canetenc, obres de l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner. 
 
Sobre l’assumpte de referència, qui subscriu emet el següent informe: 
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PRIMER. Requisits per a la declaració de Bé Cultural d’Interès Local.- D’acord 
amb el que estableix l’article 1.2 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni 
Cultural Català (LPCC), el patrimoni cultural català és integrat per tots els béns mobles 
o immobles relacionats amb la història i la cultura de Catalunya que per llur valor 
històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, documental, 
bibliogràfic, científic o tècnic mereixen una protecció i una defensa especials, de 
manera que puguin ésser gaudits pels ciutadans i puguin ésser transmesos en les 
millors condicions a les generacions futures. 
 
En aquesta llei s'estableixen tres categories de protecció, comunes a béns mobles, 
immobles i immaterials: els béns culturals d'interès nacional, els béns catalogats i la 
resta de béns integrants de l'ampli concepte de patrimoni cultural definit per l'article 1. 
 
D'acord amb la competència reconeguda pel Tribunal Constitucional en la Sentència 
del Tribunal Constitucional 17/1991, relativa a la Llei 16/1985, del 25 de juny, del 
patrimoni històric espanyol, s'atribueix al Govern de la Generalitat la facultat de 
declarar els béns culturals d'interès nacional, la categoria de protecció de major rang, 
que es correspon amb la dels béns d'interès cultural definida per l'esmentada Llei del 
patrimoni històric espanyol. 
 
Així mateix, la Llei crea una segona esfera de protecció dels béns del patrimoni cultural 
de menor rellevància, els béns catalogats, els instruments de protecció i de control 
dels quals recauen principalment en els municipis. Aquesta figura es denomina béns 
culturals d’interès local (BCIL).  
 
Segons l’informe emès en data 13 de març de 2018 per l’arquitecta municipal i la 
tècnica de cultura, amb la finalitat d’acreditar el valor històric i patrimonial dels edificis 
“Ateneu Canetenc”, situat al carrer Ample, 2, i “Casa Roura”, situada a la Riera Sant 
Domènec, 1, de Canet de Mar, ambdós immobles reuneixen els requisits per ésser 
qualificats com a Béns Culturals d’Interès Local. 
 
SEGON. Procediment per a la declaració.- D’acord amb l’article 17.2 de la Llei 
9/1993, la competència per a la declaració de béns culturals d’interès local correspon 
al Ple de l’Ajuntament, en els municipis de més de cinc mil habitants. 
 
L’acord plenari requereix la majoria simple, segons preveu l’article 144.1 del Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d'abril. 
 
La declaració, segons el mateix article 17 LPCC, s’ha de dur a terme amb la tramitació 
prèvia de l'expedient administratiu corresponent, en el qual ha de constar l'informe 
favorable d'un tècnic en patrimoni cultural. 
 
En compliment del que disposen els articles 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP), i 51 i 52 
de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, el Ple municipal, quan la naturalesa del 
procediment ho requereixi, pot acordar un període d’informació pública. 
 
A aquest efecte, s’ha de publicar un anunci al diari oficial corresponent a fi que 
qualsevol persona física o jurídica pugui examinar l’expedient, o la part de l’expedient 
que s’acordi. 
 
L’anunci haurà d’assenyalar el lloc d’exhibició, i en tot cas ha d’estar a disposició de les 
persones que el sol·licitin a través de mitjans electrònics a la seu electrònica 
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corresponent, i ha de determinar el termini per formular al·legacions, que en cap cas 
pot ser inferior a vint dies. 
 
El termini per a resoldre l’expedient és de tres mesos (art. 21.3 LPACAP). 
 
TERCER.- Tal i com estableix l’article 17.3 LPCC, un cop s’adopti l’acord de declaració 
de béns culturals d’interès local, aquest acord haurà d’ésser comunicat al Departament 
de Cultura, perquè en faci la inscripció en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català. 
 
Per últim, cal tenir present, en relació amb l’Ateneu Canetenc, que l’any 1978 el 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya va incoar un expedient per a 
declarar-lo Bé Cultural d’Interès Nacional, per la qual cosa aquest edifici apareix 
catalogat com a tal a la fitxa B007 del Pla Especial del Catàleg del Patrimoni 
Arquitectònic i Elements d’Interès Històric i Artístic de Canet de Mar, el qual fou 
verificat pel Ple municipal, en sessió de data 29 de març de 2007. 
 
Posteriorment, en data 26 de novembre de 2013, es publica al BOPB núm. 6509 la 
Resolució CLT/2459/2013, de 31 d’octubre, en virtut de la qual s’arxiva l’expedient de 
declaració de monument historicoartístic de l’Ateneu Canetenc. 
 
Pel que fa a la Casa Roura, té un expedient incoat com a BCIN amb el número de 
registre 318-MH des de l’any 1976, i publicat al BOE núm. 12 de 14 de gener de 1977, 
per la qual cosa aquest edifici apareix catalogat com a tal a la fitxa B101 del Pla 
Especial del Catàleg del Patrimoni. Aquest expedient encara no ha estat resolt. 
 
Així doncs, caldrà modificar ambdues fitxes del Catàleg, a fi i efecte de reflectir la nova 
qualificació com a Béns Culturals d’Interès Local, un cop finalitzat el present 
procediment. 
 
CONCLUSIÓ: 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, s’informa favorablement la incoació del 
procediment per a la declaració de la Casa Roura i de l’Ateneu Canetenc com a Béns 
Culturals d’Interès Local.” 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 22 de març 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 tot el que s’ha exposat, i de conformitat amb el que disposa l’article 17 de la 
Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, de conformitat amb 
la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Urbanisme i Ensenyament, s’aprova per 
unanimitat dels setze regidors presents dels disset que integren el nombre de dret 
del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Iniciar el procediment per a la declaració de la Casa Roura i de l’Ateneu 
Canetenc com a Béns Culturals d’Interès Local. 
 
SEGON.- Obrir un període d’informació pública per un termini de vint dies, per a la 
consulta de l’expedient, que es troba a les oficines dels Serveis Tècnics municipals, 
i la presentació d’al·legacions i/o suggeriments, si s’escau.  
 
TERCER.- Notificar el precedent acord a la propietat de la Casa Roura. 
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QUART.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
en el tauler d'anuncis municipal i en la web oficial de l'ajuntament: 
www.canetdemar.cat. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Ensenyament, explica 
que es vol donar una catalogació especial a dos edificis molt importants del poble, 
la Casa Roura i l’Ateneu Obrer. Anteriorment, s’havia incoat un expedient per 
declarar aquests edificis com a béns culturals d’interès nacional (BCIN), un l’any 77 
i un altre l’any 78 i dins del catàleg de patrimoni de l’Ajuntament de Canet de Mar 
consten com a BCIN, però el Consell Assessor de Patrimoni de Catalunya mai els ha 
declarat BCIN. L’únic edifici de Canet que ho és, és el castell de Santa Florentina. 
L’any 2013 va arribar una resposta d’arxiu de l’expedient per a l’Ateneu Obrer, 
sense declarar-lo BCIN. En aquests moments, doncs, aquests dos edificis no són 
BCIN, però tampoc consten com a béns locals protegits, ja que eren considerats 
d’interès nacional quan, en realitat, no ho eren. En el cas de la Casa Roura, 
l’expedient de sol·licitud de declaració com a BCIN encara està obert, però no hi ha 
cap resposta. Així, doncs, amb aquest punt, s’inicia l’expedient de declaració de 
Béns culturals d’interès local (BCIL) de tots dos edificis per tenir-los protegits, 
encara que sigui a nivell local, a l’espera de la resposta del Consell Assessor de 
Patrimoni de Catalunya, pel que fa a la declaració com a BCIN de la Casa Roura. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, explica 
que pregunta si incoar aquest expedient de BCIL anul·laria una possible declaració 
posterior de BCIN, pel que fa a la Casa Roura. Ho pregunta perquè una declaració 
d’interès nacional és més proteccionista que una declaració local. 
 
El senyor Llovet explica que qualsevol declaració d’interès superior anul·la la 
declaració de rang inferior. Per tant, si més endavant la Casa Roura fos catalogada 
com a BCIN, en tenir una protecció superior, la catalogació de BCIL quedaria 
anul·lada. Han decidit tirar endavant aquesta incoació de catalogació com a BCIL 
perquè ara mateix aquests dos edificis no tenen cap mena de protecció. 
 
El senyor Marín comenta que potser és el moment de demanar una reunió amb la 
Subdirecció de Patrimoni per veure si poden donar alguna resposta sobre aquest 
expedient obert de sol·licitud de catalogació de la Casa Roura. 
 
Durant la deliberació del punt següent de l’ordre del dia, quan són les 21.29 hores, 
s’incorpora a la sessió el senyor Marc Jiménez Torres, del grup municipal de la CUP. 
 
11.- MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR  
 
La relació de llocs de treball és l’expressió ordenada del conjunt de llocs de treball 
que pertanyen a una administració pública, incloent la totalitat dels existents a 
l’organització i correspon tan a funcionaris com al personal laboral 
 
Atès que mitjançant la relació de llocs de treball s’assignen les funcions, atribucions 
i comeses que ha de realitzar el personal que ocupa els respectius llocs de treball, i 
es determinen, en el cas del personal funcionari, l’escala, la subescala, la classe i la 
categoria a què ha de pertànyer la persona que ocupa cada lloc de treball. 
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Atès que el Ple Municipal de 25 de maig de 2017, va aprovar la darrera modificació 
Relació de Llocs de Treball de l’ajuntament de Canet de Mar,  
 
Amb inici de l’exercici 2018, s’ha detectat la necessitat de crear dos nous llocs de 
treball, que s’hauran de cobrir en un termini breu de temps. 
 
La cobertura d’aquests nous llocs de treball està previst que es faci mitjançant 
mobilitat del personal propi de l’Ajuntament, per la qual cosa no hi haurà increment 
de la plantilla de personal. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica de Medi Ambient, que consta l’expedient, sobre la 
necessitat de crear el lloc de treball d’encarregat del servei de jardineria. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, que consta a l’expedient, 
sobre la necessitat de crear el lloc de treball de tècnic auxiliar de Participació 
Ciutadana. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, que consta a l’expedient, 
sobre la necessitat de modificar el lloc de treball de tresorer/a, per adaptar-lo a la 
legalitat vigent.  
 
Atès que els dies 30 de novembre de 2017, es va dur a terme una reunió amb la 
Mesa de Negociació, per aprovar la modificació de la RLT.  
 
Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, que consta a l’expedient, 
sobre la necessitat de modificar la Relació de Llocs de Treball. 
 
Vist el decret de l’Alcaldia núm. 1540/2017, de data 21 de desembre de 2017, que 
en resposta a una petició dels delegats sindicals de la Policia Local, reclamant que 
es donés compliment a l’article 11.b.1 de l’Acord de matèries comunes dels 
empleats públics de l’Ajuntament de Canet de Mar i s’adeqüessin els nivells de 
complement de destinació dels agents i dels caporals, diu literalment: 
 

Primer.- Instruir l'expedient corresponent per a la modificació de la Relació 
de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Canet de Mar, en el sentit que al lloc 
de treball d'agent de la Policia Local se li assigni el nivell de complement de 
destinació 14 i al lloc de treball de caporal, el nivell 16, en compliment de 
l'article 11.b.1) de l'Acord de matèries comunes dels empleats públics de 
l'Ajuntament de Canet de Mar.  

 
Vist l’informe favorable conjunt emès pel secretari i l’interventor, que consta a 
l’expedient, on es deixa constància de l’existència de crèdit adequat i suficient per 
assumir les despeses derivades de les modificacions proposades.  
 
Constatades les tasques que han dur a terme els ocupants d’aquest llocs de treball, 
es considera que pel correcte funcionament de les àrees, el lloc de treball 
d’encarregat de Jardineria hauria d’estar ocupat per un empleat públic amb 
categoria d’oficial primera, i per mantenir l’homogeneïtat amb altres llocs de treball 
d’encarregat d’un servei, caldria assignar-li un nivell de complement de destinació 
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14 i un complement específic de 12.125,12 €; i el lloc de treball de tècnic auxiliar 
en Participació i Ciutadania, grup de titulació C1, atès el seu nivell de dificultat i de 
complexitat tècnica, caldria assignar-li un nivell de complement de destinació 20 i 
un complement específic de 6.911,02 €; el lloc de treball de tresorer/a, ja té 
assignat un nivell de complement de destí de 30 i cal adequar el complement 
específic, equiparant-lo al de cap d’àrea, fixant-lo en 24.699,64 €. Aquests valors 
seran revisats quan es porti a terme la valoració de llocs de treball i l’estudi 
retributiu que s’està realitzant per part de la Corporació 
 
Atès que el lloc de treball d’encarregat de jardineria no té associada cap fitxa 
descriptiva caldria crear una nova fitxa, ST33 amb les funcions següents: 
 
- Planificar i realitzar els treballs necessaris de manteniment i disseny d’espais 
enjardinats com ara: condicionar i abonar la terra, preparar les llavors, sembrar, 
trasplantar i ornamentar, realitzar poda d’arbrat, poda de formació, etc. 
- Planificar i realitzar les activitats necessàries per a la replantació en parcs i jardins 
de plantes traslladades (des de vivers o d’altra procedència), així com projectar 
nous enjardinaments 
- Muntar i reparar instal·lacions de reg per aspersió i automàtics. 
- Realitzar les barreges de productes químics per als tractaments de desinfecció i 
desinsectació, encarregant-se de l'aplicació dels tractaments fitosanitaris, 
tractaments de plagues, etc. 
- Realitzar tasques de coordinació del personal assignat en relació a les seves 
tasques. 
- Realitzar treballs específics de desbrossament i neteja de marges de les 
carreteres, camins, canyers i torrents. 
- Realitzar el seguiment, les revisions i les inspeccions oportunes dels treballs 
externs de desenvolupament i manteniment de jardineria o determinades obres que 
puguin afectar les zones verdes municipals. 
- Encarregar-se de la previsió de materials necessaris per als treballs encomanats 
per tal de tenir-los disponibles en els terminis previstos. 
- Conduir el vehicle assignat per al trasllat del personal, material o eines 
necessàries per al desenvolupament dels treballs. 
- Realitzar puntualment, treballs amb el camió-cistella a alçades de fins a 17 
metres. 
- Utilitzar les eines manuals i mecàniques així com els vehicles assignats requerits 
pel desenvolupament dels treballs encomanats, tot tenint cura del seu manteniment 
i estat de neteja. 
- Col·laborar en el muntatge i desmuntatge de la infraestructura necessària 
(carpes, tarimes, trasllat de mobiliari, llums, etc.) pel desenvolupament de festes 
populars i altres esdeveniments. 
- Donar suport a la resta de la brigada en el desenvolupament de les tasques, tant 
en situacions d’emergència com en puntes de treball o quan així siguin requerits, 
tutoritzant i guiant als companys/nyes de categoria inferior.  
- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament 
maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els 
mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d'acord amb els 
procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 
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- Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole 
tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure 
de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una 
vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial amb la Corporació. 
- I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes. 
 
Atès que el lloc de treball de tècnic auxiliar de Participació Ciutadana, no té 
associada cap fitxa descriptiva caldria crear una nova fitxa, SP33 amb les funcions 
següents: 
 
- Elaborar un registre d'entitats, amb les dades, informacions i identificacions 
respectives. 
- Fer el seguiment i manteniment de les relacions institucionals amb entitats i 
associacions. 
- Coordinar les sessions i ordres del dia dels consells municipals i donar suport al 
regidor 
- Organitzar el procés de participació de les entitats en la presa de decisions 
municipals. 
- Col·laborar en el desenvolupament de programes i projectes concrets amb 
l'objecte de potenciar el voluntariat. 
- Planificar, programar i desenvolupar actuacions diverses per tal de fomentar i 
millorar la participació de la ciutadania i les entitats en la vida municipal. 
- Impulsar i millorar els mecanismes de participació ciutadana 
- Donar suport al moviment associatiu, relacionant-se amb les entitats i elaborant 
convenis de participació. 
- Atendre i orientar als ciutadans que fan consultes sobre el propi àmbit 
competencial. 
- Establir relacions i coordinar les actuacions amb organismes i entitats públiques i 
privades municipals. 
- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament 
els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments 
establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. 
- Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole 
tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure 
de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una 
vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial amb la Corporació. 
- I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes. 
 
Atès que cal modificar les funcions del lloc de treball de tresorer/a, associat a la 
fitxa HIS02, aquestes quedarien redactades de la següent manera: 
 
1. Objectiu fonamental del lloc o missió 
 
Realitzar el maneig i custodia de fons, valors i efectes de la Corporació (així com el 
comandament dels serveis de recaptació) d’acord amb les directrius fixades i els 
procediments establerts per la Corporació i les disposicions legals vigents. 
 
2. Funcions bàsiques  
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a) La funció de tresoreria comprèn:  
 
- Realitzar els cobraments i pagaments que corresponguin als fons i valors de 
l’Entitat, conforme el que estableixen les disposicions legals vigents. 
- Organitzar la custòdia de fons, valors i efectes d’acord amb les directrius 
assenyalades per la Presidència. 
- Executar, conforme les directrius marcades per la Corporació, les consignacions a 
Bancs, Caixa General de Dipòsits i establiments anàlegs, autoritzant junt amb 
l’Ordenador de Pagaments i l’Interventor els xecs i altres ordres de pagament que 
es girin contra els comptes oberts en els esmentats establiments. 
- Efectuar l’arqueig i conciliació bancària així com les actes que d’aquest 
esdevinguin. 
- Dur a terme la formació dels plans i programes de tresoreria, distribuint en el 
temps les disponibilitats dineràries de l’Entitat per a la puntual satisfacció de les 
seves obligacions, atenent a les prioritats legalment establertes, conforme a les 
directrius marcades per la Corporació. 
- Elaboració dels informes de morositat i de període mig de pagaments. 
- Elaboració de l’expedient d’Ordenances fiscals, de tributs i de preus públics. 
 
b) La funció de cap dels serveis de recaptació comprèn:  
 
- Impulsar i dirigir dels procediments recaptatoris proposant les mesures 
necessàries per a què el cobrament es realitzi dins els terminis assenyalats 
- Autoritzar dels plecs de càrrecs de valors que es lliurin als recaptadors i agents 
executius 
- Dictar la providència de constrenyiment en els expedients administratius i 
autoritzar la subhasta de béns embargats 
- Tramitar dels expedients de responsabilitat per perjudici de valors 
 
I, en general: 
 
- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament 
els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments 
establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. 
- Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole 
tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure 
de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una 
vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial amb la Corporació. 
- I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes. 
 
Vist l’article 32 RPEL, segons el qual l’òrgan competent per aprovar les 
modificacions que es produeixin a la RLT és el Ple Municipal.  
 
Vist l’article 52.2.j 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. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 22 de març de 
2018, prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement 
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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’aprova per deu 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 i Quirze Planet Rovira i set abstencions dels regidors Jesús Marín i 
Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel López Solà, Esther Agulló Renau, Toni 
Romero Carbonell, Cristina Soler Vílchez i Marc Jiménez Torres: 
 
PRIMER.- Crear, dins l’Àrea de Serveis Territorials, el lloc de treball d’encarregat 
del servei de Jardineria, com a personal laboral, amb el grup de titulació C2, nivell 
de complement de destinació 14, assignant-li un complement específic de 
12.125,12; i les funcions bàsiques, relacionades a la fitxa de lloc de treball ST33, 
que s’aprova en unitat d’acte i que consta com a annex I del present acord.  
 
SEGON.- Crear, dins l’Àrea de Serveis Personals, el lloc de treball de tècnic auxiliar 
de Participació Ciutadana, com a personal laboral, amb el grup de titulació C1, 
nivell de complement de destinació 20, assignant-li un complement específic de 
6.911,02 €; i les funcions bàsiques, relacionades a la fitxa de lloc de treball SP33, 
que s’aprova en unitat d’acte i que consta com a Annex II al present acord. La 
cobertura d’aquest lloc de treball, suposarà l’amortització, en el següent Ple 
municipal del lloc de treball de l’empleat públic que en resulti seleccionat.  
 
TERCER.- Modificar, dins l’Àrea de Seguretat Ciutadana, el lloc de treball de 
caporal de la Policia Local, assignant-li el nivell de complement de destinació 16 i 
un import de complement específic de 17.391,28 €. 
 
QUART.- Modificar, dins l’Àrea de Seguretat Ciutadana, el lloc de treball de caporal, 
en segona activitat de senyalització, assignant-li el nivell de complement de 
destinació 16 i un import de complement específic de 17.391,28 €. 
 
CINQUÈ.- Modificar, dins l’Àrea de Seguretat Ciutadana, el lloc de treball de 
caporal, en segona activitat- OAC Policia, assignant-li el nivell de complement de 
destinació 16 i un import de complement específic de 17.391,28 €. 
 
SISÈ.- Modificar, dins l’Àrea de Seguretat Ciutadana, el lloc de treball d’agent de la 
Policia Local, assignant-li el nivell de complement de destinació 14 i un import de 
complement específic de 11.333,28 €. 
 
SETÈ.- Modificar, dins l’Àrea de Seguretat Ciutadana, el lloc de treball d’agent de la 
Policia Local, en segona activitat, assignant-li el nivell de complement de destinació 
14 i un import de complement específic de 13.690,32 €. 
 
VUITÈ.- Modificar, dins l’Àrea d’Hisenda, el lloc de treball de tresorer/a, assignant-
li un import de complement específic de assignant-li un complement específic de 
24.699,64 €; i les funcions bàsiques, relacionades a la fitxa de lloc de treball 
HIS02, que s’aprova en unitat d’acte i que consta com a Annex II al present acord. 
 
NOVÈ.- Aprovar la relació de llocs de treball, modificada, de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, que consta com Annex III a aquest acord. 
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DESÈ.- Publicar la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, aprovada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la 
seva efectivitat. 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Benestar Social, Gent 
Gran i Règim Intern, explica que es proposa modificar la relació de llocs de treball 
de l’Ajuntament de Canet de Mar, per la necessitat de crear dos nous llocs de 
treball, l’encarregat de jardineria i el tècnic auxiliar de Participació Ciutadana, amb 
els seus corresponents complements de destinació i específic. Es crearan dues 
fitxes descriptives del lloc de treball amb les funcions corresponents. Al mes de 
novembre es va dur a terme la reunió amb la mesa de negociació. Pel que fa a la 
plaça de Tresoreria, el passat 12 de març es va publicar al BOE l’adjudicació dels 
llocs de treball d’habilitació nacional, entre ells el de la Intervenció i la Tresoreria de 
Canet de Mar i, a més a més, s’ha de tenir en compte que dissabte es va publicar el 
Reial decret 528/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris locals d’habilitació nacional on s’estableixen les funcions a desenvolupar 
per part d’aquests funcionaris. El lloc de treball de Tresoreria de l’Ajuntament de 
Canet de Mar encara tenia la fitxa de quan estava ocupat per una administrativa 
amb habilitació, per la qual cosa correspon fer l’adequació de la fitxa d’aquest lloc 
de treball i també de les retribucions, ja que no s’ajusta a la realitat. Per últim, es 
proposa adequar els nivells de complement de destinació dels agents i els caporals 
de la Policia, atenent a criteris d’especialització, responsabilitat, competència i 
comandament, que es troben fixats per conveni. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que 
vol fer unes quantes preguntes perquè hi ha coses que no quadren, com per 
exemple que es creï una nova plaça de jardineria i es rebaixi el pressupost. Pel que 
fa al tècnic de Participació Ciutadana, pregunta si es pensa en una mobilitat interna 
i si ja tenen algun perfil. En el cas del tresorer, històricament a Canet aquestes 
tasques eren efectuades per una administrativa; darrerament, s’ha tingut un ajut 
extern i ara es modifica la relació de llocs de treball i el perfil d’aquesta fitxa i el 
complement específic s’equipara a un cap d’àrea. És a dir, el salt és indubtablement 
molt alt a nivell de cost per un Ajuntament com el de Canet. Consideren que no 
està completament justificat aquest increment de cost, per una plaça amb el volum 
i el pressupost que té Canet de 12 milions i escaig d’euros. Pregunta en quin valor 
absolut s’incrementa el capítol 1 i, sobretot, en què es veurà afectat 
percentualment amb aquests increments. 
 
La senyora Isart explica que la plaça de tècnic auxiliar de Participació Ciutadana és 
de mobilitat interna del personal. Es podrà presentar tothom que tingui els requisits 
exigits. Pel que fa a la plaça del tresorer, aquest canvi s’ha produït per un Reial 
decret del govern del senyor Romero. Aquests canvis de funcions i retribucions 
salarials venen donats pel Reial decret que ha esmentat anteriorment elaborat per 
l’Estat, pel Ministeri. Pel que fa a l’augment del salari, és el que estava establert i 
simplement, aquesta part acumulada que hi havia i que ara desapareix es destinarà 
a aquest augment. El capítol 1 no s’apuja. 
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El senyor Romero explica que fins ara aquestes tasques les exercia una 
administrativa habilitada i, per tant, és decisió del govern fer aquest canvi de 
tasques. 
 
La senyora Isart recorda que en la seva intervenció ja ha explicat que ho han hagut 
de fer per llei. 
 
El senyor Romero comenta que ho consultarà. 
 
La senyora alcaldessa explica que, pel que fa a l’increment del sou, no arriba a 
5.000 euros anuals, no és un gran increment. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, explica 
que primer de tot volen deixar palès que valoren l’esforç que està fent la regidora 
de Règim Intern amb la valoració dels llocs de treball i l’elaboració de les fitxes, 
perquè a cada Ple hi ha alguna modificació en aquest sentit. Tot i així, el seu vot 
serà d’abstenció, tot esperant la valoració global, perquè sí que és cert que les 
fitxes estan elaborades, però les puntuacions no i el seu grup no té clar si això és 
efectiu o no dins de la valoració de llocs de treball. Aprofita per preguntar-li a la 
senyora Isart per què no s’ha fet encara aquesta puntuació. 
 
La senyora Isart agraeix les paraules del senyor Marín i explica que en aquests 
moments s’han passat les fitxes descriptives als diferents caps d’àrea per si 
consideren que s’ha de fer algun canvi. Des de l’Àrea de Recursos Humans ja 
s’havien fet les valoracions que havien cregut oportunes i ara són els caps d’àrea 
els que han de valorar. En aquests moments estan esperant-ne un parell que les 
retornin per acabar de variar-les amb les possibles modificacions que s’hi hagin 
pogut afegir. El pròxim pas és iniciar la negociació amb el comitè d’empresa. 
Considera que no es tardarà gaire. Creu que al mes d’abril ja ho posaran en marxa. 
 
El senyor Marin comenta que aquest assumpte no serà efectiu fins que la puntuació 
no estigui acabada, a la qual cosa la senyora Isart respon que sí, que correspondrà 
a la relació de llocs de treball. 
 
12.- SOL.LICITUD RECONEIXEMENT COMPATIBILITAT D’UN EMPLEAT 
PÚBLIC PER A L’EXERCICI D’UNA ACTIVITAT PRIVADA 
 
Vista la instància presentada per l’empleat públic Sr. S.M.V., registrat d’entrada en 
aquest Ajuntament amb el núm. 254/2018, en data 15 de gener, on sol·licita li sigui 
atorgat el reconeixement de la compatibilitat per a l’exercici de la professió de 
vitraller, de forma privada, tant per compte pròpia com per compte d’altri, dins del 
marc de la normativa d’incompatibilitats vigent. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, que consta a l’expedient.  
 
Vista la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitat del personal al servei 
de les Administracions Públiques, modificada per la disposició final tercera de la Llei 
7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i normes reglamentàries 
de desenvolupament, en especial el Reial decret 598/1985, de 30 d’abril. 
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Vista la Llei 21/1987, de 27 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei 
de l’Administració pública de Catalunya. 
 
Vistos els articles 329 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que 
estableixen els límits a l’exercici d’activitats privades, límits, d’altra banda que com 
s’ha dit, queden acotats i subsumits en la sol·licitud de l’interessat. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 22 de març 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’aprova per unanimitat dels disset membres presents dels disset que integren el 
nombre de dret del Ple municipal:  
 
ÚNIC.- Atorgar a l’empleat públic Sr. SMV, el reconeixement de la compatibilitat de 
la funció pública amb per a l’exercici de la professió de vitraller de forma privada, 
tant per compte propi com per compte d’altri, dins dels estrictes límits determinats  
per la normativa referenciada o la que en cada moment es trobi vigent, així com 
dels que es deriven de la pròpia sol·licitud de la persona interessada. 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Benestar Social, Gent 
Gran i Règim Intern, explica que simplement, com ja s’ha fet altres vegades, es 
tracta d’atorgar la compatibilitat per a l’exercici d’una professió de forma privada 
d’un treballador de l’Ajuntament, sempre fora de l’horari de treball. 
 
13.- MODIFICACIÓ DE LA PERIODIFICACIÓ DE SESSIONS DEL PLE 
MUNICIPAL 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial decret 
233/2015, de data 30 de març, el passat dia 24 de maig, i constituït el nou 
Ajuntament, es fa necessari procedir, d'acord amb la legislació vigent i amb el 
Reglament orgànic municipal, a l'establiment de la periodicitat de les sessions del 
Ple i de la Junta de Govern Local. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposen la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora 
de les bases del règim local i el 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, el Ple pot 
celebrar sessions ordinàries o extraordinàries, havent de celebrar-se les sessions 
ordinàries del Ple amb una periodicitat mínima de una sessió cada dos mesos, per 
imperatiu del que disposa l'article 46.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, abans 
esmentada, i l’article 98.a) del Text Refós català. 
 
Atès que el Ple municipal, en sessió extraordinària de data 30 de juny de 2015, va 
acordar: 
 

PRIMER.- Establir que les sessions ordinàries del Ple de la corporació, es convocaran 
amb caràcter bimensual i tindran lloc el darrer dijous no festiu dels mesos de gener, 
març, maig, juliol, setembre i novembre a les 20.30 hores, en el Saló de Sessions de 
l'Ajuntament, o lloc habilitat a l'efecte. 

 



Ref: S/iu 

57 
 
 

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 

Atès que es considera necessari i convenient modificar la periodificació de la 
celebració de les sessions ordinàries d’aquest òrgan col·legiat, per a un 
funcionament més eficaç i eficient de l’Administració local. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, de conformitat amb el que disposa l'article 38 del 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, i en execució de les 
previsions contemplades en les Lleis anteriorment esmentades. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 22 de març 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 l’Alcaldia, s’aprova per deu 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 i Quirze Planet Rovira i set vots en contra 
dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel López Solà, 
Esther Agulló Renau, Toni Romero Carbonell, Cristina Soler Vílchez i Marc Jiménez 
Torres: 
 
PRIMER.- Establir que les sessions ordinàries del Ple de la corporació, es 
convocaran amb caràcter bimensual i tindran lloc el darrer dijous hàbil dels mesos 
de febrer, abril, juny, setembre (en substitució de la sessió que s’hauria de celebrar 
durant el mes d’agost) i octubre, exceptuant la sessió ordinària del mes de 
desembre que serà el tercer dijous hàbil, a les 20.30 hores, en el Saló de Sessions 
de l'Ajuntament, o lloc habilitat a l'efecte. 
 
SEGON.- Autoritzar la senyora alcaldessa per modificar, mitjançant resolució, el dia 
de la sessió ordinària del Ple municipal, en cas que sigui vigília de festiu, per dur-la 
a terme la setmana anterior o posterior al dia fixat en el punt primer, d’acord amb 
els principis d’eficiència de l’Administració municipal.  
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a tots els regidors i regidores afectats/des que 
no siguin presents a la Sala de Sessions en l’aprovació d’aquest acord i als caps 
dels diferents Serveis Municipals, pel seu coneixement i efectes. 
 
QUART.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
La senyora alcaldessa explica que amb aquest punt de l’ordre del dia, dins del marc 
de la reorganització de l’Administració per fer-la més eficient, volen optimitzar els 
mesos en què és més útil dur a terme les sessions ordinàries dels plens municipals. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que el 
seu grup no comparteix la idea que es guanyi en eficàcia i eficiència amb el fet de 
canviar les dates del Ple. El que sí que creuen que s’ha de fer és anar treballant els 
assumptes que han d’anar a la consideració del Ple i que si l’equip de govern 
incrementa la dedicació del tresorer, per exemple, el que s’hauria de fer és 
incrementar les sessions del Ple. El que s’hauria de fer és augmentar la periodicitat 
dels plens de bimensuals a mensuals, perquè al cap i a la fi, el que intenta fer 
l’oposició és el seguiment de la tasca del govern. 
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La senyora alcaldessa contesta que ho valoraran i estudiaran si es poden fer 
mensualment. Aquest assumpte és qüestió de pressupost. Pel que fa a l’eficàcia, 
consideren que es guanya en eficàcia perquè, per exemple, fer un ple al mes de 
gener després de les festes de Nadal, en les quals, el senyor Romero ja sap que la 
majoria de treballadors fa vacances, són uns plens pràcticament buits de contingut 
i també és sabut que a finals d’any s’acumulen molts assumptes que s’han 
d’aprovar en aquell any i s’acaben convocant una sèrie de plens extraordinaris. Si 
es canvien els mesos senars pels parells, és evident que s’optimitzen els recursos, 
ja que d’aquesta manera els plens estaran més farcits de continguts. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal del PDeCAT, explica 
que creuen que el que es modifica en aquest punt és la periodicitat i no pas la 
periodificació del Ple municipal i aprofita per demanar la modificació d’aquest 
concepte. En primer lloc, demana que expliquin quins són els motius pels quals 
aquest canvi millorarà l’eficàcia i l’eficiència de l’Administració. En segon lloc, 
explica que aquest canvi entra en contradicció amb el Reglament orgànic municipal, 
ja que l’article 13 estableix que se celebrarà sessió ordinària del Ple un cop cada 
dos mesos com a mínim, mentre que en aquesta proposta es produeix un buit de 
tres mesos sense fer-ne cap, concretament de juny a setembre. 
 
La senyora alcaldessa explica que ja ha comentat per què aquest canvi farà més 
eficient l’Administració, ja que s’estalviaran fer plens extraordinaris a finals d’any i 
el de principis d’any estarà més ple de contingut. Pel que fa a la part més tècnica 
de la intervenció del senyor Gregori, demana al senyor secretari que contesti la 
pregunta. 
 
El senyor secretari pren la paraula i explica que, respecte al suggeriment lingüístic 
que formula el senyor regidor, comenta que l’estudiarà perquè és del seu interès i 
explica que la terminologia que s’utilitza a la proposta d’acord és la que estableix la 
Llei, per tant, podria ser que la llei no utilitzés una terminologia prou adequada, ja 
que sol passar que els juristes i els lingüistes no s’entenen massa bé. Pel que fa a 
la segona qüestió, de caràcter jurídic, cert és que el Reglament orgànic municipal fa 
tot un seguit de previsions d’ordenació de la vida orgànica de l’Ajuntament, alhora 
que és competència del Ple en les seves diferents formes l’aprovació del règim de 
sessions dels òrgans col·legiats. És evident que l’acord que avui s’adopti, un cop 
sigui publicat, portarà, no només en aquest sentit sinó també per a d’altres 
qüestions, la proposta al Ple d’una modificació, no només d’aquest punt, sinó també 
d’altres punts per adequar-lo a la realitat que el mateix Ple avui pugui acordar. 
 
El senyor Gregori comenta que al seu parer, primer correspondria modificar el 
Reglament orgànic municipal i després proposar aquesta modificació. Pel que fa a la 
precisió semàntica, li ha semblat sentir, en la intervenció del senyor secretari, que 
en una frase ha parlat de periodicitat i en una altra, de periodificació. 
 
El senyor secretari contesta que és facultat del Ple en ambdós casos la seva 
modificació, si bé és cert que mentre la modificació d’un reglament requereix d’una 
exposició pública i, per tant, període més llarg per a la seva aprovació, la Llei 
atorga una facultat al Ple per aprovar la periodicitat de les sessions plenàries de 
forma directa i, per tant, pot ser efectiva un cop publicada. Una cosa no entra en 
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contradicció amb l’altra, malgrat que, per evitar que els textos diguin coses 
diferents, és evident que en properes sessions del Ple s’haurà de modificar el 
Reglament orgànic municipal, però això no obsta que el mateix Ple pot acordar en 
qualsevol moment la modificació del seu règim de sessions sense necessitat de 
modificar el Reglament orgànic municipal. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Ensenyament, explica 
que vol aclarir un aspecte que corre per les xarxes en referència a aquesta 
modificació, ja que es diu que amb aquest canvi hi haurà menys plens ordinaris. Vol 
deixar clar que aquest any hi haurà set plens ordinaris, en comptes dels sis que es 
feien, ja que fins ara se n’han dut a terme dos i al mes que ve n’hi haurà un altre 
que abans no es feia. A més a més, des del pressupost de l’any passat, es va 
ampliar la dotació pressupostària a un ple més, per als extraordinaris que es poden 
dur a terme. Això vol dir que en aquests dos últims anys s’han fet més plens que 
mai. 
 
14.- APROVACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2019 
 
Malgrat no haver-se publicat encara l’Ordre del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies per aprovar el calendari de festes laborals per a l’any 2019, es vol 
avançar la preparació de l’Ordre de Festes Locals per a l’any 2019 a Catalunya, per 
la qual cosa es fa necessari que els municipis comuniquin les dues festes locals per 
a l’any 2019. 
 
 Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes 
laborals, dues seran locals i que per Decret de la Generalitat de Catalunya, 
s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del conseller a 
proposta dels municipis respectius,  
 
Atès que l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de 
la jornada de treball, jornades especials i descans, estableix que la proposta l’ha de 
formular el Ple Municipal 
 
Atès que la Direcció de Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies de 
Barcelona, mitjançant ofici, registrat d’entrada en aquest Ajuntament amb el núm. 
1808, de data 19 de març, estableix que s’ha de comunicar la propostes definitives, 
abans del dia 30 d’abril. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 22 de març 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’aprova per setze 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, Quirze Planet Rovira, Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, 
Àngel López Solà, Esther Agulló Renau, Toni Romero Carbonell i Cristina Soler 
Vilchez i una abstenció del regidor Marc Jiménez Torres: 
 
PRIMER.- Fixar pels dies 29 de juny (dissabte) i 9 de setembre (dilluns), les dues 
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festes locals de Canet de Mar, per a l’any 2019. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya, als efectes de publicació en l’Ordre de 
Festes Locals a Catalunya per a l’any 2019. 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Benestar Social, Família i 
Règim Intern, explica que amb aquest punt es vol fixar els dos dies festius locals de 
Canet de Mar. 
 
15.- ASSUMPTE PER VIA D’URGÈNCIA 
 
L’alcaldessa proposa la inclusió a l’ordre del dia per urgència d’una moció amb el 
títol “Moció per l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la 
denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’estat espanyol”. Sotmesa a 
votació la urgència, s’acorda incloure a l’ordre del dia per quinze vots a favor dels 
regidors Blanca Arbell Brugarola, Lluís Llovet Bayer, Coia Tenas Martínez, M. 
Assumpta Revoltós Vaquer, Quirze Planet Rovira, Jesús Marín i Hernàndez, Laureà 
Gregori Fraxedas, Àngel López Solà, Esther Agulló Renau, Pere Xirau i Espàrrech, 
Josep M. Masvidal Serra, M. Àngels Isart Falceto, Raquel Serra Lerga, Sílvia Tamayo 
Mata i Marc Jiménez Torres i dos vots en contra dels regidors Toni Romero 
Carbonell i Cristina Soler Vílchez. 
 
15.- MOCIÓ PRESENTADA PER ERC, CI, SOM CANET I CUP PER 
L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL RETORN DELS EXILIATS I LA 
DENÚNCIA DE LA DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA I AUTORITÀRIA DE L’ESTAT 
ESPANYOL 
 
Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern 
de Mariano Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de 
l’estat. L’onada repressiva contra els catalans i les catalanes és majúscula i el 
govern espanyol està disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, polítics i 
humans més bàsics per tal d’eradicar qualsevol signe de dignitat del poble català. 
Intenten esclafar la voluntat de la sobirania popular empresonant injustament els 
nostres legítims representants públics, tots ells gent de pau. 
 
El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com 
un nou dia trist i negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i 
diputades Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i 
l’exili de Marta Rovira tornarà a ressonar en els annals de la història del nostre país 
com un nou episodi fosc de repressió i de vulneració dels principis democràtics més 
elementals. Un escenari que queda agreujat per la recent detenció del President 
legítim de Catalunya, Carles Puigdemont, totalment incomprensible davant la 
comunitat internacional. 
 
Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on 
cada vegada i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i 
llibertats més bàsics i inviolables en qualsevol país que es pretengui a si mateix 
com a democràtic i civilitzat. 
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Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte 
d’autoritarisme intransigent que ens recorda de manera inevitable les èpoques més 
fosques de l’Espanya del segle XX, des del món local no podem restar impertèrrits i 
ens alcem per dir sense vacil·lar que continuarem defensant les nostres idees 
polítiques. No hi haurà prou barrots per silenciar-les. Avui, un cop més, volem dir-
ho molt alt i clar: sempre estarem al costat d’aquells representants que defensen la 
voluntat del poble, del mandat de l’1 d’octubre i el resultat de les eleccions del 21 
de desembre. 
 
I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el 
motor de la cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu, 
humiliació, amenaces i, finalment, presó. Una causa general contra 
l’independentisme, una autèntica cacera de bruixes, ferotge i salvatge, sense 
mesura. Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres 
representants, Carles Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, 
Raül Romeva, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, 
Dolors Bassa, Meritxell Serret, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna 
Gabriel, ens rendirem i dimitirem d’exercir el nostre mandat democràtic, emanat 
directament dels ciutadans i ciutadanes. Res més lluny de la realitat. Ens 
mantindrem ferms en defensa de la causa més justa que hi pot haver: la llibertat i 
el ple exercici de la democràcia. 
 
Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra 
lluita és la lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a 
ciutadans i no com a súbdits. 
 
Per tots aquests motius, el Ple municipal aprova, per catorze vots a favor dels 
regidors Blanca Arbell Brugarola, Lluís Llovet Bayer, Coia Tenas Martínez, M. 
Assumpta Revoltós Vaquer, Quirze Planet Rovira, Jesús Marín i Hernàndez, Laureà 
Gregori Fraxedas, Àngel López Solà, Esther Agulló Renau, Pere Xirau i Espàrrech, 
Josep M. Masvidal Serra, M. Àngels Isart Falceto, Raquel Serra Lerga i Marc Jiménez 
Torres, una abstenció de la regidora Sílvia Tamayo Mata i dos vots en contra dels 
regidors Toni Romero Carbonell i Cristina Soler Vílchez, els acords següents: 
 
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell, 
Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, 
Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. 
 
SEGON.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats: Carles 
Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i 
Anna Gabriel, i la garantia del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i 
humans sense veure’s sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític. 
 
TERCER.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i 
protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure 
expressió, de la vulneració dels drets polítics i humans i del dret a decidir dels 
ciutadans per part d’un estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal. 
 
QUART.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així 
com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat. 
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CINQUÈ.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions 
pròpies d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de 
manera immediata i garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans. 
 
SISÈ.- Instem a totes les entitats de Canet de Mar a defensar els drets 
fonamentals, civils, polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims 
representants escollits democràticament del Parlament de Catalunya. 
 
SETÈ.- Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, 
el Sr. Roger Torrent, aquest ajuntament vol mostrar el seu suport a la crida unitària 
del President i l’adhesió del consistori a la plataforma “Espai Democràcia i 
Convivència” que té com a objectius “la defensa de les institucions catalanes, la 
convivència, la cohesió social i els drets i llibertats de la ciutadania”. 
 
VUITÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a 
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) 
així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI), l’aprovació de la present moció. 
 
La senyora alcaldessa llegeix la moció. 
 
16.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC EN DEFENSA UN 
SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS 
 
Davant l'incessant qüestionament al qual s'està sotmetent el nostre sistema de 
Seguretat Social, i per tant la viabilitat del nostre sistema de pensions, les 
organitzacions sindicals UGT i CCOO, donant continuïtat a les mobilitzacions en 
defensa de les pensions públiques, inicien una campanya de suport i defensa d'un 
sistema que ha estat i ha de seguir sent garant de cohesió i de protecció social. 
 
De forma subtil però constant, es repeteixen arguments que presenten una 
suposadament inevitable inviabilitat del sistema de pensions. S'argumenta un 
fenomen conegut i previsible com l'increment de les persones d'edat avançada, 
juntament amb uns altres que es presenten com a inqüestionables, però que no 
necessàriament ho són: la menor entrada de població estrangera, la menor 
natalitat, o l'existència d'un mercat de treball que ofereix ocupacions escasses i poc 
remunerats. 
 
Des del moviment sindical, es denuncia que aquestes tesis combinen realitats 
previsibles i abordables amb unes altres que han de ser corregides amb les 
polítiques adequades, en lloc d'insistir a mantenir les equivocades polítiques 
d'austeritat a ultrança. Al costat d'elles, concorren altres posicions que es 
fonamenten a presentar, des de sectors amb clars interessos mercantils, les 
pensions públiques com a inviables, al mateix temps que s'ofereixen com a 
alternativa sistemes privats de pensions, obviant que no són, de cap manera, 
capaces de protegir millor el conjunt de la població pensionista. 
 
Els poders públics han d'apostar per garantir, des del sistema públic, pensions 
suficients com a eina fonamental per a mantenir i reforçar la cohesió social. Les 
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cotitzacions procedents de l'ocupació, que han de millorar la seva disminuïda 
aportació actual, i el reforç del finançament públic, com a element que garanteix un 
adequat compliment del pacte intergeneracional, a més d'un eficaç mecanisme de 
redistribució de renda, són peces essencials. 
 
Les cotitzacions a la Seguretat Social no són, com es repeteix per intentar 
desprestigiar-les, un impost que paguen els empresaris i en menor mesura els 
treballadors. La cotització a la Seguretat Social és salari de les treballadores i els 
treballadors que es lliura a l'Estat per finançar les prestacions actuals i definir els 
drets a la pensió futura dels actuals cotitzadors. Tot això, per tenir cobertes, de 
forma adequada, les situacions de malaltia, defunció o vellesa. 
 
El problema no està en el sistema, les necessitats futures del qual són conegudes i 
previsibles, està, entre altres causes, en la voluntat de reduir el seu nivell de 
cobertura, el debilitament de les seves fonts de finançament procedents del mercat 
de treball, afeblint els mecanismes de distribució de renda en les empreses i en la 
societat, agreujat per l'ús que, en ocasions, es fa de la recaptació, destinant els 
diners a altres finalitats per a les quals no estava previst. L'increment de 
pensionistes i la major durada de les prestacions, processos coneguts, previsibles i 
saludables, han d'anar acompanyats de mesures efectives, acordades amb els 
interlocutors socials i, en la major mesura possible, les forces parlamentàries, que 
permetin mantenir el pacte intergeneracional que constitueix el nostre sistema de 
pensions públiques de repartiment. 
 
Per tot l'anterior, el Ple municipal aprova, per nou vots a favor dels regidors Blanca 
Arbell Brugarola, Lluís Llovet Bayer, Coia Tenas Martínez, M. Assumpta Revoltós 
Vaquer, Quirze Planet Rovira, Pere Xirau i Espàrrech, Josep M. Masvidal Serra, 
Raquel Serra Lerga i Sílvia Tamayo Mata, una abstenció de la regidora M. Àngels 
Isart Falceto, i set vots en contra dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Laureà 
Gregori Fraxedas, Àngel López Solà, Esther Agulló Renau, Toni Romero Carbonell, 
Cristina Soler Vílchez i Marc Jiménez Torres: 
 
PRIMER.- Ens sumem a les reivindicacions de les organitzacions sindicals CCOO i 
UGT, i donem suport a les mobilitzacions promogudes per aquestes organitzacions, 
en la defensa d'un sistema públic de pensions que garanteixi el manteniment del 
contracte social inherent al nostre sistema de pensions públiques. 
 
SEGON.- A través d’aquest, s'afavoreix la cohesió social i es respecten els drets 
construïts al llarg de la vida laboral, al costat de mesures efectives de redistribució 
de la riquesa, que garanteixin pensions suficients en tots els casos, i que 
mantinguin el seu poder adquisitiu, reemplaçant la fórmula actual de revaloració, 
que es limita a garantir un clarament insuficient increment del 0,25 % anual.  
 
TERCER.- Així mateix traslladem al Govern, els grups parlamentaris i els 
interlocutors socials, la necessitat de recuperar els mecanismes de govern, 
participat del sistema públic de pensions a través del Diàleg Social i en el marc 
configurat en el Pacte de Toledo. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, llegeix la 
moció. 
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El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, aprofita per 
demanar disculpes per haver arribat tard i sobre aquesta moció li agradaria 
comentar que, si bé en el contingut hi ha uns quants conceptes amb els quals 
podrien estar d’acord, es troben que no poden donar suport a una moció que parla 
sobre les pensions i el món laboral, quan la presenta una organització que és una 
de les responsables que l’actual sistema de pensions es trobi com es troba, és una 
de les responsables de la reforma laboral i és una de les responsables que la 
situació en aquest país estigui com està. A més a més, donar suport a les 
mobilitzacions que facin els dos sindicats que s’esmenten a la moció tampoc no ho 
poden fer ja que, almenys un d’ells, algunes vegades actua com a sindicat d’allò 
que volen les empreses. El seu grup només pot defensar aquelles mobilitzacions 
que proposin els sindicats de classe i revolucionaris i que treballin per un sistema 
de pensions realment just per a la classe treballadora. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, fa la seva 
intervenció en castellà. Explica que es emocionante ver como el PSOE presenta una 
moción en el Ayuntamiento de Canet de Mar sobre pensiones. Comenta que hará 
un poco de historia para explicar por qué es emocionante. Las pensiones fueron una 
de la primeras renuncias del PSOE para lograr una recuperación. Se congelaron las 
pensiones, como recordará la señora Tamayo, fue Zapatero quien lo hizo, y se 
perdió el mayor poder adquisitivo, el 2,9% en el 2012. La gestión del PSOE situó a 
España al borde del rescate y a los pensionistas en riesgo de mayores recortes. El 
gobierno Rajoy evitó este rescate y permitió que no pasara como en Grecia donde 
los pensionistas tuvieron rebajas de hasta el 40%. Cada vez que gobierna el PSOE 
deja el sistema de la Seguridad Social en números rojos. Se tenía un superávit del 
1,31% del PIB en el 2008. En el 2010 las cotizaciones sociales dejaron de ser 
capaces de financiar el sistema. El fondo de reserva valdría hoy el doble, el que la 
señora Tamayo comenta en la moción, si en los años 2008 y 2009 se hubiera 
dotado con los intereses generados y el superávit, que fueron 13 mil millones de 
euros. Con todo esto, actualmente, el sistema tendría una dotación de 20 mil 
millones de euros. El principal problema del tema de pensiones es sobre todo la 
destrucción de empleo. España lideraba la destrucción de empleo en Europa entre 
el principio del 2008 y el final del 2011, destruyó seis veces más de empleos que el 
Reino Unido, once veces más que Italia y veinte veces más que Francia. Durante el 
gobierno del PSOE, seis de cada diez personas entraba en el desempleo en España. 
Por lo tanto, cree que presentar una moción como ésta aquí, en el Ayuntamiento de 
Canet de Mar, no tiene razón de ser, ya que es en el Congreso de los Diputados 
donde se tendría que discutir y pactar entre todos, porque no es un tema político, 
es un tema de todos, que conviene y afecta a todos y per esta razón no ven 
ninguna necesidad de presentar este tipo de mociones en el Ayuntamiento. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, explica 
que els seus motius ja s’han explicat, sobretot per part del senyor Jiménez, 
portaveu del grup municipal de la CUP. Comenta que no se sumaran a aquesta 
moció, però sí que ho faran a la següent, que presenta el grup municipal d’ERC, 
entre altres coses perquè el PSC presenta una moció una mica contradictòria, ja 
que un dels responsables que les pensions estiguin així és precisament el govern 
del PSOE a Madrid. Per tant, no entenen massa bé que ara es defensi una cosa a la 
situació de la qual s’ha arribat per responsabilitat del partit que la presenta. Se 



Ref: S/iu 

65 
 
 

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 

senten molt més còmodes amb la moció que presentarà el grup municipal d’ERC 
després i és a la que se sumaran. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que al seu 
grup no els agrada aquesta moció, perquè consideren que està basada en una 
tebior de discurs que no és l’adequat i també creuen que hi ha més sindicats que 
els que estan apuntats en aquesta moció i, per tant, consideren que hauria estat 
millor que s’hagués fet molt més àmplia. Malgrat tot, els estranya els 
plantejaments del grup municipal del PP, que siguin ells, precisament el partit que 
ha malgastat els fons de pensions, que vulguin donar lliçons quan tothom sap que 
des de fa anys estan creant pànic entre els jubilats i demanen, entre la gent que 
està amarat de cotització, que es busquin un fons de pensions privat que inflin les 
arques dels bancs. Per tant, és bastant trist plantejar-se això, quan s’han polit 60 
mil milions d’euros. El seu grup li donarà suport, però seguidmaent en presenten 
una de més àmplia que segueix més la realitat i posa els punts sobre les is. 
 
La senyora Tamayo comenta que no entrarà en cap mena de discussió i menys amb 
aquest canvi d’idioma, ja que no entén per què el senyor Romero cada vegada que 
es dirigeix a ella canvia d’idioma. Nomes vol donar una dada i és que en el període 
del 2005 al 2011, es va donar un increment del 19% de les pensions màximes i un 
increment del 53%, de les mínimes. Durant l’època del 2012 al 2018, les pensions 
màximes es van incrementar un 3% i les mínimes, un 4%. 
 
17.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC PER RECUPERAR EL 
PODER ADQUISITIU DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El sistema públic de pensions ha estat víctima de la política econòmica del Partit 
Popular per haver dilapidat el Fons de Reserva de la Seguretat Social, fons creat 
l’any 2000 amb la finalitat d’atendre les necessitats futures del Sistema de 
Seguretat Social en matèria de prestacions contributives i de la seva gestió. Any 
rere any, fins el 2011 aquest fons ha anat incrementant la seva dotació amb els 
excedents dels ingressos que financen les prestacions contributives fins arribar a 
66.815 milions d’euros. Des d’aquell any ha anat disminuint la guardiola de les 
pensions fins arribar als 8.095 milions actuals que té el Fons de Reserva. 
 
La base de les futures pensions contributives són les actuals cotitzacions a la 
Seguretat Social. Per tant, sense uns salaris superiors, i sense recuperar el marc de 
les relacions laborals i sindicals a la situació anterior a les reformes laborals del 
PSOE i del PP, no s’entra a solucionar el problema de no tenir diners per a fer front 
a les pensions que es van generant. Tampoc ajuda a mantenir el poder adquisitiu 
dels actuals pensionistes que la revalorització de les pensions sigui del 0,25% quan 
l’IPC del 2017 ha estat d’un 1,1%. 
 
L’any 2022 es calcularà la pensió de jubilació amb els últims 25 anys cotitzats, 
resultat de la progressiva ampliació del període d’anys a computar en la reforma 
impulsada pel govern del PSOE, a proposta de la Unió Europea, l’any 2011 que 
retarda l’edat de jubilació i augmenta el període de cotització per al seu càlcul. El 
Govern de l’Estat ha proposat que es pugui triar per al càlcul l'opció que prefereixi 
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la persona treballadora, bé el sistema actual, bé comptant tota la seva vida laboral, 
ja que per a molts pensionistes els darrers anys de la vida laboral han deixat de ser 
aquells en que més han cotitzat, com a conseqüència de la reforma laboral.  
 
Les diferents polítiques econòmiques i de mercat de treball, i les diferents reformes 
laborals, tant del PP com del PSOE, no només s’han fet d’esquenes a les persones 
treballadores sinó que s'han fet lesionant i suprimint drets històrics assolits per la 
classe treballadora i sense objectius que revertissin en les condicions laborals de les 
persones i en la seva futura situació de pensionista. I no és exagerat pensar que 
ambdós partits estan creant l’escenari per privatitzar part de la pensió de jubilació. 
La situació actual és tan greu que pràcticament s’ha buidat el Fons de Reserva i les 
mesures que es van aplicant o proposant són pedaços que no serveixen per anar a 
la base del problema que no és altre que salaris baixos generen baixes cotitzacions. 
 
Per tots aquests motius, el Ple municipal aprova per catorze vots a favor dels 
regidors Blanca Arbell Brugarola, Lluís Llovet Bayer, Coia Tenas Martínez, M. 
Assumpta Revoltós Vaquer, Quirze Planet Rovira, Jesús Marín i Hernàndez, Laureà 
Gregori Fraxedas, Àngel López Solà, Esther Agulló Renau, Pere Xirau i Espàrrech, 
Josep M. Masvidal Serra, M. Àngels Isart Falceto, Raquel Serra Lerga i Marc Jiménez 
Torres, una abstenció de la regidora Sílvia Tamayo Mata, i dos vots en contra dels 
regidors Toni Romero Carbonell i Cristina Soler Vílchez: 
 
PRIMER.- Instar el Govern de l’Estat a lligar per llei la revalorització de les 
pensions a l’IPC: les pensions no poden revaloritzar-se per sota de l’increment de 
cost de la vida, i impulsar els canvis legislatius per derogar qualsevol mesura que 
ho contradigui. 
 
SEGON.- Establir un salari mínim interprofessional de 1.000 euros, mesura que ja 
s’ha adoptat en molts ajuntaments dels Països Catalans, permetent així augmentar 
les cotitzacions més baixes. 
 
TERCER.- Adoptar mesures fiscals que premiïn les empreses que apliquin polítiques 
retributives superiors a les recollides en els convenis col·lectius d’aplicació, ja que 
amb uns salaris superiors s’incrementa l’ingrés per cotitzacions. 
 
QUART.- Instar als Grups Parlamentaris a les Corts Generals a la derogació de les 
reformes laborals realitzades pel PP i el PSOE.  
 
CINQUÈ.- Afavorir la negociació col·lectiva en polítiques retributives perquè 
aquestes puguin recuperar el terreny perdut des de 2007 i recuperar el poder 
adquisitiu que s’ha vist minvat per la crisi econòmica i que revertiria en un 
increment de les cotitzacions. 
 
SISÈ.- Adoptar les mesures necessàries perquè aquells períodes de llarga 
inactivitat de la persona treballadora, de baixa cotització per salaris baixos o per 
prestació laboral a temps parcial, siguin redimensionats per al seu còmput en el 
càlcul de la pensió de jubilació. 
 
SETÈ.- Adoptar les mesures necessàries per part del Govern de l’Estat, tant 
legislatives com de gestió i de control, per tenir com a despesa prioritària el 
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pressupost de les pensions derogant la reforma de l'article 135 de la Constitució 
espanyola que obliga com a deure primordial al pagament del deute: cal evitar que 
el govern estatal de torn pugui recórrer, per falta de previsió i de sensibilitat social, 
als estalvis generats per les aportacions de molta gent treballadora durant molts 
anys sense un acord amb els agents socials.  
 
VUITÈ.- Promoure el diàleg social a nivell de Catalunya, per tal que en un marc 
català de relacions laborals i amb una Llei Catalana de Protecció Social no sigui 
possible sostraure els ingressos generats per les cotitzacions de les persones 
treballadores per fer front a la mala gestió i previsió fetes pels diferents governs de 
l’estat. 
 
NOVÈ.- Promoure l’equiparació de les pensions entre homes i dones, diferenciades 
actualment a causa de la bretxa salarial, estudiant l’aplicació d’un factor corrector 
que compensi la diferència de la pensió per la diferència de cotitzacions durant la 
vida laboral a càrrec dels Pressupostos Generals de l'Estat.  
 
DESÈ.- Comunicar aquests acords a les entitats municipalistes i als grups polítics al 
Parlament de Catalunya. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, llegeix la moció. 
 
18.- PRECS I PREGUNTES 
 
1.- Abraçada al Casal Popular de Sants i la Plataforma Antifeixista del 
Maresme. 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, comenta 
que en primer lloc vol fer pública una abraçada i vol enviar un escalf a les 
companyes i els companys de l’Ateneu Popular de Sarrià que han patit un atac 
feixista, ja que els han cremat el casal. Volen denunciar-ho des d’aquí i enviar-los 
una abraçada ben càlida de part de la CUP de Canet. També comenta que vol donar 
la benvinguda a la recent nascuda Plataforma Antifeixista del Maresme que es 
manifestava avui pels carrers de Palafolls. 
 
2.- Sol·licituds al Catàleg de Serveis de la Diputació. 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que 
d’aquí poc s’acaba el termini per demanar subvencions a través del Catàleg de 
Serveis de la Diputació de Barcelona. Pregunta quins són els serveis que s’han 
demanar i si n’hi ha algun dels que ells van proposar. 
 
La senyora alcaldessa explica que li faran arribar tot el llistat de les subvencions 
demanades. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que la 
subvenció que tenien pendent de demanar sobre l’assumpte de l’aigua, per a 
l’auditoria i el pla director, ja li pot dir que es va fer la sol·licitud. I no només s’ha 
demanat això, sinó que, per recomanació de la mateixa Diputació, com que Canet 
compta amb quatre pous d’aigua, també s’ha demanat un estudi d’una planta de 
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tractament. Una petició no anul·la l’altra, és a dir, prèviament s’ha demanat aquest 
que ha recomanat la Diputació i després també s’ha demanat el que es tenia previst 
des de l’Ajuntament. Potser només concedeixen l’estudi de l’aigua o bé els 
concediran tots dos alhora. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Ensenyament, explica 
que hi ha sol·licituds que s’havien de fer abans del mes de febrer, unes altres abans 
de l’abril i unes altres abans de l’octubre. Des de Ensenyament s’han demanat els 
típics ajuts per a l’escola bressol, el menjador escolar i per a l’assessorament de 
gestió per a la nova licitació que s’ha de dur a terme. També s’han demanat una 
sèrie de tallers d’ecoeducació i de gènere de cara als instituts i assumptes 
relacionats amb la solidaritat i l’assetjament a l’escola. Pel que fa a Urbanisme, no 
els recorda tots, però sí que hi ha demanats el pla de clavegueram i de l’enllumenat 
i pel que fa al pla de l’aigua potable, els l’han desviat cap a l’aprofitament de l’aigua 
potable pròpia del poble. També s’ha demanat un pla de mobilitat i un ajut per 
inventariar i fer un catàleg exhaustiu del cementiri i algunes obres de caràcter 
menor. De tota manera, li passaran el llistat de tot el que s’ha demanat fins ara. 
 
3.- Situació del contracte recollida de residus i neteja viària. 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, demana que 
expliquin en quina situació es troba aquest contracte, cap a on s’ha avançat. 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Agricultura, 
explica que es van fer dues reunions amb tots els grups municipals per explicar-los 
com estava l’assumpte i es va decidir la delegació de competències al Consell 
Comarcal del Maresme i, per tant, s’està treballant en aquesta línia. Els serveis 
jurídics de l’Ajuntament s’han reunit amb els del Consell Comarcal per acabar de 
perfilar quatre dubtes que tenien i sembla que ja estan arribant a alguns punts 
d’entesa. La tècnica municipal de Medi Ambient ho té tot a punt i a ell personalment 
li agradaria que en el Ple del mes d’abril es pogués aprovar aquesta delegació. 
Abans de portar-ho a Ple, però, volen fer una tercera reunió amb tots els grups 
municipals per explicar-los exactament com es durà a terme aquesta delegació. 
 
4.- Situació de l’informe Secretaria i Intervenció pendent per a la 
Generalitat de Catalunya sobre les llars d’infants. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, demana la 
situació de l’informe de Secretaria i Intervenció arran de la moció de la situació del 
finançament de l’escola bressol municipal. Demana que s’actuï en conseqüència i 
que es faci aquest estudi, tal i com es va aprovar fa uns quants plens, i que s’enviï 
a la Generalitat. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Ensenyament, explica 
que n’han estat parlant amb el senyor interventor. Sembla que l’Ajuntament de 
Canet només pot reclamar l’any 2014. 
 
5.- Situació de les obres de la Fundació Els Garrofers. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, demana com 
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es troben aquestes obres de l’edifici de la Fundació Els Garrofers. Explica que 
aquestes obres estan parades i els agradaria que els expliquessin per què, ja que fa 
temps que no es convoca el Patronat i no els informen. 
 
La senyora alcaldessa explica que la senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora 
delegada de Benestar Social, Gent Gran i Règim Intern, li ha comunicat que en breu 
es convocarà el Patronat de la Fundació Els Garrofers. Pel que fa a les obres, com 
que és un expedient que es troba al jutjat han de ser molt curosos amb el que 
diuen. Explica que s’ha demanat una auditoria a l’empresa que va guanyar el 
contracte de les obres i del projecte. Comenta que a la reunió del Patronat ho 
explicaran. 
 
6.- Preus de lloguer pisos a Canet versus 700 pisos turístics. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que 
Canet compta amb 700 pisos turístics i, en canvi, no hi ha gaire pisos de lloguer i 
els preus són molt alts. Recentment, han llegit que s’han concedit llicències per fer 
més pisos turístics i demana que expliquin quines són les polítiques d’habitatge 
d’aquest govern d’esquerres. 
 
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i 
Sanitat, explica que Canet en aquest moment disposa de 174 habitatges d’ús 
turístic, que vol dir que són 700 i escaig de places turístiques, no habitatges. 
Reconeix que això fa que els preus del lloguer es disparin i s’han estat plantejant, 
amb la regidora de Participació Ciutadana, Igualtat i Noves Tecnologies de posar 
algun tipus de mesura, però això s’ha de pensar molt i molt bé i cal temps. Tot just 
estan començant a treballar amb aquest tema. 
 
El senyor Romero pregunta si es continuen donant llicències d’ús turístic. 
 
La senyora Tenas explica que sí, perquè tampoc no s’ha fet cap mena de moratòria. 
Per tant, com que les persones que decideixen fer-ho són persones privades, 
l’Ajuntament no els ho pot impedir, mentre no es decideixi fer alguna cosa. 
 
7.- Tancament de comerços i activitats. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que al 
gener del 2018 hi ha hagut tancament de diversos comerços i activitats a Canet. 
Demana a Promoció Econòmica que expliqui la causa i quines accions s’han fet. 
 
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i 
Sanitat, explica que malauradament hi ha comerços i establiments que tanquen 
però, per sort, n’hi ha molts d’altres que obren i que els funciona el negoci. Aprofita 
per comentar que al polígon totes les naus petites i mitjanes estan ocupades. Les 
úniques no ho estan són les més grans i estan pensant com fer-ho per aconseguir 
ocupar-les. S’està fent el desplegament de fibra òptica al polígon, la qual cosa 
també ajudarà a acabar d’omplir aquestes naus. També aprofita per donar una 
bona notícia amb relació a aquest assumpte i és que l’atur ha baixat a Canet en un 
10%, per sobre de la mitjana del Maresme i li agradaria pensar que, potser molt 
discretament, l’Ajuntament hi té alguna cosa a veure. Pel que fa al tancament de 
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comerços i activitats, explica que moltes persones es venen a assessorar a 
Promoció Econòmica i moltes vegades la tècnica d’empresa els comenta que el que 
volen tirar endavant no és factible, però tot i així, la persona ho vol intentar. Per 
desgràcia, normalment la tècnica l’encerta. 
 
8.- Resposta a la moció contra la prolongació del peatge 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que al 
Ple del maig del 2017 tots els grups municipals del consistori van demanar amb una 
moció que no es prolongués la concessió del peatge de l’autopista C-32, més enllà 
del 2021 i demana si s’ha rebut una resposta per part de la Generalitat. Si no s’ha 
rebut, demana que expliquin què es pensa fer, ja que només queden tres anys per 
al 2021. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que no 
han rebut cap mena de resposta per part de la Generalitat, per la qual cosa 
intentaran esbrinar per quin canal i per quin mitjà poden fer una reclamació. 
 
9.- Accessos a la platja bruts i plens de grafits. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que 
han rebut queixes que els accessos a la platja estan bruts i pintats amb grafits. 
Comenta que la temporada de platja comença en breu i demana què hi pensen fer. 
 
El senyor Quirze Planet Rovira, regidor delegat d’Obres i Serveis, explica que tot i 
que els passos subterranis pertanyen a Medi Ambient, està en situació de dir que 
dies després que es pintessin després de les últimes pluges, l’endemà al matí ja 
tornaven a estar tots plens de grafits. Canet té un greu problema, juntament amb 
altres pobles, de vandalisme. 
 
10.- Concessió de la bandera blava a les platges de Canet 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que 
l’any passat les platges de Canet no van tenir la concessió de bandera blava per 
diferents problemes, entre ells la dimensió de les guinguetes i pregunta si s’ha fet 
algun seguiment d’aquest problema. 
 
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i 
Sanitat, explica que l’any passat no es va aconseguir per l’ocupació desmesurada i 
fora de normativa de les guinguetes a les platges i creu que el senyor Josep M. 
Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Agricultura els ho podrà explicar 
millor. 
 
El senyor Masvidal explica que l’assumpte de les platges toca moltes regidories i 
per aquest motiu la solució és complexa. De fet, aquesta situació ja fa molts anys 
que dura. Tot i així, el tema de la bandera blava sí que el porta la seva Àrea i 
explica que la tramitació de sol·licitud de la bandera blava s’ha fet correctament, en 
temps i forma i si la concedeixen, segurament passarà com sempre que se 
n’assabentaran per la premsa, ja que a l’Ajuntament arriba més tard. Pel que fa a 
les inspeccions a les guinguetes, causa per la qual no es va obtenir l’any passat, 
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per la sobreocupació de la platja en més del 50%, aquest any se n’han anat fent 
per comprovar si tot està en ordre i han pogut veure que cap guingueta ha 
sobrepassat el 50% de l’ocupació. Alguns sí que ocupaven més del que els tocava, 
però l’Ajuntament els ha obert un expedient sancionador, lleu o greu, segons el 
grau d’ocupació que han traspassat. Així, doncs, cada cop que ha vingut la 
inspecció de platges, han vist que sí que hi havia alguna guingueta que 
sobrepassava l’ocupació però en cap moment més del 50% com va passar l’any 
anterior. 
 
11.- Situació de la recollida d’escombraries a l’avinguda Maresme. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, demana 
informació sobre la recollida d’escombraries, principalment a la zona de l’avinguda 
Maresme, ja que hi comencen a haver queixes i encara no ha arribat l’estiu. 
Pregunta si s’ha previst alguna actuació especial. 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Agricultura, 
explica que suposa que aquesta informació l’ha extreta de les xarxes socials, 
perquè ell no té pas aquesta informació. Explica que hi ha persones que viuen a la 
zona que li demanen que es tiri enrere i es faci com abans, però això no passarà. 
És cert que hi ha un problema a la zona i és que la gent no treu la brossa quan 
correspon i considera que la solució a aquest problema passa per sancionar aquests 
mals hàbits. I serà el camí que se seguirà fins a assolir la delegació de 
competències del contracte. I, potser, el segon pas d’aquesta delegació serà que 
aquestes sancions es facin directament des del Consell Comarcal del Maresme. És 
una opció que també estan valorant. Per acabar, comenta que la seva Àrea es basa 
en el tant per cent de la recollida selectiva, que no ha baixat del 70%, la qual cosa 
vol dir que, tot i que a l’avinguda Maresme s’ha tret l’àrea d’emergència, aquest 
tant per cent es manté. Per tant, considera que tan malament tampoc no s’està 
fent. Evidentment, sempre hi haurà gent que es queixarà, a l’avinguda Maresme i a 
d’altres zones del poble. 
 
12.- Nou contracte de recollida de residus i neteja viària 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, demana que 
expliquin com estan les negociacions sobre aquest contracte. 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Agricultura, 
ha explicat aquest assumpte a la mateixa pregunta que ha formulat el senyor Marc 
Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP. 
 
13.- Coordinació de Ràdio Canet i debats de política. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que 
aquest assumpte apareix en el torn de precs i preguntes de cada Ple municipal. 
Pregunta com està el tema de la coordinació de la ràdio i si es faran debats a la 
ràdio, si es podrà debatre amb l’alcaldessa com a oposició, ja que durant tres anys 
no s’ha tingut aquesta oportunitat i considera que seria interessant per als 
canetencs poder tenir aquesta mena de debats. 
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La senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde d’Esports i adjunta a Comunicació, 
explica que ara la Ràdio ja ha deixat de ser un organisme autònom i s’està acabant 
d’organitzar i gràcies als professionals que hi ha al davant pot continuar fent la 
feina que ha fet fins ara. S’estan fent grans canvis, alguns ja són visibles i d’altres 
es faran visibles després de Setmana Santa. Hi ha una nova web, es pot escoltar la 
ràdio en streaming i s’està fent un canvi d’imatge, que ja ha començat a explicar-se 
i a ensenyar-se per les xarxes socials. Pel que fa les tertúlies, es reprendran amb 
un altre format. És un proposta oberta a tots els grups municipals perquè puguin 
fer les seves aportacions. Recorda que la tertúlia es va deixar de fer primer perquè 
la majoria dels grups, inclòs el del senyor Romero, no hi anava, perquè no estaven 
d’acord amb el format, un format que es va aprovar al Consell de Govern, però tot i 
així es va deixar de fer perquè no hi havia prou quòrum. El 10 d’abril es farà la 
primera tertúlia i tindran una periodicitat mensual. Aquesta primera es parlarà 
precisament d’aquest Ple i a partir d’aquesta, demana que es facin propostes de 
quin és el format que es vol donar a la tertúlia política. Recorda que la ràdio està a 
la disposició de tots els canetencs i de tots els grups polítics que són els que, al cap 
i a la fi, decideixen quin tipus de tertúlia volen. Comenta que no s’acaben de posar 
mai d’acord, quan hi ha formats que funcionen com el programa d’alta política, un 
programa on el representant del grup del senyor Romero és un assidu. Per tant, hi 
ha formats que funcionen i considera que haurien de ser capaços de posar-se 
d’acord i establir quina mena de tertúlies volen. 
 
El senyor Romero explica que el seu grup no va deixar d’anar a les tertúlies, com 
ha dit la senyora Tamayo, pel model de tertúlia, sinó perquè creien que sense una 
coordinació no era lògic fer aquests debats. El que volen és dotar i donar a la ràdio 
la importància que es mereix i que la senyora Tamayo també pensa que té, i per 
això creuen que una coordinació a Ràdio Canet és indispensable. Fa un any i tres 
mesos que ho estan dient a cada Ple. Pel que fa al programa d’alta política, ara hi 
va el president de la formació del PP, com abans hi havia anat el mateix senyor 
Romero, sense cap problema. La seva pregunta era una altra i era si l’oposició 
tindria l’oportunitat de poder debatre amb l’Alcaldia. 
 
La senyora alcaldessa comenta que pensava explicar-ho quan la senyora Tamayo 
acabés la seva intervenció i el mateix senyor Romero acaba de dir la resposta, i és 
que com que no estaven d’acord amb el format, no hi assistien. La senyora 
alcaldessa explica que en cap moment s’ha negat a assistir a cap debat o tertúlia. 
Demana que el senyor Romero enumeri quantes vegades l’han convidada i ella no 
hi ha assistit. Reitera que estaria encantada de debatre amb els grups municipals. 
 
El senyor Romero comenta que moltes vegades, en els debats postple, la senyora 
alcaldessa no es presentava. Venia un representant del govern, però la senyora 
alcaldessa no s’hi presentava. L’important és que l’oposició pugui debatre amb 
l’Alcaldia i el programa que està duent a terme a Canet. 
 
La senyora alcaldessa explica que si no hi assistia era perquè tenia una causa major 
que li impedia anar-hi, ja que no només té aquesta responsabilitat, sinó que en té 
d’altres. Repeteix que els grups de l’oposició la poden emplaçar quan vulguin, que 
ella hi assistirà. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, 
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demana la paraula per matisar unes paraules de la senyora alcaldessa. El problema 
no era que l’oposició no estigués d’acord amb el format, era que l’equip de govern 
no complia amb aquest format. El que és cert és que la senyora alcaldessa no venia 
a les tertúlies i potser sí que era perquè té altres responsabilitats, però al cap i a la 
fi, no venia. Per això van deixar de fer-se, perquè la persona amb qui havien de 
debatre no es presentava mai. 
 
La senyora alcaldessa acaba el debat dient que no és cert que no anés a les 
tertúlies. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Ensenyament, explica 
que vol recordar que és el Consell de Govern de la Ràdio qui decideix els formats 
dels programes i en aquestes reunions hi havia un representant de cada partit 
polític i si es dona un cop d’ull a les actes d’aquest Consell ho podran comprovar. La 
resta són paraules. 
 
14.- Preguntes del darrer Ple dirigides al senyor Pere Xirau i Espàrrech. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, es dirigeix al 
senyor Pere Xirau i Espàrrech, tenint d’alcalde d’Hisenda i Cultura, i li comenta que 
no han rebut les respostes a les diferents preguntes que li van fer a l’últim Ple 
ordinari, sobre el pressupost. Pregunta si les enviarà per correu electrònic o les 
contestarà avui. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, recorda que li 
va dir que no havia pogut prendre nota de la quantitat de preguntes que el senyor 
Romero li va fer en aquell Ple. Per tant, li va demana que li enviï un correu 
electrònic amb tota la informació que vol saber i es compromet a retornar-li la 
resposta. 
 
El senyor Romero explica que el punt 1 del Ple d’avui era l’aprovació de les actes 
dels plens anteriors, on consten totes les preguntes que va fer. Entén que si 
s’aproven aquestes actes és perquè els regidors i les regidores se les llegeixen i, 
per tant, el senyor Xirau podia veure les preguntes que li va formular. 
 
El senyor Xirau explica que esperava un correu electrònic del senyor Romero per 
contestar-li. El senyor Romero esperava un correu i el senyor Xirau també. Aprofita, 
també, ara que té la paraula i com a regidor de Cultura, d’explicar que ha mirat el 
Gran Diccionari de l’Enciclopèdia Catalana per saber la diferència entre periodicitat i 
periodificació. Així, doncs, la definició de periodicitat és successió regular en 
èpoques determinades de diversos fenòmens vitals i periodificació és l’operació 
comptable mitjançant la qual cada ingrés o despesa se signa a l’exercici comptable 
en què es produeix. Per tant, entén que s’està parlant de periodicitat de plens. 
 
15.- Durada de dos minuts de la Junta de Govern Local de 3 de gener. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, comenta que 
en data 3 de gener de 2018 es va fer una Junta de Govern Local que va durar dos 
minuts. Comenta que segurament és un error, ja que amb dos minuts poca cosa es 
pot fer i demana que expliquin què es va debatre amb dos minuts. 
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16.- Reparació dels fanals i les voreres de l’avinguda Maresme. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, explica 
que fa poques setmanes van fer una reunió amb un veí de l’avinguda Maresme i 
pregunta al responsable d’Obres i Serveis si tenen alguna previsió per arreglar els 
fanals i les voreres d’aquesta zona de Canet. 
 
El senyor Quirze Planet Rovira, regidor delegat d’Obres i Serveis, explica que ja s’hi 
han fet diverses actuacions aquest any. Una va ser canviar tota la barana que dona 
al bucle de la carretera i s’han arreglat diversos forats. També hi ha un projecte fet, 
perquè hi ha un problema bastant greu a la part de la vorera del costat de mar. En 
aquesta vorera no es pot passar amb un cotxet per culpa dels fanals. Aquest 
projecte, que encara no s’ha pogut dur a terme, consisteix a canviar l’aparcament 
de cotxes de vorera i ampliar la vorera de baix. Aquest projecte millorarà molt tota 
la zona. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Ensenyament, explica 
que l’avinguda Maresme ha estat abandonada durant molts anys per la majoria dels 
governs que han anat passant. Quan ells van arribar al govern van començar a tirar 
endavant l’enllumenat del passeig Marítim davant de l’avinguda, després van 
arreglar la plaça d’accés des d’Obres i Serveis i es va ampliar una part de la vorera. 
També s’ha arreglat la barana i ara hi ha dues propostes més. El senyor Planet n’ha 
explicat una, que no és un projecte sinó un avantprojecte d’ampliació de la vorera. 
L’altra proposta es tracta d’una partida de llums nous. Al mes de desembre es va 
comprar, per valor de 102.000 euros una partida de llums que s’han d’anar 
instal·lant a diferents carrers del poble i una petita part d’aquests llums van 
destinats a l’avinguda Maresme. 
 
17.- Gestions amb ADIF sobre l’estat barreres via del tren. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, 
demana si s’ha fet alguna gestió amb Madrid per l’estat de les barreres protectores 
de les vies del tren, ja que hi ha llocs que fins i tot no n’hi ha. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Ensenyament, explica 
que lligant amb la pregunta anterior, també s’està treballant aquest assumpte. Ara 
s’han començat les obres de la tanca a la zona dels vagons i van negociar amb 
ADIF la possibilitat que s’encarreguessin de les obres a la zona de l’avinguda 
Maresme. Costa una mica arribar a un acord, però no s’ha d’oblidar que l’empresa 
va participar en el model de tanca que l’Ajuntament havia de posar a la zona dels 
vagons amb la condició que l’empresa es faria càrrec de posar la mateixa a la zona 
de l’avinguda Maresme. Esperen que, ja que han vingut a l’acta de replanteig de la 
zona dels vagons i han vist que s’ha posat el model que ells volien, ells respondran 
fent la part que els toca. 
 
 
18.- Estat dels passos subterranis a la platja. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, explica 
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que és cert que hi ha queixes de l’estat dels passos subterranis que van cap a la 
platja, ja que aquests dies la gent hi comença a anar i estan en mol mal estat. 
 
El senyor Quirze Planet Rovira, regidor delegat d’Obres i Serveis, ha contestat 
aquesta mateixa pregunta al senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup 
municipal del PP. 
 
19.- Preguntes sobre la iniciativa «Esplèndid». 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, 
comenta que voldria fer una bateria de preguntes a la senyora Coia Tenas Martínez, 
regidora delegada de Promoció Econòmica i Sanitat. Explica que des de la web de 
l’Ajuntament i un mitjà escrit, s’ha fet ressò de la iniciativa “Esplèndid”, la 
campanya per promocionar i desestacionalitzar el turisme que es porta a terme 
durant dues setmanes a l’any, del 26 de febrer al 4 de març i del 12 al 18 de 
novembre, mitjançant la qual Berga i Canet de Mar ofereixen promocions en un 
ampli ventall d’establiments de diferents tipologies, com allotjaments i restaurants, 
entre d’altres. Tot l’import consumit durant la primera setmana a Canet i a Berga 
quedarà registrat i un import equivalent estarà disponible per ser gastat durant la 
segona setmana de la campanya a l’altra població. Amb relació a aquest projecte, 
que al seu grup els sembla més un anunci que una realitat, els agradaria que els 
aclarissin alguns dubtes. Quina va ser la proposta que es va oferir als establiments 
de Canet i a quants se’ls va oferir. Quins mitjans es van fer servir per fer l’oferta als 
establiments per dur a terme aquesta campanya. Quins foren els arguments dels 
establiments que van rebutjar aquesta iniciativa. Quants establiments hi han 
participat. Quins han estat els resultats, si és que ja es poden donar aquests 
resultats; i quina ha estat la despesa per establiment que s’ha dut a terme. Pel que 
saben, la Diputació de Barcelona va atorgar un ajut de 20.000 euros per aquesta 
iniciativa i els agradaria saber a què s’han destinat aquests diners i quina ha estat 
la fórmula per atorgar aquest ajut si és que ha estat una subvenció directa o, pel 
contrari, del catàleg. Per acabar, pregunta si s’ha fet alguna despesa amb càrrec al 
pressupost municipal per aquesta iniciativa. 
 
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i 
Sanitat, explica que Berga es va posar en contacte amb Canet, després de visitar 
Arenys, poble amb el qual hi ha hagut una controvèrsia molt gran, perquè aquest 
projecte es va oferir primer a Arenys i va ser rebutjat. Sap que hi ha altres 
ajuntaments que s’han ofert a Berga per tirar endavant aquest projecte, com per 
exemple la Seu d’Urgell, per tant amb això ja es veu que el projecte és molt 
interessant. A continuació, explica com funciona el projecte. El client se’n va a 
Berga o a Canet amb una targeta de fidelització i la despesa que fa es carrega en 
punts en aquesta targeta. Aquest projecte està encarat al turisme, a l’hostaleria i a 
la restauració, bàsicament. Per tant, en un primer moment es van reunir amb els 
hotels per preguntar-los si els semblava una iniciativa interessant, per 
desestacionalitzar el turisme. Els va agradar molt la idea i per això es va tirar 
endavant. Després es va ampliar la iniciativa a d’altres sectors perquè entenien que 
no n’hi havia prou amb poder dormir, sinó que s’havia d’acompanyar amb menjar o 
anar a prendre alguna cosa. Per això ho van fer arribar als restaurants. Un cop es 
donar a conèixer aquesta campanya, van començar a rebre trucades per veure si 
aquesta targeta la podrien fer servir la gent d’aquí, ja que en un principi anava 
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destinat a les persones que viuen a l’àrea metropolitana. Així és com s’adonen que 
també hi ha un públic potencial en les comarques respectives. I és en aquest 
moment quan s’adonen que pot ser interessant que hi juguin altres tipus 
d’establiments, com les botigues de roba, de regals o productes que siguin 
atraients, com embotits, en el cas de Berga, o pastisseria típica de la zona. Entre 
Berga i Canet hi han participat un total de 150 establiments. A nivell de consum no 
té els números exactes. El que sí que van poder comprovar és que en aquella 
setmana va nevar a les proximitats de Berga, i hi va haver molt més públic que va 
marxar cap allà que no pas que va venir cap a Canet. Això vol dir que la gent que 
va anar a Berga aquella setmana, ha de venir a Canet pel novembre per poder 
gastar aquests punts. I, per tant, tenen assegurat que la gent que va anar a Berga, 
vindrà a Canet. Pel que fa als diners, l’establiment posa el 50% d’aquests diners en 
un fons col·lectiu. L’Ajuntament ha tingut un pressupost que no arriba a 300 euros. 
De tota manera, s’ha d’acabar de tancar, però de moment els diners són aquests. 
Qui va gestionar tot el pressupost va ser Berga, són ells els que van gestionar la 
subvenció a la qual es van adherir i una de les condicions per tirar endavant tota 
aquesta iniciativa va ser que l’Ajuntament de Canet de Mar no hi destinava cap 
euro, perquè no tenia pressupost consignat. Així, doncs, els únics diners que s’han 
gastat són els que han anat destinats a la benzina dels trasllats a Berga per parlar 
de l’assumpte i les fotocòpies de la publicitat que s’ha fet des del consistori. Per 
posar-se en contacte amb els participants, se’ls va enviar un correu electrònic. Els 
hotelers se’ls va reunir abans i se’ls va visitar un per un. Als restauradors els va 
anar a veure ella mateixa personalment, un per un, ja que considera que 
l’operativa és complexa, però un cop s’ha entès aquesta complexitat desapareix, ja 
que es tracta només de fer una targeta de fidelització com les que fan les grans 
superfícies. Per últim, explica que amb aquesta experiència han pogut comprovar 
que el tipus de client té entre 35 i 45 anys amb família i que viuen a les comarques 
on es duu a terme la iniciativa. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 22:47 hores 
de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
 
 
 
El secretari      L’alcaldessa 
 


