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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 21 DE SETEMBRE DE 2016 
 
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: 9.00 hores 
Hora que acaba: 11.00 hores 
Lloc: Sala de Juntes 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell i Brugarola, alcaldessa 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primer tinent d’alcalde Jesús Marín Hernández 
Segon tinent d’alcalde Lluís Llovet Bayer 
Tercer tinent d’alcalde Laureà Gregori Fraxedas 
Quarta tinenta d’alcalde Assumpta Revoltós Vaquer 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel Tusell, secretària. També hi assisteix el senyor Lluís Viñas Peitabí, 
interventor. 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1) Aprovació, si s’escau, de l’acta, de la sessió ordinària de la Junta de Govern 

Local de data  14.09.16  
2) Donar compte de les resolucions judicials d’assumptes municipals 
3) Aprovació relació d’ajuts socials puntuals 
4) Aprovació relació de factures 
5) Aprovació assistències a òrgans col·legiats, des del dia 15 d’agost fins al dia 

14 de setembre de 2016 
6) Adjudicació contracte de serveis per la prestació del servei de psicologia i 

logopèdia  
7) Donar compte de la relació de decrets del 5 al 9 de setembre de 2016 (núm. 

980 al núm. 983) 
8) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 14.09.16 
 
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local ordinària 
del dia 14 de setembre de 2016 i de conformitat amb allò que es disposa a 
l’article 110 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i 
l’article 109 del ROF, per unanimitat se n’acorda l’aprovació. 



S/iu 

 
2 

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

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
 
 
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS JUDICIALS D’ASSUMPTES 
MUNICIPALS 
 

- Diligència d’ordenació de 12 de setembre de 2016, del Jutjat del 
contenciós administratiu núm. 14 de Barcelona, en el Recurs núm. 
121/2016 Secció BY, interposat per JMS contra l’Ajuntament de Canet de 
Mar per la qual s’informa que es dona per sol·licitada l’ampliació del recurs 
a la resolució de data 9 de maig de 2016, dictada per l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 

 
Se’n dóna compte 
 

- Escrit presentat pel Procurador dels Tribunals, Sr. Francisco Javier 
Manjarín Albert, en data 14 de setembre de 2016, davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. ú de Barcelona, informant del Recurs 
d’apel·lació presentat contra la Sentència d’aquest mateix Jutjat de data 
15 de juliol de 2016, mitjançant la qual s’estiva el Recurs Contenciós 
Administratiu interposat per SOREA en el Recurs ordinari 95/2013-4. 

-   
Se’n dóna compte 
  
3.- APROVACIÓ RELACIONS D’AJUTS SOCIALS PUNTUALS 
 
Vista la relació de despeses número BSGG/36/2016 de data 16 de setembre de 
2016 per import de 1.354,18 €, corresponent a ajuts socials puntuals. 
 
Vist que la tècnica de referència, ha valorat com idoni l’atorgament de l’ajut social 
puntual, d’acord amb l’informe tècnic adjunt. 
 
Atès que dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local, es contempla, en l’article 25.2.e l’avaluació e informació de situacions de 
necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió 
social. 
 
Atès que hi ha consignació suficient per autoritzar l’aprovació de les despeses 
amb càrrec a la partida 40 23100 48021 del vigent pressupost ordinari i únic per 
l’exercici de 2016. 
 
Vist també allò que disposen els articles 6.4 i 30 de la Llei 13/2006, de 27 de 
juliol de prestacions econòmiques de caràcter social quant a les prestacions 
d’urgència social 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta junta de 
govern local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant 
Decret núm. 743/2015, de 19 de juny, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada de Benestar Social i Gent Gran, s’acorda per unanimitat: 
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PRIMER.- Aprovar la relació de despeses núm. BSGG/36/2016, atorgant les 
quantitats que s’esmenten a les persones que es relacionen, en concepte d’ajuts 
socials puntuals: 
 

NÚM. BENEFICIARI CONCEPTE IMPORT 

195 A.G.D. llibres escolar /material escolar 105,00 

196 C.V.M. llibres escolar /material escolar 166,00 

197 C.S.X. aliments/llets maternals/higiene 500,00 

198 JM. L. C. llibres escolar /material escolar 59,20 

199 MA. M. P. llibres escolar /material escolar 377,38 

200 MM.T.Q. llibres escolar /material escolar 146,60 

Import total relació BSGG/36/2016 1.354,18 

 
SEGON.- Establir que la justificació de l’aplicació dels fons s’haurà d’efectuar en 
el termini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a la partida pressupostària 40 23100 
48021 del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2016. 
 
QUART.- Notificar aquests acords a la Intervenció i Tresoreria municipals. 

Fer constar que s’ha fiscalitzat aquesta relació de despeses en els termes recollits 
en l’article 219 del RDL 2/2004. Les anteriors despeses desprès seran objecte 
d’una altra fiscalització plena a posteriori. 

 
4.- APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES 
 
Vista la relació de despeses de data 21 de setembre de 2016, de l’Ajuntament  
per import de 26.850,77 €, corresponent a la relació F/2016/56.  
 
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de 
vinculació econòmica per autoritzar l’aprovació de la despesa a les diferents 
partides que s’han d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per l’exercici de 
2016, que fou aprovat definitivament  pel Ple de l’Ajuntament en sessió 29 de 
desembre de 2015.  
 
Vist allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 02/2004, 
de 9 d’abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Administració 
Oberta, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la relació de despeses de data 21 de setembre de 2016, de 
l’Ajuntament  per import de  26.850,77 € corresponent a la relació F/2016/56.  
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SEGON.-Aprovar la relació de l’Organisme Autònom Radio Canet per import de 
1.727,50 € corresponent a la relació corresponent a la relació F/2016/13. 
 
TERCER.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Corporació Municipal de l’any 2016. 
 
5.- APROVACIÓ ASSISTÈNCIES A ÒRGANS COL·LEGIATS, DES DEL DIA 15 

D’AGOST FINS AL DIA 14 DE SETEMBRE  DE 2016. 
 
Vist allò que disposen l’article 75.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de 
règim local, i l’article 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
 
Vist que el Ple Municipal, en sessió de data 30 de juny de 2015, va establir amb 
efectes del dia 13 de juny de 2015, data de constitució d'aquest Ajuntament, a 
favor dels membres de la Corporació que no exerceixin els seus càrrecs en règim 
de dedicació exclusiva o parcial, el règim d'indemnitzacions següent: 
 
a) Per assistència a les sessions de Ple     184,42 euros 
b) Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local 368,33 euros 
c) Per assistència a la Comissió Assessora     50,00 euros 
d) Per assistència a la Comissió Especial de Comptes   50,00 euros 
 
Que es faran efectives a mesos vençuts i es computaran des del dia 15 del mes 
anterior fins al dia 14 del mes en què es faci el pagament. 
 
Atès que el mateix acord estableix que la Sra. Blanca Arbell Brugarola, el Sr. 
Jesús Marín Hernàndez, el Sr. Laureà Gregori Fraxedas i la Sra. M. Assumpta 
Revoltos Vaquer, estableix que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva o 
parcial i n’estableix la retribució.  
 
Vistes les actes de les sessions ordinàries celebrades per la Junta de Govern Local 
els dies 18, 24 i 31 d’agost i 7 i 14 de setembre,  segons les quals el Sr. Lluís 
Llovet Bayer ha assistit a totes les sessions celebrades  i el Sr. Jesús Marín 
Hernàndez, té dret a percebre indemnització per assistència,  per les sessions 
celebrades els dies 7 i 14 de setembre.  
 
Vista l’acta de la Comissió Especial de Comptes del dia 29 d’agost de 2016,  
segons la qual hi ha assistit el Sr. Lluís Llovet Bayer,  el Sr. Marc Jiménez Torres, 
el Sr. Pere Xirau Esparrech, el Sr. Toni Romero Carbonell, la Sra.  Raquel Serra 
Lerga i  la Sra. Sílvia Tamayo Mata.  
 
Atès que durant aquest període no s’ha celebrat cap sessió de la Comissió 
Assessora ni del Ple Municipal. 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 183 a 185 del Text Refós de la 
Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 
els articles 52 a 60 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de las Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
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Vist allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL 02/2004, 
de 9 d’abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Administració 
Oberta, s’acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar les indemnitzacions a membres de la corporació per 
assistència efectiva a sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part 
corresponents al període comprès entre 15 d’agost i el 14 de setembre, amb el 
següent detall: 
 
Cognoms i Nom Import 
Jimenez Torres, Marc 50,00 € 
Llovet i Bayer, Lluís 1.891,65 € 
Marin Hernandez, Jesús 739,66 € 
Romero Carbonell, Toni 50,00 € 
Serra Lerga, Raquel 50,00 € 
Tamayo Mata, Sílvia 50,00 € 
Xirau Esparrech, Pere 50,00 € 
  
TOTAL 2.878,31 € 

 
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació per import total 
de 2.878,31 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10 / 91200/ 23301. 
 
TERCER.- Comunicar aquest Acord a la Intervenció Municipal i a l’àrea de 
Recursos Humans, per a la seva efectivitat.  
 
Fer constar que, d’acord amb allò establert en la base 56 de les Bases d’execució 
del pressupost, aquest expedient ha estat fiscalitzat en els termes previstos en 
l’article 219.2 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de mar, i que estarà subjecte a control posterior 
mitjançant tècniques de mostreig i auditoria, segons apartat 3r del mateix article. 

 
6.- ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 3 d’agost de 2016,  va 
acordar incoar expedient per a la contractació del servei de psicologia i logopèdia,  
així com aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques 
particulars que havien de regir l’esmentada contractació. 
 
Atès que l’anunci de licitació es va publicar al DOGC núm. 7182 de data 
11/18/2016 i en el perfil de contractant de l'Ajuntament de Canet de Mar en la 
mateixa data.  
 

Atès que dins del termini de presentació de proposicions va presentar oferta una 
sola empresa, tal i com consta en el certificat emès per la secretària acctal. de la 
corporació en data 29/08/2016. 
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Vista l’acta de la Mesa de Contractació de valoració dels sobres B i obertura dels 
sobres C, el contingut literal de la qual és el següent: 
 
“Lloc:                  Despatx annex a l’Alcaldia  
Data:                 30/08/2016 
Horari:               13 h. 
Hi assisteixen:  Blanca Arbell Brugarola, presidenta de la Mesa 
 Maria Artigas Gurri, tècnica d’educació 
 Roser Argemí Villaescusa, interventora acctal. 
 Cristina Cabruja i Sagré, secretària acctal. 

Imma Umbert Hugas, que actua com a secretària de la Mesa de 
Contractació 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. L’objecte de la sessió és la valoració de la documentació tècnica presentada en el sobre 
B pels licitadors, així com l'obertura del sobre C aportat en el procediment obert per a  la 
contractació de la prestació del servei de psicologia i logopèdia, convocat per acord de la 
Junta de Govern Local en sessió de data 3 d’agost de 2016, publicat en el DOGC núm. 
7182 de data 11/08/2016 i en el perfil de contractant de l'Ajuntament de Canet de Mar en 
la mateixa data. 
 
2. De l’acta de qualificació de la documentació que es va dur a terme el 29/08/2016, es va 
deduir que l’únic licitador presentat havia aportat tota la documentació exigida pel PCAP. 
 
3. En data 30 d’agost de 2016, la tècnica d’Educació municipal, ha emès l’informe següent: 
 
“Maria Artigas Gurri, tècnica d’Educació de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació a la 
valoració de la documentació tècnica relativa al criteris d’adjudicació que depenen d’un 
judici de valor, concretament al projecte tècnic desenvolupat per la Fundació Privada del 
Maresme Pro Persones amb disminució Psíquica, ’única empresa licitadora del procediment 
incoat per la contractació del Servei de Psicologia i Logopèdia, emet l’informe següent: 
 
Criteri que s’avalua 
 
A) Qualitat tècnica del projecte de condicions de prestació del servei als usuaris 

 
1.- Definició del model de servei 
 
La proposta defineix l’àmbit d’actuació, el calendari i els criteris d’accés al servei. Exposa la 
missió i els valors que han de regir el Servei de Psicologia i Logopèdia, l’explicita 
suficientment la funció i els objectius en relació als diferents àmbits (infant/jove, família i 
altres serveis) que hi intervenen. Defineix la intervenció amb infants i joves dins el model 
bio-psicosocial i la relació amb els serveis del territori.  Model de servei correctament  
definit i formulat. Desenvolupa correctament els aspectes que es requereixen al plec de 
condicions sense obviar-ne cap. 
 
2.- Definició de la metodologia. 
 
La proposta metodològica parteix de la descripció del marc metodològic teòric en relació al 
model bio psicosocial. Descriu la intervenció amb els usuaris i amb les famílies, el circuit 
d’acollida i les diferents fases de la intervenció des de la derivació inicial fins a l’atenció 
terapèutica i/o alta del servei. Preveu les derivacions que puguin ser necessàries. Defineix 
grups psicoterapèutics o reeducatius tant per a infants i joves com per a famílies, i 
seguiments familiars individualitzats, segons les dificultats detectades. S’estableixen 
objectius per a cadascun dels grups plantejats i tipologia d’activitats que s’hi durà a terme. 
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Conté exemples de pla de treball individualitzat per als infants i joves usuaris i també 
exemple de pla de treball amb famílies. 
 
Es troba la proposta correctament plantejada i justificada.  
 
 
Proposta organitzativa 
 
Fa proposta de personal adequada i ajustada al plec de condicions. Concretament: 
 

-  Direcció del servei, professional amb experiència en l’àmbit de la psicologia clínica i 
el desenvolupament infanto juvenil i en la gestió de centres d’avaluació i atenció 
terapèutica. No s’estableix durada de la dedicació però si quadre de funcions. 

-  Coordinació del servei. Amb una dedicació setmanal de 5h, de les quals 2h seran a 
la seu del servei i tres treball intern no presencial. S’estableix quadre de funcions. 

-  Psicòleg d’avaluació i diagnòstic. Dedicació setmanal 10h. Presenta quadre de 
funcions. 

-  Psicòleg de grups i seguiments familiars. Dedicació setmanal 10h. Presenta quadre 
de funcions. 

-  Logopeda. Dedicació setmanal 7h. Quadre de funcions. 
 
La proposta inclou un organigrama nominal en què es fa pales que la persona encarregada 
de la coordinació del servei serà la mateixa que s’ocuparà del la logopèdia, cosa que es 
valora positivament. 
 
Es considera la proposta de personal adequada i ajustada al plec de clàusules.  
 
La proposta organitzativa recull també el sistema de supervisió i control amb indicadors i el 
procés d’avaluació del servei també amb indicadors. En aquest punt la proposta hauria 
pogut incloure algun exemple de documentació relacionada. 
 
Pel que fa a la proposta horària es concreta que el servei funcionarà en horari de matí i de 
tarda, per tal de facilitar l’assistència per part dels usuaris i que e concretaria i 
consensuarà l’horari específic amb l’Ajuntament. 
 
La proposta relativa al programa de treball per a la relació amb altres serveis del municipi 
està indicada, es considera poc desenvolupada i detallada 
 
3.- Proposta organitzativa 
 
Fa proposta de personal adequada i ajustada al plec de condicions. Concretament: 

 -  Direcció del servei, professional amb experiència en l’àmbit de la psicologia clínica i 
el desenvolupament infanto juvenil i en la gestió de centres d’avaluació i atenció 
terapèutica. No s’estableix durada de la dedicació però si quadre de funcions. 

-  Coordinació del servei. Amb una dedicació setmanal de 5h, de les quals 2h seran a 
la seu del servei i tres treball intern no presencial. S’estableix quadre de funcions. 

- Psicòleg d’avaluació i diagnòstic. Dedicació setmanal 10h. Presenta quadre de 
funcions. 

-  Psicòleg de grups i seguiments familiars. Dedicació setmanal 10h. Presenta quadre 
de funcions. 

-  Logopeda. Dedicació setmanal 7h. Quadre de funcions 
 

La proposta inclou un organigrama nominal en què es fa pales que la persona encarregada 
de la coordinació del servei serà la mateixa que s’ocuparà del la logopèdia, cosa que es 
valora positivament. 
Es considera la proposta de personal adequada i ajustada al plec de clàusules.  
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La proposta organitzativa recull també el sistema de supervisió i control amb indicadors i el 
procés d’avaluació del servei també amb indicadors. En aquest punt la proposta hauria 
pogut incloure algun exemple de documentació relacionada. 
Pel que fa a la proposta horària es concreta que el servei funcionarà en horari de matí i de 
tarda, per tal de facilitar l’assistència per part dels usuaris i que e concretaria i 
consensuarà l’horari específic amb l’Ajuntament. 
La proposta relativa al programa de treball per a la relació amb altres serveis del municipi 
està indicada, es considera poc desenvolupada i detallada. 
 
B) Propostes de millora  

 
1.- Mesures associades a la interacció professional, tècnica i organitzativa 
 
En relació a les mesures d’interacció professionals es proposa la planificació d’un espai 
setmanal de reunió interdisciplinar entre l’equip, un espai mensual per tractar incidències, 
un espai de supervisió mensual, i la implementació de les accions de millora i seguiment 
d’aquestes.  No es considera aquesta millora ja que les propostes formulades són incloses 
a la proposta tècnica. 
 
Pel que fa a les mesures d’interacció tècnica i organitzativa es proposa una reunió 
semestral amb la tècnica d’educació i la definició d’objectius i indicadors en relació a 
l’objectiu general del servei, així com la valoració, anàlisi i propostes de millora que se’n 
derivin. S’informa els professionals de les seves funcions i es facilita una agenda general 
del servei.  No es considera aquesta millora ja que les propostes formulades són incloses a 
la proposta tècnica. 
 
2 .- Disponibilitat de professionals no exigits obligatòriament. 
 
Es posa a disposició un espai de supervisió terapèutica mensual específic per al servei amb 
un professional expert en desenvolupament infanto juvenil.  
 
Assistència dels professionals a les supervisions de grups que es fan al CDIAP del 
Maresme, gestionat per la Fundació Maresme. 
 
Participació a les reunions d’especialitats del CDIAP del Maresme. 
 
Consulta amb un professional de la neuropediatria. 
 
Es considera la millora. 
 
Conclusió 
 
Es considera la proposta tècnica que presenta la Fundació Privada del Maresme Pro 
Persones amb Disminució Psíquica, correcta i adequada al plec de clàusules tècniques per 
la contractació del servei.” 
 
4. Tot seguit la presidenta obre el sobre C de l’únic licitador presentat, deixant-se 
constància en acta, en els següents termes: 
 

LICITADOR PREU IVA EXCLÒS 

Fundació Privada del Maresme Pro Persones amb 
Disminució Psíquica 

70.863,72 € 

 
Conclusió 
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Atès que l’única empresa presentada en la licitació ha presentat una oferta que s’ajusta al 
pressupost base de licitació, la mesa de contractació acorda, per unanimitat, elevar a 
l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació del contracte a favor de la Fundació 
Privada del Maresme Pro Persones amb Disminució Psíquica, atès que ha estat l’únic 
licitador presentat i la seva oferta s’ajusta al que es disposa al plec de clàusules 
administratives si de prescripcions tècniques particulars que regeixen el present contracte. 
 
Essent les 13,15 hores es dóna per finalitzat el present acte, signant l’acta la presidenta, la 
secretària de la Mesa i els vocals de la Mesa.” 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 971/2016, de data 30 d’agost, es 
va requerir a la Fundació Privada del Maresme pro persones amb disminució 
psíquica, per tal que en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de 
la recepció del requeriment, aportés a les oficines municipals els certificats 
expedits o visats per l’òrgan competent en relació a l’execució dels contractes 
executats per al Departament de Benestar Social i Família i l’Ajuntament de 
Mataró, de conformitat amb allò que es disposa a l’art. 78.1.a) del TRLCSP, així 
com l’acreditació de la constitució, a disposició de la Tresoreria municipal, d’una 
garantia definitiva, xifrada en 3.543,19 €. 
 
Atès que en data 15 de setembre de 2016, dins del termini conferit a l’efecte la 
Fundació Privada del Maresme pro persones amb disminució psíquica, ha aportat 
l’anterior documentació. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de 
legal aplicació, de conformitat amb la proposta de la Tinència d’Alcaldia de 
Territori, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Adjudicar a la Fundació Privada del Maresme pro persones amb 
disminució psíquica, el contracte per a la prestació del servei de psicologia i 
logopèdia, pel preu cert i global de 70.863,72 €, IVA exclòs, el qual puja la 
quantitat de 14.881,38 €, amb subjecció al plec de clàusules administratives i 
tècniques particulars (PCAP), així com a les millores proposades en l’oferta 
presentada pel propi licitador. 
 
Donada la naturalesa d’aquest contracte, el preu del contracte no serà objecte de 
revisió. 
 
SEGON.- El pagament del preu s’efectuarà prèvia presentació de factura 
legalment emesa i conformada pel tècnic competent, per mensualitats vençudes. 
En el supòsit que no sigui conformada pel tècnic competent, s’indicaran els 
defectes existents i, fins que no siguin esmenats, no es procedirà al pagament. El 
pagament es farà per transferència bancària. 
 
De conformitat amb allò establert a l’art. 216.4 TRLCSP, l’Ajuntament de Canet 
de Mar abonarà l’import de la factura dins dels 30 dies, des de la data de 
conformitat dels serveis prestats, conformitat que s’haurà d’aprovar en el termini 
de 30 dies des de la prestació efectiva del servei. No obstant, en cas que la 
factura es presenti amb posterioritat a la data de l’esmentada conformitat, el 
termini de 30 dies començarà a comptar des de l’entrada de la factura al registre 
de l’Ajuntament (art. 222.4 TRLCSP). En cas de demora en el pagament s’aplicarà 
l’establert a l’article 216 TRLCSP. 
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De conformitat amb la Disposició Addicional Trenta-tresena del Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, el contractista tindrà obligació de presentar 
la factura que hagi expedit pels serveis prestats davant el registre administratiu 
corresponent als efectes de la seva remissió a l’òrgan administratiu o unitat a qui 
correspongui la tramitació d’aquesta, en el termini de 30 dies a comptar des de 
l’entrega efectiva del subministrament. 

 
En la factura s’inclouran, a més de les dades i requisits establerts en l’article 72 
del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, els següents 
extrems previstos en l’apartat segon de la Disposició Addicional Trenta-tresena 
esmentada. 

 
a) Que l’òrgan de contractació és l’Alcaldessa de l’Ajuntament de Canet de 

Mar.  
b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de 

comptabilitat pública és la Intervenció municipal. 
c) Que el destinatari és la Intervenció municipal. 
d) Cal indicar el número de referència comptable (RC). 
e) La descripció de la factura ha de contenir informació clara i precisa que 

permeti identificar l’objecte del contracte 
 
En cas que es faci ús de la factura electrònica, a més a més, la disposició 
addicional 3ª de l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la que es regulen els 
requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures, estableix que les 
factures que s’expedeixin ajustaran la codificació dels òrgans administratius que 
participin en la tramitació de les mateixes a l’establerta el directori DIR3 d’unitats 
administratives comunes gestionat per la Secretaria d’Estat d’Administracions 
Públiques. 
 
En aquest sentit, els Codis DIR3 a Efectes de Remissió de Factures són els 
següents: 
 

Oficina comptable  Òrgan gestor  Unitat tramitadora  

L01080403 Ajuntament de 
Canet de Mar 

L01080403 Ajuntament de 
Canet de Mar 

L01080403 Ajuntament de 
Canet de Mar 

 
Pel que fa als punts d’entrada de les factures electròniques, aquests són: 
 

 Punt d’entrada FACE (http://face.gob.es/ca) 
 Punt d’entrada e.FACT (https://efact.eacat.cat/bustia) 

 
TERCER.- La durada del present contracte s’estableix en dos anys, per bé que 
podrà ser prorrogat per un any més per voluntat expressa d’ambdues parts, que 
es posarà de manifest a través del corresponent acte administratiu acceptat pel 
contractista. 
 
El servei es prestarà des del 26 de setembre de 2016 i fins al 28 de juliol de 2017 
pel que fa al primer any de durada del contracte. La resta d’anys s’iniciarà l’1 de 
setembre i finalitzarà el 15 de juliol de cada any. 
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QUART.- El servei s’haurà de prestar de conformitat amb el que es disposa a la 
clàusula XIX del PCAP. 
 
CINQUÈ- L’adjudicatària haurà de posar a disposició de l’Ajuntament un espai de 
supervisió terapèutica mensual específic per aquest servei amb un professional 
expert en desenvolupament infanto – juvenil, en les condicions previstes a la 
seva oferta. 
 
SISÈ.- L’adjudicatària està subjecte a totes les obligacions indicades a la clàusula 
XVIII del PCAP. 
 
SETÈ.- L’adjudicatària haurà d’adscriure a la prestació del servei tots els recursos 
materials i personals oferts en la seva plica. 
 
VUITÈ.- D’acord amb el que es disposa a l’art. 52 TRLCSP, es nomena com a 
responsable del contracte la tècnica d’Educació municipal. Les seves funcions 
seran, com, a mínim, les següents: 
 
 
a) Inspeccionar el servei objecte del present contracte. 
b) Formular requeriments sobre correcció de deficiències en la prestació dels 

servei. 
c) Elevar a l’òrgan de contractació la  iniciativa per a l’actuació de potestats 

administratives o la presa d’altres mesures. 
d) Conformar les factures i albarans acreditatius del servei  presentats per 

l’empresa adjudicatària. 
e) Exigir al contractista qualsevol antecedent documental que esdevingui  

transcendent per a verificar el compliment de les obligacions al seu càrrec. 
f) Desenvolupar i aplicar les instruccions que li adreci l’òrgan de contractació i el 

cap de la unitat administrativa responsable de l’execució del contracte. 
g) Informar i conformar la facturació presentada per l’empresa adjudicatària. 
h) Formalitzar l’acta de recepció del servei. 
 
NOVÈ.- L’adjudicatària resta obligada al compliment de la normativa i les 
disposicions vigents en matèria fiscal i tributària, laboral, de seguretat social i de 
seguretat i salut en el treball, d’integració social de les persones amb 
discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades 
personals, i en matèria mediambiental. 
 
DESÈ.- L’adjudicatària ha de complir amb les prescripcions que es prevegin a la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en 
especial, les contingudes a l'article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al 
Reglament de desenvolupament de la Llei de Protecció de dades, aprovat per RD 
1720/2007, de 21 de desembre. 
 
En qualsevol cas, el contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes 
i suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa 
de l'òrgan competent de l’Ajuntament de Canet de Mar. En el cas que el personal 
vinculat a l'empresa adjudicatària tingués accés, directe o indirecte, a dades o 
informacions de caràcter personal, l'empresa els exigirà el compliment del deure 
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de secret respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés 
en el desenvolupament de l'activitat o servei prestat. 
 
ONZÈ.- L’adjudicatària haurà de satisfer l’import de 210,00 € corresponent a les 
despeses dels anuncis de licitació. 
 
DOTZÈ.- Disposar la despesa de 12.703,66 € amb càrrec a la partida núm. 51 
32300 22706 del vigent pressupost ordinari per a l’any 2016 (RC núm. 4245). 
L’Ajuntament consignarà en el pressupost de cada exercici econòmic el crèdit 
suficient per poder atendre el pagament del seu preu, en concret per a l’any 2017  
serà de 47.000.77 € , i per a l’any 2018 de 26.039,81 €. Atesa la seva 
plurianualitat, l’eficàcia d’aquest contracte per a exercicis posteriors, queda 
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
 
TRETZÈ.- El termini de garantia es fixa en tres mesos a comptar de la data de 
conformitat, transcorregut el que sense objeccions per part de l’Administració, 
quedarà extingida la responsabilitat del contractista. L’acta de conformitat es 
subscriurà, en el seu cas, dins del mes següent a la totalitat de la realització del 
objecte del contracte. 
 
CATORZÈ.- Que la present adjudicació es notifiqui a l’únic licitador presentat i 
que es publiqui en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
QUINZÈ.- Comunicar a l’adjudicatari que dins del termini dels 15 dies hàbils 
següents a la recepció de la notificació de la present resolució, se’l citarà per tal 
de formalitzar el contracte. 
 

SETZÈ.- Facultar tan àmpliament com sigui menester la senyora alcaldessa tant 
per requerir a l’adjudicatari per tal que concorri a la formalització del contracte 
com per signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectiu el present 
acord. 

7.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 5 AL 9 DE 
SETEMBRE DE 2016 (del núm. 980 al núm. 983)TILLCI_I 
 

Num. Decret Data Títol 

 

DE0980/2016 06/09/2016 Sol·licitud subvenció PUOSC 2016-2017 per 
treballs al carrer Romaní, xx 

DE0981/2016 06/09/2016 Sol·licitud subvenció PUOSC teulades Casa museu 

DE0982/2016 06/09/2016 Sol·licitud subvenció PUOSC plaça 11 de Setembre 
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DE0983/2016 06/09/2016 Contractació edició audiovisual s/la Guerra Civil i 
Postguerra 

[FIN_INCLUON_PLANTILLA] 
 
 
 
8.- ASSUMPTES PER VIA D’URGÈNCIA 
 
L’alcaldessa presidenta, segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós 
de règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del 
Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la 
consideració dels presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre 
del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per 
unanimitat i es procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes 
següents. 
 
8.1.-APROVACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DEL COMPLEMENT DE 
PRODUCTIVITAT ALS EMPLEATS PÚBLICS DE L'AJUNTAMENT DE CANET 
DE MAR. 

 
El Conveni Col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Canet de Mar i 
l'Acord de Condicions de Treball dels funcionaris de l'Ajuntament de Mar, per als 
anys 2007-2010, que foren aprovats en sessió plenària de data 29 de març de 
2007 i publicats al DOGC el 27 de febrer de 2009. 
 
Aquests textos, preveuen en el seu annex I, els criteris de meritació de la 
productivitat i que són els que es transcriuen a continuació: 

 Percebrà aquest complement el personal funcionari de carrera, funcionari 
interí, laboral fix i laboral temporal quan reuneixi el requisit de no haver faltat al 
treball més de 10 dies, o la seva equivalència en hores referida a absències 
parcials de la jornada, durant l’any natural, per les causes següents: 

a. Indisposicions 

b. Incompliment de la jornada que comporti descompte proporcional de 
retribucions 

c. Compliment de sancions disciplinàries de suspensió de sou i ocupació per 
la comissió de faltes 

d. Gaudiment de llicències per assumptes propis, sense retribució 

e. Qualsevol circumstàncies que determini la interrupció o la cessació en les 
prestacions de serveis a l’Ajuntament; canvi de la situació, comissió de serveis a 
altres entitats públiques, jubilació, etc. (resten exceptuades les circumstàncies 
originades en decisions organitzatives). 

f. Gaudiment de permisos per concórrer a exàmens 

Per cada dia d’absència, per qualsevol dels motius esmentats en aquest 
apartat, es descomptarà 1/10 part de l’import total del complement assignat. 
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 El temps que el personal al servei de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
romangui en situació d’Incapacitat Temporal, no es tindrà en compte a efectes de 
pèrdua de la totalitat  del complement de productivitat, però es descomptarà 
1/365 part per cada dia que es romangui en aquesta situació. 

 Independentment dels requisits esmentats, no es percebrà aquesta paga 
quan l’empleat hagi comès 3 o més faltes de puntualitat durant un mes o un total 
de 8 al llarg de l’any natural sense causa justificada. 

 En els supòsits de relacions que no s’hagin mantingut al llarg de la totalitat 
de l’exercici, els dies d’absència previstos a l’apartat primer es reduiran 
proporcionalment, per tal de mantenir permanentment la relació 10/210 entre 
dies màxim d’absència i dies totals de treball, sempre que la relació s’hagi 
mantingut, com a mínim al llarg de 180 dies. 

Vist l'informe de la tècnica de Recursos Humans de data 16 de setembre de 2016, 
que es transcriu a continuació: 

 
Montserrat Carbonell Vila, cap de Recursos Humans, a requeriment de la 
Intervenció Municipal, en relació amb la distribució del complement de 
productivitat, d'acord amb els criteris establerts a l'Acord de Condicions de Treball 
del personal funcionari i del Conveni Col·lectiu del persona laboral de l'Ajuntament 
de Canet de Mar, emet el següent 
 
INFORME 
 
PRIMER.- L'article 7 tant del Conveni Col·lectiu del personal laboral de 
l'Ajuntament de Canet de Mar com de  l'Acord de Condicions de Treball dels 
funcionaris de l'Ajuntament de Mar, per als anys 2007-2010, que foren aprovats 
en sessió plenària de data 29 de març de 2007 i publicats al DOGC el 27 de febrer 
de 2009, regula el complement de productivitat  que està destinat a retribuir 
l'especial rendiment, l'activitat extraordinària i l'interès i iniciativa amb que el 
treballador desenvolupa el seu treball. Estableix que el Ple municipal aprovarà la 
quantitat global corresponent al complement de productivitat, mitjançant el 
pressupost i que la distribució individualitzada de l'esmentat complement la 
realitzarà l'Alcaldia o òrgan delegat. 
 
SEGON.- El Conveni Col·lectiu del personal laboral és aplicable també al personal 
laboral de l'Organisme Autònom de Ràdio Canet. 
 
TERCER.- Els criteris de meritació del complement de productivitat, són els que 
consten a l'annex I dels textos abans esmentats i són els següents: 
 

 Percebrà aquest complement el personal funcionari de carrera, funcionari 
interí, laboral fix i laboral temporal quan reuneixi el requisit de no haver faltat al 
treball més de 10 dies, o la seva equivalència en hores referida a absències 
parcials de la jornada, durant l’any natural, per les causes següents: 

g. Indisposicions 

h. Incompliment de la jornada que comporti descompte proporcional de 
retribucions 
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i. Compliment de sancions disciplinàries de suspensió de sou i ocupació per 
la comissió de faltes 

j. Gaudiment de llicències per assumptes propis, sense retribució 

k. Qualsevol circumstàncies que determini la interrupció o la cessació en les 
prestacions de serveis a l’Ajuntament; canvi de la situació, comissió de serveis a 
altres entitats públiques, jubilació, etc. (resten exceptuades les circumstàncies 
originades en decisions organitzatives). 

l. Gaudiment de permisos per concórrer a exàmens 

Per cada dia d’absència, per qualsevol dels motius esmentats en aquest 
apartat, es descomptarà 1/10 part de l’import total del complement assignat. 

 El temps que el personal al servei de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
romangui en situació d’Incapacitat Temporal, no es tindrà en compte a efectes de 
pèrdua de la totalitat  del complement de productivitat, però es descomptarà 
1/365 part per cada dia que es romangui en aquesta situació. 

 Independentment dels requisits esmentats, no es percebrà aquesta paga 
quan l’empleat hagi comès 3 o més faltes de puntualitat durant un mes o un total 
de 8 al llarg de l’any natural sense causa justificada. 

 En els supòsits de relacions que no s’hagin mantingut al llarg de la totalitat 
de l’exercici, els dies d’absència previstos a l’apartat primer es reduiran 
proporcionalment, per tal de mantenir permanentment la relació 10/210 entre 
dies màxim d’absència i dies totals de treball, sempre que la relació s’hagi 
mantingut, com a mínim al llarg de 180 dies. 

 
QUART.- L'import màxim individual, a percebre a l'any 2016, segons acord del 
Ple Municipal de data 29 de desembre de 2105 en el que es va aprovar 
definitivament  el Pressupost general de l'Ajuntament de Canet de Mar i de 
l'Organisme Autònom de Ràdio Canet és de 300,37 € per treballador. 
 
CINQUÈ.- Una vegada aplicats els criteris de meritació, segons les absències 
registrades i justificades o no, segons la documentació que consta a l'Àrea de 
Recursos Humans, els imports individualitats a percebre  per cada empleat públic 
són els següents: 
 

 import import Import per Complement 

EMPLEAT PÚBLIC inicial percebre dies no productivitat 

  amb IT justificats a percebre 

     

A.B.M. 300,37 252,64  252,64 

A.M.A. 300,37 299,55  299,55 

A.M.S. 300,37 300,37  300,37 

A.S.J. 300,37 297,49  297,49 

A.T.S. 200,24 195,30 45,045 150,26 
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A.V.R. 300,37 300,37  300,37 

A.D.D. 300,37 300,37  300,37 

A.G.M. 300,37 299,55  299,55 

B.D.R. 300,37 297,08  297,08 

B.S.E. 300,37 300,37  300,37 

B.R.A. 300,37 298,72  298,72 

B.G.M 300,37 219,72  219,72 

B.G.M. 300,37 300,37  300,37 

B.R.M. 300,37 129,20  129,20 

B.R.J. 300,37 300,37  300,37 

B.B.J. 300,37 291,32  291,32 

B.C.A. 300,37 297,90  297,90 

C.G.E. 300,37 300,37  300,37 

C.S.C. 300,37 300,37  300,37 

C.A.A. 300,37 300,37  300,37 

C.L.E. 300,37 300,37  300,37 

C.F.D. 300,37 300,37  300,37 

C.F.A. 300,37 300,37  300,37 

C.M.E. 300,37 218,90  218,90 

C.V.M. 300,37 300,37  300,37 

C.L.N. 300,37 246,88  246,88 

C.O.J.M. 300,37 300,37  300,37 

C.R.J. 300,37 300,37  300,37 

C.I.R. 300,37 296,67  296,67 

C.V.J. 300,37 292,96 30,03 262,93 

C.V.M. 300,37 300,37  300,37 

C.M.M.G. 300,37 300,37  300,37 

C.U.R. 300,37 300,37  300,37 

D.G.A. 300,37 300,37  300,37 

D.D.M. 300,37 300,37  300,37 

D.B.G. 300,37 300,37  300,37 
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D.B.A. 300,37 300,37  300,37 

D.C.A. 300,37 212,32  212,32 

D.R.D. 300,37 296,26  296,26 

D.D.R. 240,29 240,29  240,29 

D.R.F. 300,37 300,37  300,37 

E.F.C. 300,37 297,90  297,90 

F.N.A. 240,29 240,29  240,29 

F.R.S. 300,37 292,14  292,14 

F.S.J. 300,37 256,75  256,75 

G.G.C. 300,37 300,37  300,37 

G.C.N. 153,06 153,06  153,06 

G.M.L.M. 300,37 260,87 90,09 170,78 

G.L.N. 300,37 300,37  300,37 

G.A.A. 300,37 300,37  300,37 

G.I.I. 300,37 287,20  287,20 

G.O.T. 300,37 300,37  300,37 

G. L. 300,37 300,37  300,37 

G.R.M. 300,37 300,37  300,37 

G.G.P. 300,37 297,90  297,90 

H.P.F. 300,37 223,01  223,01 

H.S.J. 300,37 295,84 30,03 265,81 

H.S.D. 300,37 299,55  299,55 

I.P.J.I. 300,37 300,37  300,37 

J.B.M. 262,82 262,82  262,82 

L.C.N. 300,37 297,90  297,90 

L.R.A. 300,37 297,90  297,90 

L.C.J 300,37 299,55  299,55 

M.V.M. 300,37 300,37  300,37 

M.E.A. 240,29 122,78 120,12 2,66 

M.M.A. 300,37 296,26  296,26 

M.C.J. 300,37 300,37  300,37 
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M.P.A. 300,37 300,37  300,37 

M.S.J. 300,37 182,69  182,69 

M.T.N. 300,37 300,37  300,37 

M.M.C. 300,37 300,37  300,37 

M.R.E. 300,37 250,99 75,075 175,92 

M.C.M. 300,37 298,31  298,31 

M.G.M. 300,37 300,37  300,37 

M.V.S. 300,37 300,37 30,03 270,34 

N.F.A.M. 300,37 300,37  300,37 

N.J.C. 300,37 296,26  296,26 

P.B.E. 300,37 300,37  300,37 

P.C.R. 300,37 297,90  297,90 

P.P.A. 300,37 247,70  247,70 

P.R.P. 300,37 300,37  300,37 

P.V.C. 300,37 297,08  297,08 

P.R.C. 300,37 297,90  297,90 

P.R.J.M. 300,37 300,37  300,37 

P.N.S. 240,29 59,25  59,25 

P.B.R. 300,37 300,37 30,03 270,34 

P.G.D. 240,29 240,29  240,29 

R.P.C. 54,64 0,00  0,00 

R.P.C. 230,42 32,92 30,03 2,89 

R.M.R. 300,37 300,37  300,37 

R.P.J.M. 300,37 300,37  300,37 

R.X.F. 300,37 292,14 30,03 262,11 

R.D.J. 300,37 300,37  300,37 

R.M.S. 300,37 300,37  300,37 

R.M.A. 300,37 296,26  296,26 

R.M.M. 300,37 300,37  300,37 

R.T.I. 300,37 300,37 30,03 270,34 

R.R.P. 300,37 292,14 90,09 202,05 
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R.A.E. 300,37 297,08  297,08 

R.A.M. 300,37 297,90  297,90 

R.F.J. 300,37 300,37  300,37 

S.R.M. 300,37 300,37  300,37 

S.P.X. 300,37 281,44  281,44 

S.L.M. 300,37 283,09 30,03 253,06 

S.V.D.S.M.A. 300,37 294,61  294,61 

S.S.A. 300,37 294,61  294,61 

S.S.Y. 300,37 300,37  300,37 

S.F.A. 300,37 299,55  299,55 

S.M.I. 300,37 296,67  296,67 

S.S. 300,37 300,37  300,37 

T.S.A. 300,37 293,79  293,79 

T.J.O. 300,37 300,37  300,37 

T.U.F. 300,37 300,37  300,37 

T.S.J.A. 300,37 299,55 45,045 254,50 

T.G.J. 300,37 300,37  300,37 

T.M.M.I. 300,37 158,00  158,00 

U.H.I. 300,37 300,37  300,37 

V.M.M. 300,37 295,43  295,43 

V.M.J. 300,37 300,37  300,37 

V.F.J.L. 300,37 300,37  300,37 

Z.P.C. 300,37 298,72  298,72 

Total persona Ajuntament   32952,49 

     

M.N.J. 300,37 300,37  300,37 

L.L.C. 216,26 214,48  214,48 

T.F.C. 200,22 200,22  200,22 

Total personal Ràdio Canet   715,07 

 
Aquest és el meu informo que lliuro a Canet de Mar, a setze de setembre de dos 
mil setze. 
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Vist el resultat d'aplicar criteris  de meritació del complement de productivitat, en 
relació amb les incidències dels empleats públics en resulta el  desglòs que 
s'adjunta com a annex al present acord, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada de Promoció Econòmica i Règim Intern, s’acorda per 
unanimitat: 
 
Primer.- Remunerar fins a la quantitat de trenta-dos mil nou-cents cinquanta-
dos euros amb quaranta-nou cèntims (32.952,49 €) la productivitat meritada pels 
empleats públics  de l'Ajuntament de Canet de Mar, després d'aplicar els criteris 
de meritació establerts a l'Annex I del Conveni Col·lectiu del personal laboral  i de 
l'Acord  de Condicions de treball dels funcionaris  de l'Ajuntament de Canet de 
Mar, segons relació detallada que consta a l'annex d'aquest acord. 
 
Segon.- Remunerar fins a la quantitat de set-cent quinze euros amb set cèntims. 
(715,07 €) la productivitat meritada pels empleats públics  de l'Organisme 
Autònom de Ràdio Canet, després d'aplicar els criteris de meritació establerts a 
l'Annex I del Conveni Col·lectiu del personal laboral, segons relació detallada que 
consta a l'annex d'aquest acord. 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les partides següents de 
pressupost general per a l’any 2016: 
 
 

Servei Partida Import 

Serveis generals – funcionaris 11 92000 15000 3.483,46 € 

Serveis generals – personal laboral 11 92000 13000 600,74 € 

Serveis econòmics – funcionaris 12 93400 15000 597,45 € 

Serveis econòmics – personal laboral 12 93400 13000 300,37 € 

Urbanisme – funcionaris 20 15100 15000 1.377,58 € 

Urbanisme – personal laboral 20 15100 13000 59,25 € 

Brigada d'Obres – personal laboral 21 15320 13000 1.196,95 € 

Servei d'Aigües – funcionaris 21 16100 15000 300,37 € 

Servei Enllumenat – personal laboral 21 16500 13000 1.196,95 € 

Deixalleria – personal laboral 22 16220 13000 300,37 € 

Medi Ambient – funcionaris 22 17000 15000 696,01 € 

Medi Ambient – personal laboral 22 17000 13000 300,37 € 

Jardineria – personal laboral 22 17100 13000 1.622,43 € 

Promoció Econòmica – personal 
laboral 

30 43000 13000 600,74 € 

Mercat – personal laboral 30 43120 13000 300,37 € 

Autoempresa – personal laboral 30 43300 13000 300,37 € 

Turisme – personal laboral 30 43200 13000 300,37 € 

Cultura – personal laboral 31 33000 13000 270,34 € 
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Biblioteca- funcionaris 31 33210 15000 594,16 € 

Biblioteca – personal laboral 31 33210 13000 295,43 € 

Arxiu – personal laboral 31 33220 13000 300,37 € 

Cultura – general – personal laboral 31 33300 13000 843,10 € 

Festes – personal laboral 32 33800 13000 300,37 € 

Comunicació – funcionaris 33 49100 15000 296,26 € 

Comunicació – personal laboral 33 49100 13000 300,37 € 

Serveis Socials – personal laboral 40 23100 13000 1.747,38 € 

Joventut – personal laboral 41 33700 13000 300,37 € 

Cementiri – personal laboral 42 16400 13000 600,74 € 

Seguretat Ciutadana – personal 
laboral 

43 13000 13000 749,69 € 

Seguretat Ciutadana- 
Comandaments 

43 13000 15000 1.790,09 € 

Seguretat Ciutadana – agents carrer 43 13300 15000 4.676,62 € 

Educació general – persona laboral 51 32000 13000 299,55 € 

Educació – funcionaris 51 32300 15000 600,74 € 

Educació adults – personal laboral 51 32600 13000 600,74 € 

Esports – personal laboral 52 34000 13000 300,37 € 

Esports – instal·lacions – personal 
laboral 

52 34200 13000 1.115,49 € 

 
 
Fer constar que el present expedient s'ha fiscalitzat en els termes previstos en la 
base 56 de les Bases d'execució del pressupost vigents per al present exercici, en 
connexió amb l'article 219.2 del Text refós de la Llei d'Hisendes Locals (TRLHL), 
aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 de març, i que estarà subjecte a control 
posterior mitjançant tècniques de mostreig i auditoria, d'acord amb l'apartat 3r de 
l'article 219 TRLHL. 
 
 
8.2. - APROVACIÓ RELACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS EFECTUATS DES 
DEL 15 D'AGOST AL 11 DE SETEMBRE DE 2016 
 
Vista la relació d’hores extraordinàries presentades pels diferents serveis de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia 15 d'agost a l'11 de setembre de 2016. 
 
Atès que el servei de la Policia local es presta ininterrompudament durant les 24 
hores del dia, la qual cosa provoca la necessitat de treballar durant les hores 
considerades nocturnes. 
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Atès que a la plantilla de la Policia local hi ha sis caporals, es fa necessari cobrir 
els seus permisos i descans, per això s’ha habilitat la figura del cap de servei, qui 
assumeix la responsabilitat del servei. 
 
Atès que el personal administratiu de la Policia local, a més de les tasques pròpies 
del seu lloc de treball dur a terme tasques de coordinació de serveis policíacs. 
 
Atès que pel correcte funcionament de les festes i activitats organitzades pels 
diferents departaments de l’Ajuntament fa que la Brigada d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament hagi hagut de fer serveis extraordinaris. 
 
Atès que la realització d’aquestes tasques s’ha considerat necessària i convenient 
pel correcte funcionament dels serveis corresponents. 
 
Atès que les relacions han estat conformades pels corresponents caps de serveis. 
 
Vist l’informe emès per la cap de Recursos Humans, en data 16 de setembre, que 
es transcriu a continuació: 
 
Montserrat Carbonell Vila, cap de Recursos Humans, a requeriment de la 
Intervenció Municipal, en relació amb l’aprovació dels serveis extraordinaris 
realitzats en el període comprès entre el dia 15 d'agost i l'11 de setembre de 
2016, emet el següent: 
 
 

INFORME 
 
Primer.-  Analitzades les relacions de serveis extraordinaris realitzats pels 
diferents serveis municipals, que han estat validades pels responsables tècnics i 
pels regidors delegats de cada àrea, es proposa el pagament dels imports que 
s’indiquen pels conceptes que s’esmenten en cada cas: 
 
1.- Policia Local: 
a) Serveis extraordinaris, amb una despesa global de 1.843,44 € que correspon 
a: 

- Caporals: 
 - 0,75 hores de prolongació, derivades d’incidències de personal 
 - 0,75 hores festives, derivades de diversos serveis i de situacions 

  imprevisibles 
- Agents: 

- 14,00 hores de prolongació, derivades d’incidències de personal 
- 43,75  hores festives, derivades de diversos serveis i de situacions 
imprevisibles 

 
b) Serveis nocturns,  amb una despesa global de 1.480,50 €, que correspon a 
740,25 hores efectuades en horari nocturn, pels diversos efectius policials. 
 
c) Treballs com a cap de serveis,  amb una despesa global de 806,49 €, que 
correspon a 399,25 hores efectuades com a responsable de torn, per diversos 
efectius, motivat per l’absència de caporal en el torn. 
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d) Plus de coordinació de serveis administratius, amb una despesa global de 
311,96 €, que correspon a 318 hores de coordinació administrativa, dutes a 
terme per les auxiliars administratives destinades a la Policia Local. 
 
2.- Brigada Municipal, amb una despesa global de 2.015,94 €, que correspon a: 
 

- 4 guàrdies del servei de paletes i 1,25 del servei de Cementiri. del mes 
en curs. 

- 33,00 hores,  de personal de la Brigada municipal, per tasques generals 
de la Brigada, pel muntatge i desmuntatge  de festes, Cementiri,  etc. 
 

3.- Servei d’Electricistes, amb una despesa global de 1.246,04 €, que correspon 
a: 

 
- 4 guàrdies del servei d’electricistes 
-  8 hores derivades d’actuacions urgents del servei 
 

4.- Cementiri Municipal, amb una despesa global de 1.008,79 €, que correspon a: 
 
- 4 guàrdies del servei de Cementiri 
- 7 hores derivades d'actuacions del servei, en els mesos d'agost. 

 
5.- Àrea de Festes Populars, una despesa de 239,16 €, que correspon a 12 hores, 
efectuades pel personal per treballs fora de l'horari. 
 
6.-  Àrea de Cultura - Biblioteca, una despesa de 179,37 €, que correspon a 9 
hores, efectuades pel personal per treballs fora de l'horari. 
 
7.- Àrea d'Esports, una despesa de 119,58 €, que correspon a 6 hores, 
efectuades pel personal per treballs fora de l'horari. 
 
8.-  Serveis nocturns de la Brigada municipal, amb una despesa de 825,00 € que 
corresponen a 412,5 hores de treball nocturn, efectuades pel treballador de 
neteja de platges durant el període comprès entre el dia 1 de juliol, agost i fins al 
15 de setembre. 
 
Segon.- L’esborrany de l’Acord de condicions de treball per al personal de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, que s’està negociant, preveu que els serveis 
extraordinaris de la Policia Local es retribueixin de la manera següent: 
 

Categoria Hores Extres Hores Prolongació 

   
Sergent 35,25 €/h 30,75 €/h 

Caporals 33,57 €/h 29,01 €/h 

Agents 31,91 €/h 27,30 €/h 

 
Cosa que, per a les categories d’agents i caporals, no suposa un augment de 
l’import del preu/hora, però si un canvi en la consideració de la tipologia de les 
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hores. A més a més, es preveu retribució per a les categories de sergent i 
sotsinspectors que no estava prevista. 
 
Els representants sindicals de la Policia Local, van arribar a l’acord verbal amb els 
responsables polítics de l’Ajuntament, de retribuir des de gener del 2015, els 
serveis extraordinaris, segons consta a l’Acord de condicions de treball, pendent 
d’aprovar, per tant aquesta retribució no se sustenta en cap acord formal. 
 
Tercer.- Amb la informació que es disposa, no es pot valorar si les hores de 
perllongació que es preveu satisfer s’ajusten amb el que determina l’article 15 de 
l’Annex II, Sectorial de la Policia Local de l’Acord de Condicions de Treball del 
personal funcionari. 
 
Quart.- La resta de conceptes retributius i els imports individualitzats de cada 
concepte s’ajusten amb el que preveuen tant el Conveni Col·lectiu per al personal 
laboral com l’Acord de condicions de treball per al personal funcionari de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, vigents a l’actualitat. 
 
Cinquè.- El serveis extraordinaris, realitzats per personal d’administració i tècnic, 
es compensen, en funció del grup de titulació dels empleats que els han realitzat i 
l’horari i/o festivitat del dia de la realització, segons els acords existents. 
 
Aquest és el meu informe que emeto a Canet de Mar, a setze de setembre de dos 
mil setze. 
 
 
Vist l’informe emès per l'interventor de data 21 de setembre, que es transcriu a 
continuació: 
 
«D'acord amb allò previst en l'article 214 i ss. del Text refós de la Llei d'Hisendes 
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el funcionari 
sotasignat, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el següent: 
 
 

INFORME NÚM. 083/2016 
 
 
Assumpte:  Proposta d'aprovació dels serveis extraordinaris del període 
  15 d'agost a 11 de setembre de 2016 
 
 
I.- RELACIÓ DE FETS 
 
S’ha tramès a aquest òrgan interventor per la seva fiscalització proposta d’acord 
per la Junta de Govern Local amb la següent part resolutiva: 
 

«Primer.- Remunerar fins a la quantitat de sis mil sis-cents cinquanta-dos 
euros amb trenta-dos cèntims (6.652,32 €) els serveis extraordinaris efectuats 
pel personal dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès 
entre el 15 d'agost i l'11 de setembre de 2016, segons relació detallada que 
s’adjunta. 
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Segon.- Remunerar fins a la quantitat de mil quatre-cents vuitanta euros amb 
cinquanta cèntims (1.480,50 €) corresponent als serveis nocturns efectuats pel 
personal de la Policia local i fins a la quantitat de vuit-cents vint-i-cinc euros 
(825,00 €) corresponent als serveis nocturns efectuats per la Brigada d'Obres i 
Serveis, durant el mes de setembre de 2016. 
 
Tercer.- Remunerar fins a la quantitat de vuit-cents sis euros amb quaranta-
nou cèntims (806,49 €) corresponent a les tasques de cap de servei 
efectuades per agents de la Policia local durant el mes de setembre de 2016. 
 
Quart.- Remunerar fins a la quantitat de tres-cents onze euros amb noranta-
sis cèntims (311,96 €) corresponent a les tasques efectuades com a 
coordinador de serveis pels administratius de la Policia local durant el mes de 
setembre de 2016. 
 
Cinquè.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les partides següents 
del pressupost general per a l’any 2016: 
 
 

Servei Partida Import 

Brigada. Nocturnitat 21 15320 13000 825,00 € 

Brigada. Hores extres 21 15320 13001 2.015,94 € 

Enllumenat 21 16500 13001 1.246,04 € 

Festes 32 33800 13001 239,16 € 

Cementiri 42 16400 13001 1.008,79 € 

Policia Local. Coordinació administració 43 13000 13000 311,96 € 

Policia Local. Funcionaris. Gratificacions 43 13300 15100 4.130,43 € 

Esports 52 34200 13001 119,58 € 

Biblioteca 31 33210 15100 179,37 € 

  10.076,27 € 

 
 
No obstant això, la Junta de Govern Local de Govern acordarà el que estimi 
pertinent.» 
 

 
 
II. LEGISLACIÓ APLICABLE 

 
 Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 Acord de condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de 

Canet de Mar per als anys 2007-2010. 
 Conveni col·lectiu per al personal laboral de l’Ajuntament de Canet de Mar, 

per als anys 2007-2010. 
 
III.- CONSIDERACIONS 
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PRIMER.- En data 18 de maig de 2007 fou signat l’acord de condicions de treball 
del personal funcionari de l’Ajuntament de Canet de Mar per als anys 2007-2010, 
el qual fou aprovat en sessió plenària de data 29 de març de 2007. 
 
En data 27 de febrer de 2009, fou publicat al DOGC el Conveni col·lectiu de 
treball del personal laboral de l’Ajuntament de Canet de Mar per als anys 2007-
2010. 
 
Pel que respecte a l’exercici 2016, els esmentats acords de condicions esdevé de 
plena aplicació. 
 
SEGON.- L’article 9 del conveni col·lectiu, fixa per al personal municipal 
pertanyent a grups i categories assimilades C, D i E, (llevat dels membres del cos 
de la Policia local), un import únic de 19,98 euros/hora (per a l’exercici 2016) per 
als serveis extraordinaris realitzats fora de l’horari laboral, sense distinció del dia 
de realització del servei. 

 
L’article 3 de l’Annex II de citat acord (Sectorial de la Policia Local), defineix els 
horaris especials de la següent manera: 

 
“Els horaris especials són els que desenvoluparan els comandaments de 
l'escala intermèdia i/o aquells altres que ocupin llocs de comandament o 
responsabilitat determinats específicament pel cap de la Policia local i que 
depenguin directament de la Prefectura. 
Aquests horaris seran planificats en funció de les necessitats del servei i 
condicionats per aquestes i no estaran subjectes a cap tipus de règim horari 
predeterminat, si bé els seran d'aplicació les garanties generals dels horaris. 
Tot i això, la Prefectura ha de procurar establir sistemes de planificació del 
treball que permetin seguir una dinàmica cíclica de les festes i els torns de 
treball.” 
 

Així mateix, l’article 9.6 també del citat de l’Annex II de citat acord (Sectorial de 
la Policia Local), estableix els preus, que per hora de servei extraordinari 
s’aplicaran segons la categoria i l’horari. Aquest article no preveu cap preu hora 
per als comandaments (Inspector i Sergent). 

 
 

Categoria Hores Extres Hores 
Prolongació 

Caporals 33,90 €/h 29,30 €/h 
Agents 32,23 €/h 27,57 €/h 

 
TERCER.- A la vista de l’anterior, es constata que la proposta d’aprovació dels 
serveis extraordinaris efectuats per la Policia Local parteix d’uns preus que no es 
troben recollits en l’acord de condicions de treball del personal funcionari, i que 
representen un increment respecte al preus regulats al conveni, i per tant, 
incomplint allò que estableix l’article 19.Dos de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, 
de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’Exercici 2016. 
 
QUART.- Amb la informació que es disposa, no es pot valorar si les hores de 
perllongació que es preveuen satisfer s’ajusten amb el que determina l’article 15 
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de l’Annex II, Sectorial de la Policia Local de l’Acord de Condicions de Treball del 
personal funcionari. 
 
CINQUÈ.- La proposta preveu aprovar hores extres del personal laboral no 
previstes en el pressupost inicial (brigada municipal, operaris de medi ambient, 
etc.), i per les quals s’han incrementat la dotació a través de transferències de 
crèdit. Aquest fet podria representar un increment de la massa salarial del 
personal laboral, incomplint allò que preveu l'article 19.Quatre de la Llei 46/2015, 
de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'Exercici 2016. 
 
SISÈ.- Es constata que diversos membres del personal laboral han excedit el límit 
màxim de 80 hores extraordinàries anuals previst a l’article 35 del Text refós de 
la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, 
de 23 d’octubre, descomptades les hores no compensades. 
No s’ha pogut verificar si en aquest còmput s’inclouen hores treballades per 
prevenir o reparar sinistres i altres danys extraordinaris i urgents. 
 
SETÈ.- La proposta preveu liquidar complements retributius a membres del 
personal funcionari en concepte de serveis nocturnitat, festivitat, serveis de 
guàrdia que, si bé estan recollits en l’Acord regulador de les condicions de treball 
del personal funcionari de l’Ajuntament de Canet de Mar per als anys 2007-2012 i 
els seus annexos, no estan previstos com a tals en l’article 23 de la Llei 30/1984, 
de 2 d’agost, de mesures per la reforma de la Funció Pública i el Decret 
861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el règim de les retribucions dels 
funcionaris d’Administració Local, la qual cosa contravé allò establert en l’article 
93 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, quant a 
les retribucions dels funcionaris de l'administració local. 
 
 
IV.-CONCLUSIONS 
 
Per tot això, informo DESFAVORABLEMENT a la proposta de serveis 
extraordinaris. 
 
Així mateix, i d’acord amb l’establert a l’article 216.2.c) del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, l’efecte 
d’aquesta objecció suspendrà la tramitació de l’expedient.» 
 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Administració 
Oberta, s’acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Remunerar fins a la quantitat de sis mil sis-cents cinquanta-dos euros 
amb trenta-dos cèntims (6.652,32 €) els serveis extraordinaris efectuats pel 
personal dels diversos serveis d’aquest Ajuntament, en el període comprès entre 
el 15 d'agost i l'11 de setembre de 2016, segons relació detallada que s’adjunta. 
 
Segon.- Remunerar fins a la quantitat de mil quatre-cents vuitanta euros amb 
cinquanta cèntims (1.480,50 €) corresponent als serveis nocturns efectuats pel 
personal de la Policia local i fins a la quantitat de vuit-cents vint-i-cinc euros 
(825,00 €) corresponent als serveis nocturns efectuats per la Brigada d'Obres i 
Serveis, durant el mes de setembre de 2016. 
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Tercer.- Remunerar fins a la quantitat de vuit-cents sis euros amb quaranta-nou 
cèntims (806,49 €) corresponent a les tasques de cap de servei efectuades per 
agents de la Policia local durant el mes de setembre de 2016. 
 
Quart.- Remunerar fins a la quantitat de tres-cents onze euros amb noranta-sis 
cèntims (311,96 €) corresponent a les tasques efectuades com a coordinador de 
serveis pels administratius de la Policia local durant el mes de setembre de 2016. 
 
Cinquè.- Autoritzar i disposar les despeses amb càrrec a les partides següents 
del pressupost general per a l’any 2016: 
 
 

Servei Partida Import 

Brigada. Nocturnitat 21 15320 13000 825,00 € 

Brigada. Hores extres 21 15320 13001 2.015,94 € 

Enllumenat 21 16500 13001 1.246,04 € 

Festes 32 33800 13001 239,16 € 

Cementiri 42 16400 13001 1.008,79 € 

Policia Local. Coordinació administració 43 13000 13001 311,96 € 

Policia Local. Funcionaris. Gratificacions 43 13300 15100 4.130,43 € 

Esports 52 34200 13001 119,58 € 

Biblioteca 31 33210 15100 179,37 € 

  10.076,27 € 

 
PLNTILLA] 
9.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tot seguit, els regidors es pregunten mútuament sobre qüestions diverses 
d’índole i problemàtica municipal. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 11.00 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
 
La secretària      L’alcaldessa 
 
 
 
Núria Mompel i Tusell    Blanca Arbell i Brugarola  
 
 


