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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 30 DE 
JULIOL DE 2009 

 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20.30 hores 
Hora que acaba: 22.30 hores 
Lloc: Sala de plens 

 
 
 
 
 
PRESIDEIX 

 
Joaquim Mas Rius, alcalde 

 
HI ASSISTEIXEN 

 
Primera tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 
Francesc Martín Casares 
Marisol Pacheco Martos 
Laureà Gregori Fraxedas 
Maria Asunción Sánchez Salbañà 
Josep Alboquers Petitbó 
Mercè Pallarolas Fabré 
Àngel López Solà 
Pere Serra Colomer 

 
EXCUSA LA SEVA ASSISTÈNCIA 

 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Antoni Isarn Flores 
Coia Galceran Artigas 
Jesús Marín Hernández 

 
ACTUA COM A SECRETARI 

 
Marcel.lí Pons Duat, secretari de la corporació. Hi assisteix també, el senyor 
Antoni Calpe Jordà, interventor de la corporació. 

 
ORDRE DEL DIA 

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

de data 28.05.09 
2)  Aprovació relació places afectades per rotació a l'aparcament subterrani 
3)  Aprovació inicial projecte executiu construcció d'un edifici plurifamiliar de 

24 habitatges dotacionals al rial dels Oms 
4)  Modificació contracte concessió d'obra pública per a la construcció i 

l'explotació d'un edifici aquàtic 
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5)  Donació de compte de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de 
Canet de Mar corresponent a l'exercici 2008 

6) Donació de compte de la liquidació del pressupost de Ràdio Canet 
corresponent a l'exercici 2008 

7)  Modificació del pressupost 18/2009 
8)  Donació de compte de l'estat d'exercici del pressupost corresponent al 

primer semestre de 2009 
9)  Ratificació  expedient  de  reconeixement  de  crèdits  corresponent  a 

despeses sense exercici pressupostari 
10) Aprovació modificació plantilla 01/2009 
11) Aprovació festes locals 2010 
12) Aprovació  conveni  de  col·laboració  amb  el  síndic  de  greuges  de 

Catalunya 
13) Aprovació autorització a l'Agrupació de Municipis amb Transport Urbà 

(AMTU) per actuar en nom de l'Ajuntament de Canet de Mar davant la 
Generalitat de Catalunya 

14) Ratificació acord Junta Govern Local de data 11 de juny d'aprovació 
pròrroga  i  modificació  conveni  entre  la  Direcció  General  de  Ports  i 
Transports, l'autoritat del Transport Metropolità, l'Ajuntament de Canet 
de Mar i l'empresa Barcelona Bus 

15) Ratificació  Decret  706/2009,  de  10  de  juny,  de  rectificació  de  la 
descripció d'un bé patrimonial 

16) Adhesió campanya concessió premi Nobel de la Pau a la Fundació 
Vicenç Ferrer 

17) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

Obre la sessió el senyor alcalde, excusant l’assistència dels regidors Òscar 
Figuerola Bernal, Antoni Isarn Flores, Coia Galceran Artigas i Jesús Marín 
Hernández, els quals no poden assistir a la sessió per diferents motius 
personals. 

 
El senyor alcalde explica que en aquesta sessió s’hi haurà d’incloure un punt 
d’urgència, referent als comptes de la Residència Guillem Mas, ja que els 
estatuts  d’aquest  Patronat  exigeixen  que  els  comptes  anuals  d’aquesta 
institució siguin presentats davant del Ple, tot i que no cal que aquest òrgan els 
voti. El que sí que s’haurà de votar és la necessitat d’incloure aquest punt a 
l’ordre del dia per urgència. 

 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
PLE MUNICIPAL DE DATA 28.05.09 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual pregunta si hi ha alguna observació a 
fer a l’acta de la sessió ordinària del Ple municipal de data 28 de maig de 2009. 
Cap regidor en fa i, per tant s’aprova per unanimitat dels tretze membres 
presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal. 
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2.- APROVACIÓ RELACIÓ PLACES AFECTADES PER ROTACIÓ A 
L’APARCAMENT SUBTERRANI UBICAT A LA RIERA GAVARRA, 4-14 

 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 31.3.05, va adjudicar el 
concurs convocat per a la contractació de la concessió d’obra pública per a la 
construcció i explotació d’un aparcament subterrani de vehicles automòbils en 
el subsòl de la riera Gavarra, núm. 4-14 del municipi de Canet de Mar, a 
l’empresa INVERMERCURY, SL, amb un cost total d’inversió de 5.264.918,04 
€, IVA inclòs, amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars i a 
la seva plica, en especial pel que fa a les millores ofertades. 

 
Atès que de conformitat amb el plec de clàusules que regeix aquest contracte la 
concessionària haurà de destinar 76 places al règim de rotació. 

 
Vista la instància presentada pel Sr. Joaquim Salvà Garro, actuant en nom i 
representació d’Invermercury, SL, en la qual sol·licita que s’aprovi la relació de 
places afectades per rotació que ell aporta, essent aquestes de la 1 a la 24, les 
26 i 27 i de la 62 a la 111. 

 
Vist l’informe emès per l’enginyera municipal el contingut literal del qual és el 
següent: 

 
“Na Sílvia Amatller Micola, Enginyera Municipal, emet el següent 

 
 

INFORME 
 

Vist l’escrit presentat pel Sr. Joaquim Salvà i Garro, en nom i representació de 
INVERMERCURY S.L., sol·licitant que s’aprovi la relació de places d’aparcament 
en règim de rotació de l’aparcament públic de la Riera Gavarra núm. 6, d’aquesta 
localitat. 

 
S’ha comprovat que la relació de les 76 places proposades en rotació es troben 
ubicades a la primera planta de l’aparcament soterrat, i totes elles en la part 
esquerra de la rampa d’accés al mateix. 

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

 
Vist l’expedient administratiu i tenint en compte la normativa de legal aplicació, 
de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels tretze 
membres  assistents  dels  disset  de  nombre  de  dret  que  integren  el  Ple 
municipal: 

 
PRIMER.- Aprovar la relació de places subjectes al règim de rotació en 
l’aparcament subterrani ubicat a la riera Gavarra, 4-14, de Canet de Mar, 
aportada per la concessionària essent el següent: 

 
Places 1 a 24 
Places 26 i 27 
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Places 62 a 111 
 

SEGON.- Que es notifiqui aquest acord a la concessionària per tal que en 
prengui coneixement. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que hi ha 76 places en règim 
de rotació, segons el contracte de concessió. Aquestes places estan situades 
entrant a mà esquerra. De fet, però, n’hi ha bastants més de 76 i, per tant, la 
resta es poden vendre. La condició, però, és que les de rotació han d’estar 
ubicades a un mateix lloc per no portar a confusió els usuaris. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup 
municipal, el qual explica que sempre ha pensat que la concessionària d’aquest 
aparcament pot estar molt satisfeta amb el negoci, ja que només cal pensar en 
la quantitat de diners que ha costat a l’Ajuntament impermeabilitzar la plaça 
Universitat,  uns  400.000  euros,  la qual  cosa considera que  només es  pot 
atribuir a una manca de rigor i fermesa de l’Ajuntament en el moment de fer la 
concessió. Ara, aquest punt n’és una prova més, perquè s’hauria d’haver 
delimitat les places de rotació de bon principi. Tot i això, com que el fet és 
positiu ja que és un avenç, el seu vot serà favorable. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que el finançament de la 
impermeabilització de la plaça Universitat encara no està resolt i que les places 
estan ubicades al mateix lloc des del principi. 

 
3.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE EXECUTIU OBRES CONSTRUCCIÓ 24 
HABITATGES DOTACIONALS AL CARRER RIAL DELS OMS 

 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 29.05.08, va acordar 
adjudicar 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 procedir a la formalització del 
contracte administratiu. 

 
Atès que en data 17.02.09 la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i 
Activitats va emetre un informe tècnic en relació amb el projecte executiu 
presentat per Visoren, SL, en el que s’observava la mancança de la 
documentació relativa al sistema integral d’aigua calenta sanitària i calefacció 
així com de la seva gestió. 

 
Atès que en data 6.03.09, l’arquitecta municipal i l’arquitecta tècnica municipal 
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van emetre un informe desfavorable a l’esmentat projecte el contingut literal del 
qual és el següent: 

 
“Per petició de l’oficina local d’habitatge de Canet de Mar, es realitza el present 
informe sobre la documentació facilitada per la Diputació de Barcelona que 
correspon al projecte d’execució de 24 habitatges dotacionals i aparcament a la 
Ronda Doctor Manresa cantonada Rial dels Oms. 

 

De forma general el projecte s’adapta al projecte base aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 29 de novembre del 2007. El present 
informe únicament tracta d’assenyalar aquells punts que a nivell d’execució i 
manteniment es considera que tècnicament poden ser millorables i que s’exposen 
a continuació: 

 

1.   Cal  posar  de  manifest  que  la  recollida  d’aigües  pluvials  al  municipi  és 
directament a carrer i per sota vorera. Donat que del projecte se’n desprèn una 
evacuació per una cota inferior a la de carrer (pel nivell de l’aparcament 
soterrat), es necessari adoptar una solució que resolgui adequadament la 
situació. Respecte a la recollida d’aigües fecals s’haurà d’empalmar amb el 
col·lector  del  Rial  dels  Oms  la  cota  del  qual  s’haurà  de  comprovar  que 
possibilita l’evacuació amb una pendent correcta, en cas contrari i donat que la 
totalitat de les evacuacions es produeixen pel nivell superior al sostre de 
l’aparcament caldria modificar la cota d’evacuació. 

 

En aquest aspecte, segons el criteri tècnic dels sotasignants, la solució de no 
disposar d’un element de coberta que eviti l’entrada d’aigua de pluja en una part 
de l’aparcament comportarà un manteniment extra que es podria evitar. Per tal 
d’evitar-lo es podria pensar en algun element adequat a l’estètica de l’edificació 
i que eviti futures actuacions menys respectuoses amb el conjunt que tinguin 
per finalitat resoldre aquest punt. 

 

2.   Al plànol I.VE-01, referent a la instal·lació de ventilació, el WC de l’habitatge de 
l’extrem oest de la planta primera està grafiat sense ventilació mecànica, es 
necessari esmenar aquest punt encara que sigui directament a obra. 

 

3.   Caldria preveure a la memòria i als plànols la instal·lació de telecomunicacions. 
 

4.   Pel que fa a les obertures de les habitacions (fusteria F5 i F6) i de les sales 
d’estar (fusteria F7 i F8), on es preveuen fulles corredisses, caldria garantir que 
les finestres es poguessin obrir fins a obtenir el mínim exigit pel Decret 
d’Habitabilitat. 

 

Referent a les balconeres corredisses que donen accés a les terrasses (fusteria 
B3 i B4), també caldria garantir l’obertura mínima de ventilació i també de pas. 

 

5.   Les pendents de les rampes d’accés als aparcaments s’haurien de reduir al 
18% com a màxim, d’acord amb el que es preveu al CTE. 

 

6.   Al plànol E.01 de fonaments, es grafia el mur tipus 1, amb un tub de drenatge a 
nivell del sostre de la planta baixa i reblert de trasdós des d’aquest punt. Seria 
necessari justificar el correcte funcionament del drenatge del mur fins a la 
planta soterrani. 

 

7.  Al detall 4 del plànol A.15 es grafia un voladís amb goteró, quedant   les 
armadures sense el recobriment mínim recomanable. Caldria estudiar aquesta 
solució per a evitar possibles patologies posteriors. “ 

 

Atès  que  en  data  19.03.09,  l’enginyera  municipal  va  emetre  un  informe 
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desfavorable a l’esmentat projecte el contingut literal del qual és el següent: 
 

“Per petició de l’oficina local d’habitatge de Canet de Mar, es va realitzar un informe 
sobre la documentació facilitada per la Diputació de Barcelona que correspon al 
projecte d’execució de 24 habitatges dotacionals i aparcament a la Ronda Doctor 
Manresa cantonada Rial dels Oms. A continuació es vol afegir a aquest informe un 
altre aspecte a tenir en compte i que no queda reflectit en el projecte: 

 
Segons la memòria tècnica d’instal·lacions, en concret l’anomenat Proyecto 
Instalación Enlace, així com el plànol I.B.T.-03 de l’esquema unifilar, es diu que la 
potència a concertar pel promotor és de 169,17 kW. Segons l’article 47 del Real 
Decret 1955/2000, de 1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, 
distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització 
d’instal·lacions d’energia elèctrica, per tot nou subministrament d’energia elèctrica 
amb una potència superior a 100 kW, caldrà reservar un local per a la ubicació d’un 
centre de transformació i fer-ne posteriorment una cessió d’ús del local en favor de 
la companyia distribuïdora. Aquest local ha de ser tancat i adaptat, amb fàcil accés 
des de la via pública, i d’aproximadament 16 m2  de superfície. No s’ha previst 
aquest local ni a la memòria ni als plànols.” 

 
Atès que en data 15.05.09, una vegada aportada nova documentació per part 
de Visoren, SL, l’arquitecta municipal i l’arquitecta tècnica municipal van emetre 
un nou informe desfavorable a l’esmentat projecte el contingut literal del qual és 
el següent: 

 
“Revisada la documentació de referència es constata que correspon al projecte 
executiu de 24 habitatges dotacionals i aparcament, que s’acompanya del projecte 
tècnic de telecomunicacions, l’estudi de seguretat i salut i el projecte per a l’obtenció 
de la corresponent llicència ambiental de l’aparcament. 

 

En data 6 de març del 2009 ja es va realitzar un primer informe sobre la 
documentació facilitada per la Diputació de Barcelona en suport digital corresponent 
al mateix expedient, i es van realitzar una sèrie d’esmenes de les quals únicament 
es troba resolt el punt 3 sobre la definició de la instal·lació de telecomunicacions. 
Conseqüentment, es segueixen detectant els mateixos problemes tècnics a nivell de 
projecte executiu: 

 

1.    Cal  posar  de  manifest  que  la  recollida  d’aigües  pluvials  al  municipi  és 
directament a carrer i per sota vorera. Donat que del projecte se’n desprèn una 
evacuació per una cota inferior a la de carrer (pel nivell de l’aparcament soterrat), es 
necessari adoptar una solució que resolgui adequadament la situació. Respecte a la 
recollida d’aigües fecals s’haurà d’empalmar amb el col·lector del Rial dels Oms la 
cota del qual s’haurà de comprovar que possibilita l’evacuació amb una pendent 
correcta, en cas contrari i donat que la totalitat de les evacuacions es produeixen pel 
nivell superior al sostre de l’aparcament caldria modificar la cota d’evacuació. 

 

En aquest aspecte, segons el criteri tècnic dels sotasignants, la solució de no 
disposar d’un element de coberta que eviti l’entrada d’aigua de pluja en una part de 
l’aparcament comportarà un manteniment extra que es podria evitar. Per tal d’evitar- 
lo es podria pensar en algun element adequat a l’estètica de l’edificació i que eviti 
futures actuacions menys respectuoses amb el conjunt que tinguin per finalitat 
resoldre aquest punt. 

 

2.    Al plànol I.VE-01, referent a la instal·lació de ventilació, el WC de l’habitatge de 
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l’extrem oest de la planta primera està grafiat sense ventilació mecànica, es 
necessari esmenar aquest punt encara que sigui directament a obra. 

 

3.    Pel que fa a les obertures de les habitacions (fusteria F5 i F6) i de les sales 
d’estar (fusteria F7 i F8), on es preveuen fulles corredisses, caldria garantir que les 
finestres es poguessin obrir fins a obtenir el mínim exigit pel Decret d’Habitabilitat. 

 

Referent a les balconeres corredisses que donen accés a les terrasses (fusteria B3 i 
B4), també caldria garantir l’obertura mínima de ventilació i també de pas. 

 

4.    Les pendents de les rampes d’accés als aparcaments s’haurien de reduir al 
18% com a màxim, d’acord amb el que es preveu al CTE. 

 

5.    Al plànol E.01 de fonaments, es grafia el mur tipus 1, amb un tub de drenatge a 
nivell del sostre de la planta baixa i reblert de trasdós des d’aquest punt. Seria 
necessari justificar el correcte funcionament del drenatge del mur fins a la planta 
soterrani. 

 

6.    Al detall 4 del plànol A.15 es  grafia un voladís amb goteró, quedant   les 
armadures sense el recobriment mínim recomanable. Caldria estudiar aquesta 
solució per a evitar possibles patologies posteriors. 

 

7.    Es necessari reservar un local tancat i adaptat, amb fàcil accés des de la via 
pública, i d’aproximadament 16 m2 de superfície per la ubicació d’un centre de 
transformació i fer-ne posteriorment una cessió d’ús del local en favor de la 
companyia distribuïdora. 

 

Sense tots aquests punts resolt s’informa desfavorablement la documentació de 
referència.” 

 
 

Atès que en data 30.06.09, Visoren, SL, va aportar la documentació requerida 
pels tècnics municipals per tal de poder procedir a l’aprovació del projecte 
executiu presentat. 

 
Vist l’informe favorable emès en data 6.07.09, per l’arquitecta municipal i 
l’arquitecta tècnica municipal el contingut literal del qual és el següent: 

 
“S’aporta documentació complementaria al projecte d’execució de 24 habitatges 
dotacionals i aparcament al Rial dels Oms, la qual justifica: 

 

1.- per a l’evacuació d’aigües pluvials el projecte preveu instal·lacions de bombes a 
cada pericó de sortida, si és necessari. 

 

2.- es justifica que tots els banys tenen ventilació mecànica. 
 

3.- S’aporta un nou plànol de fusteria modificat (A.14*), la majoria de les fusteries 
han passat de corredisses a oscilobatents, garantint així l’obertura mínima establerta 
pel Decret d’habitabilitat. (aquest document substitueix al A.14 del projecte 
d’execució) 

 

4.-  En quant a les pendents de les rampes d’accés a l’aparcament, es justifica el 
compliment del CTE vigent. 

 

5.- En referència al drenatge del mur tipus 1 (plànol E01) es justifica la seva 
col·locació en cota de planta baixa per l’existència de terreny rocós (molt dificultós 
d’excavar i majoritàriament impermeable) a partir d’aquesta cota. Es preveurà un 
arrebossat de morter expansiu a la cara interior i l’execució d’un embornal perimetral 
per la recollida de les aigües de pluja i possibles infiltracions. 
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6.- L’execució dels goterons haurà de garantir el recobriment mínim de 3cm de 
l’armat, s’aporta nou plànol A.15* de detalls on, tot i no modificar el dibuix del goteró, 
s’indica per escrit la necessitat de respectar el recobriment mínim. Es recorda que es 
pràctica habitual estrènyer l’extrem de l’armat a la zona de voladiu per evitar la 
disminució de la secció del formigó. 

 

7.- Es ratifica que en cas que no existeixi solució alternativa possible o factible, 
s’ubicarà l’estació transformadora al propi solar. 

 

Conseqüentment s’informa favorablement el projecte aportat per a la construcció de 
24 habitatges dotacionals i aparcament.” 

 
 

Vist l’expedient administratiu de referència i, de conformitat amb el que disposa 
l’article 37 del ROAS, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat dels tretze membres assistents dels disset de nombre de dret que 
integren el Ple municipal: 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària consistent en la 
construcció de 24 habitatges dotacionals i 25 places d’aparcament de cotxes i 
una de moto, a ubicar al carrer Rial dels Oms de Canet de Mar, redactat per la 
concessionària Visoren, SL, amb un pressupost d’execució per contracta de 
1.953.784,46 €, IVA inclòs. 

 
SEGON.- Sotmetre aquest projecte a informació pública pel termini de 30 dies, 
en els termes de l’article 37 del ROAS, mitjançant publicació en el tauler 
d’edictes de  l’Ajuntament de Canet de Mar, així com al seu web. En cas que 
transcorregut  aquest  termini  no  s’hagin  presentat  al·legacions,  s’entendrà 
aprovat definitivament. 

 
TERCER.- Una vegada aprovat definitivament, de conformitat amb el que 
disposa l’article 38.2 del ROAS,  s’haurà de publicar al BOP, al DOGC i al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament va considerar que calia modificar aquest projecte executiu i un cop 
fetes aquestes correccions es passa a l’aprovació inicial. Explica que s’han 
firmat els contractes per tirar endavant aquestes obres, però segurament al Ple 
de setembre haurà d’aprovar-se una pròrroga d’aquests contractes perquè en 
aquestes moments l’empresa no troba finançament bancari. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup 
municipal,  el  qual  explica  que  vol  fer  una  petita  apreciació  tècnica  abans 
d’entrar en la part política en qüestió. Considera que és una llàstima que el 
regidor d’Urbanisme no hi sigui, perquè possiblement és el que ho hauria de 
contestar. S’està parlant de construir 24 habitatges d’uns 45 m2 de mitjana i de 
25 places d’aparcaments per a cotxes i una per a motos. Això és més o menys, 
una ràtio d’u per u, o sigui un aparcament per pis. En canvi, als promotors 
privats l’Ajuntament els obliga a una ràtio de 1,5 o dues places d’aparcament 
per pis. Pregunta com es pot exigir al poble el que el mateix Ajuntament no 
compleix. No té sentit ni lògica. Ja sap la resposta del senyor alcalde serà que 
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hi ha una Llei que ho permet, però es pregunta on queda l’ètica. Tot i això, el 
seu vot serà favorable perquè considera que Canet necessita habitatges 
dotacionals.  És  sense  dubte  una  de  les  mancances  de  Canet,  ja  que  no 
s’explica que un poble com aquest, on fa gairebé vuit anys que governen les 
esquerres encara no s’hagi fet ni un habitatge protegit. Està convençut que amb 
un altre tipus de govern això no hauria passat, però com que de lamentacions 
no se’n treu res, passa a l’acció i votarà afirmativament la proposta perquè es 
pugui tirar endavant amb la màxima urgència. Ja se sap que hi ha una crisi 
financera  immobiliària,  però  precisament  per  això  ara  és  el  moment  idoni. 
També se sap que l’empresa triada té algun problema i demanarà alguna 
moratòria, a la qual cosa està d’acord, però que tampoc sigui massa. Aleshores 
s’hauria de buscar urgentment una altra empresa, ja que no es pot donar com a 
excusa al poble aquesta situació, perquè la població fa molt de temps que 
espera aquests habitatges 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que a la Comissió Assessora 
ja va quedar clar quina era la ràtio d’aparcaments quan es tractava d’habitatges 
dotacionals. Per altra banda, el projecte va acompanyat amb els preceptius 
informes de Serveis Tècnics, i per tant això vol dir que compleix les ràtios legals 
que exigeix la Llei. Sí que és cert que l’empresa adjudicatària té problemes, 
com moltes altres empreses, d’aconseguir el líquid suficient per poder construir 
aquests habitatges dotacionals Aquesta és la raó per la qual caldrà esperar una 
mica més. 

 
4.- MODIFICACIÓ CONTRACTE CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA 
CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ D’UN EDIFICI AQUÀTIC 

 
Atès que el Ple de la Corporació en sessió de data 25 de maig de 2006, va 
acordar adjudicar la concessió d’obra pública per a la construcció i explotació 
d’un edifici aquàtic a l’empresa Construccions Riera, SA, amb subjecció al plec 
de clàusules econòmiques i administratives formalitzant-se el contracte en data 
11 de juliol 2006. 

 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 20.9.06, va acordar 
acceptar la subvenció del Consell Català de l’Esport per un import de 788.600.- 
€ (any 2007: 390.000.-€ i any 2008: 398.600.- €) dei stinar-la íntegrament a 
l’execució de les obres de construcció de la piscina coberta. En el mateix acte, i 
a fi i efecte de restablir l’equilibri econòmic financer de la concessió pública, 
trencat en benefici del concessionari en el supòsit que acabés beneficiant-se 
d’aquesta   subvenció,   s’acordà   reduir-ne   el   termini   en   els   anys   que 
corresponguessin, d’acord amb el projecte d’explotació. 

 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 21.05.07 va procedir a 
aprovar una modificació del contracte de concessió d’obra pública per a la 
construcció i explotació d’un edifici aquàtic formalitzat amb l’empresa 
Construccions Riera, S.A, en el doble sentit següent: 

 
a)  a la clàusula 7.2 in fine del PCAP, que preveu expressament   que el 
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concessionari executarà les obres necessàries per connectar-se als 
sistemes generals allà on es trobin, d’acord amb l’annex I,  si bé només 
participarà en el cost de la inversió dins dels standars considerats 
escaients en sòls urbans, fent-se càrrec l’Ajuntament de la inversió de 
l’obra pública per a l’adequació de la finca, a l’objecte que aquesta 
compti amb els subministraments, serveis i escomeses a peu de 
parcel·la, la modificació consistirà en determinar que aquestes obres no 
seran executades per la concessionària sinó per l’Administració 
contractant, essent el seu import de 106.382,32.-€. 

 
b)  el pla econòmic financer de la concessió  recollirà l’aportació municipal 

d’una subvenció per import de 682.217,68.-€, la qual es destinarà 
íntegrament a la minoració de les tarifes per a la utilització de 
l’equipament, d’acord amb l’estudi econòmic presentat per la 
concessionària i informat per intervenció, el qual preveu els efectes 
derivats de l'increment o disminució dels costos. 

 
Atès que la  presidenta del Consell Català de  l’Esport  va resoldre en data 
13.11.08, que la subvenció concedida finalment a l’Ajuntament de Canet de Mar 
per a l’obra “Piscina Coberta” fos de 526.800 €, jaque el projecte no complia 
amb els criteris per a la construcció d’equipaments esportius recomanats al 
PIEC ja que la fondària mínima del vas principal és inferior a 1,80 m, l’amplada 
de platges és inferior a 2 metres, els vasos de la piscina no disposen de 
cobertors tèrmics i no s’equipa amb el material esportiu necessari per a la 
pràctica de la natació. 

 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 25.09.08, va aprovar la 
ratificació  del  Decret  d’Alcaldia  núm.  231/2008,  de  4  de  març,  pel  que 
s’aprovava la modificació del projecte d’obra ordinària consistent en la 
construcció d’un edifici d’equipaments esportius i hotel d’entitats al rial de Mas 
Figuerola, núm. 2, sector U7 “industrial” de Canet de Mar redactat pels 
arquitectes, Sr. Joan Ormad i Sr. Ricardo Guasch, amb un pressupost per 
contracta de 5.383.317,78 €, IVA inclòs. 

 
Atès que aquesta modificació va ser conseqüència de: 

 
1)  Les modificacions- recomanacions de projecte exigides pel Consell 

Català de l’esport i poder optar a la subvenció ja demanada. 
2)  El canvis econòmics generats per el increment de 2.380 m2  fins a 

3.675  m2;  l’increment  de fonamentació  i  l’increment  per  desviació 
d’algun fonament, per la troballa d’una mina soterrania. 

 
Atès que després d’aquesta modificació el pressupost d’execució per 
contracte de la piscina passà dels 4.522.377,21 € previstos al pressupost de 
licitació a 5.383.317,78 €, és a dir, es produí unincrement de 860.940,57 €. 

 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de 
legal aplicació, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada 
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d’Esports, s’acorda per set vots a favor dels regidors Joaquim Mas Rius, Cati 
Forcano Isern, Sílvia Tamayo Mata, Albert Lamana Grau, Rafel Dulsat Ortiz, 
Francesc Martín Casares i Marisol Pacheco Martos i sis abstencions dels 
regidors Laureà Gregori Fraxedas, M. Assumpció Sánchez Salbañà, Josep 
Alboquers Petitbó, Mercè Pallarolas Fabré, Àngel López Solà i Pere Serra 
Colomer: 

 
PRIMER.- Modificar el contracte de concessió d’obra pública per a la 
construcció i explotació d’un edifici aquàtic formalitzat amb l’empresa 
Construccions Riera, S.A, en el sentit de distribuir l’import de la subvenció 
concedida pel Consell Català de l’Esport de la següent manera: 

 
106.382.32.-€  per   a  l’execució  de  les  obres  necessàries  per  a 
l’adequació de la finca, a l’objecte que aquesta compti amb els 
subministraments, serveis i escomeses a peu de parcel·la, les quals han 
estat executades per l’Ajuntament. 
420.417,68.-€ que  es  destinaran  a  l’execució  de el s  obres  de 
construcció de la piscina coberta, per tal de restablir l’equilibri econòmic 
financer de la concessió d’obra pública. 

 
SEGON.- Citar la concessionària per tal que concorri a les oficines municipals, 
el dia i hora que se l’indiqui, per a la formalització de la present modificació. 

 
TERCER.- Facultar l’alcalde per signar quants documents siguin necessaris per 
a l’execució dels presents acords. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que la subvenció del Consell 
Català   de   l’Esport   destinada   al   complex   aquàtic   va   ser   posterior   al 
començament de les obres i alguns requeriments que feia aquest òrgan no es 
complien, com la fondària de la piscina. Com que suposava més enrenou i més 
cost econòmic tirar enrere les obres, es va decidir deixar de percebre la part de 
la subvenció que reduirien perquè no es complien aquestes condicions. 
Inicialment, una part dels diners de la subvenció van anar destinats a fer els 
col·lectors de la piscina, la qual cosa era una obligació de l’Ajuntament, i la 
resta de diners, que havien de destinar-se a minorar les tarifes com s’havia dit 
en un principi, es van  destinar a una altra qüestió. La constructora va produir 
un error a l’hora de fer el projecte, ja que es van deixar de pressupostar uns 
determinats metres quadrats que sí que té el complex i, en conseqüència, per 
buscar l’equilibri econòmic es va haver d’aportar aquests diners. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup 
municipal, el qual explica que la licitació va ser per uns 4 milions i mig d’euros i 
un cop guanyat el concurs i acabades les obres, el complex va costar 5.383.000 
d’euros. Com que l’Ajuntament ha aconseguit una subvenció de la Generalitat 
d’uns 526.000 euros aquesta empresa demana que els els donem per 
rescabalar-se de l’augment abans esmentat. Resumint, l’Ajuntament hi posa el 
terreny i l’empresa que construeix el complex l’explota durant 40 anys, la qual 
cosa vol dir que els beneficis que en tregui durant aquests anys seran per 
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aquesta empresa. Ara diuen que estan acusant la crisi i demana que aquesta 
subvenció  que  l’Ajuntament  pensava  destinar  a  apaivagar  les  tarifes  del 
complex vagi destinada0 a apaivagar el compte de resultats de l’empresa. 
Explica que l’equip de govern traurà molts arguments a favor d’aquesta decisió 
que ell no sap veure. 

 
Pren la paraula el senyor Josep Alboquers Petitbó, portaveu del grup municipal 
de CiU, el qual comenta que en la Comissió Assessora es va explicar que 
pagant  aquests  420.000  euros  a  l’empresa  quedarà  restablert  l’equilibri 
econòmic  d’aquesta  inversió.  També  es  va  explicar  que  amb  aquesta 
modificació de contracte que es firmarà, l’empresa concessionària es donarà 
per satisfeta. Els hauria agradat poder veure l’esborrany d’aquest document de 
modificació de contracte per comprovar que hi figuri aquesta clàusula de donar 
per tancada la desviació. I tot això per diferents errors dels tècnics d’una banda 
i de l’altra. Últimament, es presenten moltes modificacions de pressupostos 
d’obres importants que s’han fet a Canet i desviacions de pressupost que 
sempre són a més i que sempre van a càrrec de l’Ajuntament, que vol dir el 
poble. Creuen que els tècnics que hi ha haurien de ser molt exigents a l’hora de 
revisar els plànols i haurien de detectar els possibles errors que hi poden haver 
en un pressupost, moltes vegades errors que no són res més que paranys per 
poder facturar després unes obres extres i mentrestant, el pressupost que han 
presentat, com que és més barat, guanya el concurs. Els assegura que a 
l’empresa privada, les desviacions pressupostàries per errors són mínimes, ja 
que les responsabilitats es reparteixen d’una manera molt diferent que no es fa 
a l’Administració. De no haver-hi hagut aquests errors, aquest quasi mig milió 
d’euros, s’hauria destinat, com ha dit el senyor Serra, a rebaixar les quotes dels 
usuaris de la piscina i tothom n’hagués sortit beneficiat. Per tot això, i perquè el 
seu grup no vol ser còmplice de tants errors, el seu vot serà d’abstenció. No 
estan pas en contra de la piscina, però si que són molt crítics amb el sistema 
del control que fa l’Ajuntament amb les obres públiques. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que hi ha un error inicial del 
projectista  referent  al  càlcul  dels  metres  quadrats  traduïts  en  diners.  Està 
d’acord amb el senyor Alboquers que aquest error s’hauria pogut veure 
inicialment, però evidentment els metres s’han construït i s’han de pagar. A 
diferència  de  l’empresa  privada,  la  Llei  obliga  l’Ajuntament  a  equilibrar  el 
compte econòmicament. En qualsevol cas, quan es presentin els comptes al 
mes d’abril de l’any que ve, es veurà com s’ha comptabilitzat aquesta qüestió. 
El mateix contracte estipula el règim de beneficis i passada una quantitat 
concreta hi ha d’haver un cànon per a l’Ajuntament. Per tant, els beneficis que 
puguin tenir no és una barra lliure de la qual no només en gaudirà l’empresa. El 
pla de viabilitat es va fer sobre una massa d’abonats determinada, a priori 
sembla ser que n’hi ha més i quan es presentin els comptes es veurà com va 
aquesta explotació. 

 
5.- DONACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 
L’AJUNTAMENT  DE  CANET  DE  MAR  CORRESPONENT  A  L’EXERCICI 
2008. 
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L’article 193.4  del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març estableix: 

 
“ De la liquidació de cadascun dels pressupostos que integren el pressupost 
general i dels estats financers de les societats mercantils depenents de l’entitat, 
una vegada realitzada la seva aprovació, es donarà compte al Ple en la primera 
sessió que es dugui a terme.” 

 
Atès que per decret d’alcaldia número 769/2009, de 30 de juny l’alcalde va 
aprovar la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar 
corresponent a l’exercici 2009, es procedeix a donar compte de l’esmentada 
liquidació: 

 
DECRET DE L’ALCALDIA NÚM 769/2009 de data 30 de juny de 2009. 

 
1. ANTECEDENTS 

 
La intervenció de l’Ajuntament de Canet de Mar ha elaborat i informat la 
liquidació del pressupost de l’exercici 2008 corresponent a aquesta Corporació. 
Les magnituds de la liquidació pressupostària són : liquidació del pressupost de 
despeses ; liquidació del pressupost d’ingressos; romanents de crèdit; resultat 
pressupostari i romanent de tresoreria. 

 
La liquidació posa de manifest respecte al pressupost de despeses i per a cada 
partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits 
definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions 
reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats. 

 
La liquidació posa de manifest respecte al pressupost d’ingressos, i per cada 
concepte, les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions 
definitives, els drets reconeguts i anul·lats així com la recaptació neta. 

 
Com a conseqüència de la liquidació es determinen les següents magnituds: 

 
· Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament 
a 31 de desembre. 
·          El resultat pressupostari. 
·          Els romanents de crèdit. 
·          El romanent de tresoreria. 
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2. LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

Text refós 2/2004, de 5 de març, de la llei reguladora de les hisendes locals 
O Article  191:  Contingut,  data  i  competència  per  a  l’aprovació  de  la 

liquidació. 
O Article 193: Actuacions sobre el romanent de tresoreria i remissió a 

l’administració de l’Estat i a l’administració de la Comunitat Autònoma de 
còpies de la liquidació pressupostària. 

O Article 182: Definició, composició i incorporabilitat dels romanents de 
crèdit. 

Reial Decret  500/1990, de 20 d’abril,  de desenvolupament  de la LRHL en 
matèria pressupostària. 

O Articles 89 a 91 : Tràmits i competència per a l’aprovació de la liquidació 
del pressupost. 

O Articles 92 i 93: Informació i magnituds que es posen de manifest en la 
liquidació del pressupost. 

O Articles 96 i 97: Definició i càlcul del resultat pressupostari. 
O Articles 47, 48 i  98 a 100 sobre la determinació, incorporació i control 

dels romanents de crèdit. 
O Articles 101 a 104: Càlcul i tractament del romanent de tresoreria. 

 
En ús de les atribucions que em confereixen l’article 21.1.f. de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l’article 53.1. 
del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, article 22 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 
18 d’abril, i article 16 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, de 28 de novembre de 1986, vist el supòsit de fet, 
la legislació aplicable i previ informe de la intervenció que consta en l’expedient 
de la liquidació pressupostària i que es transcriu tot seguit 

 
INFORME D’INTERVENCIÓ 

 
1. OBJECTE DE L’INFORME 

 
Aquest informe té caràcter preceptiu i s’emet en compliment del que disposen 
l’article 191 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i  l’article 90 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol 1 del títol VI del TRLRHL en 
matèria pressupostària. 

 
L’objecte de l’informe és la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Canet 
de Mar corresponent a l’exercici  2008. 

 
2. LEGISLACIÓ APLICABLE 

 
·            Text refós 2/2007, de 28 de desembre, de la Llei 18/2001, de 12 de 
desembre, general d’estabilitat pressupostària 
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· Reial  Decret  1463/2007,  de  2  de  novembre  pel  qual  s’aprova  el 
Reglament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat 
pressupostària 

 
· Text refós 2/2004, de 5 de març, de la llei reguladora de les hisendes 
locals 
o Article  191:  Contingut,  data  i  competència  per  a  l’aprovació  de  la 
liquidació. 
o         Article 193: Actuacions sobre el romanent de tresoreria i remissió a 
l’administració de l’Estat i a l’administració de la Comunitat Autònoma de còpies 
de la liquidació pressupostària. 
o Article 182: Definició, composició i incorporabilitat dels romanents de 
crèdit. 
·              Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament de la LRHL 
en matèria pressupostària. 
o Articles 89 a 91 : Tràmits i competència per a l’aprovació de la liquidació 
del pressupost. 
o         Articles 92 i 93: Informació i magnituds que es posen de manifest en la 
liquidació del pressupost. 
o         Articles 96 i 97: Definició i càlcul del resultat pressupostari. 
o Articles 47, 48 i  98 a 100 sobre la determinació, incorporació i control 
dels romanents de crèdit. 
o         Articles 101 a 104: Càlcul i tractament del romanent de tresoreria. 

 
· Ordre  EHA/4041/2004,  de  23  de  novembre,  per  la  qual  s’aprova  la 
instrucció del model normal de comptabilitat local. 
o         Regles 37 a 41: romanents de crèdit 
o Regles 46 a 50: despeses amb finançament afectat 
o Regles 78 a 80: resultat pressupostari 
o         Regles 81 a 86:  romanent de tresoreria 

 
·            Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
o Art. 21.1 e): Competència per a l’aprovació de la liquidació 
pressupostària. 

 
3. CONTINGUT DE L’INFORME 

 
El contingut d’aquest informe té la següent estructura: 

 
- Pressupost inicial 
- Modificacions del pressupost 
- Liquidació del pressupost de despeses 
- Liquidació del pressupost d’ingressos 
- Romanents de crèdit 
- Resultat pressupostari 
- Liquidació de pressupostos corresponents a exercicis tancats 
- Despeses amb finançament afectat 
- Operacions no pressupostàries 
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- Tresoreria 
- Romanent de tresoreria 
- Compliment principi d’estabilitat pressupostària 

 
3.1 PRESSUPOST INICIAL 

 
El pressupost  inicial de  l’exercici 200  va ser  aprovat  en situació d’equilibri 
pressupostari per import de 13.930.998 €. 

 
3.2 MODIFICACIONS DEL PRESSUPOST 

 
El pressupost de despeses ha experimentat un augment de 6.547.638 € que en 
relació al pressupost inicialment aprovat representen un 47%. Sense considerar 
la incorporació de romanents, l’increment és d’un 8,97%. 

 
Les modificacions del pressupost de despeses es mostren classificades per 
capítols i tipus de modificació en l’annex 1 d’aquest informe. 

 
El tipus de modificació més significatiu correspon a les incorporacions de 
romanent, 5.298.062 €, un 80,92% respecte l’importtotal de les modificacions 
de crèdit i un 38,03% respecte al pressupost inicial. 

 
Quan a la classificació econòmica de les despeses, els capítols en què s’ha 
produït una variació més significativa han estat les despeses corresponents a 
inversions  reals,  amb  un  increment  de  5.751.182  € 4( 96%  respecte  al 
pressupost inicial d’aquest capítol). En l’annex 2 es mostra el detall de les 
modificacions en aquest capítol. 

 
3.3 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 

 
En l’exercici 2008 s’han reconegut obligacions per import de 14.661.914 € que 
representa un 71,60% respecte el pressupost definitiu. Del total gastat s’ha 
pagat 12.136.633 € que representa un 82,78% de lesobligacions reconegudes. 
Queda pendent de pagament a 31 de desembre l’import de 2.525.281 euros. 

 
Tot  seguit  s’analitza  el  grau  d’execució  del  pressupost  de  despeses  per 
operacions corrents i per operacions de capital. 

 
3.3.1  GRAU   D’EXECUCIÓ  DEL   PRESSUPOST  DE   DESPESES   PER   OPERACIONS 
CORRENTS 

 
La despesa realitzada en operacions corrents (personal, béns corrents i serveis, 
despeses financeres i subvencions i transferències corrents) ha estat 
d’11.524.328 € que representa un grau d’execució del 95,78% respecte al 
pressupost definitiu per operacions corrents. 

 
S’han efectuat pagaments per import de 9.696.761 €que representa un 84,14% 
de les obligacions reconegudes. A 31 de desembre de 2009 queda pendent de 
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pagament 1.827.567 €. 
 

3.3.2 GRAU  D’EXECUCIÓ  DEL  PRESSUPOST  DE  DESPESES  PER  OPERACIONS  DE 
CAPITAL 

 
En l’exercici 2008 les despeses per operacions de capital han estat formades 
exclusivament  per  inversions  reals.  L’import  d’execució  de  les  inversions 
respecte  al  pressupost  definitiu  ha  estat  d’1.603.324  €  que  representa  un 
23,20% del pressupost definitiu per al capítol d’inversions.   Tot seguit es detalla 
el grau d’execució de les inversions reals. 

 

Descripció Pressupost Aprovat Adjudicat Executat 
OBRES DE INVERSIONS 2.065.438 598.399 598.399 598.399 
PROJECTE FA\ANA LITORAL 2.749 2.749 2.749 2.749 
OBRES CONVENI DPTOP ODEON 0 0 0 0 
INFRAESTRUCTURA OAC 11.440 0 0 0 
MOBILIARI 0 0 0 0 
ADEQÜACIÓ EQUIPAMENTS 12.000 11.954 11.954 11.954 
PROG.INFORMATICS-SISTEMA INTEGRAT    
DE GESTIO 1ª FASE 3.924 1.334 1.334 1.334 
ADQUISICIÓ LLICÈNCIES I PROGRAMARIS 37.000 0 0 0 
SENYALITZACIÓ 60.000 9.165 9.165 9.165 
EINES 4.218 671 671 671 
EQUIPAMENTS POLICIA LOCAL 311 0 0 0 
GRUA 10.700 7.319 7.319 7.319 
SENYALITZACIO VIARIA 6.662 5.017 5.017 5.017 
URBANITZACIO UA-7    
INDUSTRIAL.HONORARIS 1.497.601 0 0 0 
TEATRE ODEON-3ªFASE 97.075 3.097 3.097 0 
PROJECTE URB. RIERA GAVARRA 23.930 23.930 23.930 696 
INVERSIONS EN TERRENYS 42.071 15.877 15.877 14.821 
COBERTA CASA-MUSEU-GOTERES 2.932 2.892 2.892 2.892 
TEULADA CASA MUSEU-MASIA ROCOSA 
2007 45.142 45.104 45.104 45.104 
REHABILIT. TEATRE ODEON FASE 1 501.249 475.828  475.828 0 

1.062.88 1.062.887 
URBANITZACIÓ PL. UNIVERSITAT 1.062.887 7 20.445 
ADQUISICIÓ FINCA MAS FELIU 23.165 23.164 23.164 23.164 
MOBILIARI 1.100 1.081 1.081 1.081 
ACCESSIBILITAT EDIF. MUNICIPALS 60.000 0 0 0 
ADEQÜACIÓ SERVEIS TÈCNICS 100.000 99.976 99.976 77.272 
PAVIMENTACIÓ DE TERRENYS 31.481 29.334 29.334 29.334 
EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 33.795 33.794 33.794 33.794 
ESCOLA BRESSOL 4a FASE. EQUIPAMENTS 36.484 36.484 36.484 36.484 
OBRES RAM-CEIP MISERICORDIA 11.726 3.389 3.389 710 
OBRES CEIP MISERICORDIA 120.000 36.956 36.956 36.956 
AIRE CONDICIONAT EL PALAUET 4.300 4.234 4.234 4.234 
MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE 15.000 14.901 14.901 14.901 
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SOSTRE PISTA DE HOQUEI 1.824 1.824 1.824 1.824 
MILLORES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 11.000 11.000 11.000 11.000 
MARQUESINA CAMP FUTBOL 11.001 11.000 11.000 11.000 
MOBILIARI VESTIDORS PAVELLÓ 3.834 3.834 3.834 3.834 
OBRES VESTIDORS PAVELLÓ 16.000 14.458 14.458 14.458 
ADQUISICÓ AMBULANCIA SUPRAMUNICIPAL 10.000 0 0 0 
CONNEXIONS XARXA CLAVEGUERAM 109.000 95.177 95.177 89.761 
MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE 5.500 5.500 5.500 5.500 
MOBILIARI MASOVERIA 5.840 110 110 110 
ADQUISICIÓ MOBILIARI 2.500 1.901 1.901 1.901 
EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ 3.000 2.948 2.948 2.948 
REHABILITACIÓ MASOVERIA 30.103 0 0 0 
URBANIT.PLAÇA UNIVERSITAT-R.GAVARRA 638.858 638.858 638.858 448.138 
ASLFATAT CARRERS 10.356 0 0 0 
UTILLATGE BRIGADA SERVEIS 3.234 3.234 3.234 3.234 
MATERIAL BRIGADA OBRES 2004 212 0 0 0 
ARRENJAMENT MUR CEMENTIRI 79.658 58.420 58.420 0 
INSTAL·LACIONS 31.585 28.494 28.494 28.494 
ENLLUMENAT PUBLIC 126 0 0 0 
MOBILIARI 12.000 2.627 2.627 2.627 
  3.428.91 3.428.919  
 6.910.012 9  1.603.324 

 

S’han efectuat pagaments per import total d’1.034.838 € que representa un 
64,54% del total d’obligacions reconegudes. Queda pendent de pagament a 31 
de  desembre  de  2008  l’import  de  568.486  €.  D’aquest import,  448.137  € 
(78,83%  del  total)  correspon  a  certificacions  d’obra  de  la  plaça  Universitat 
aprovades el dia 30 de desembre de 2008. 

 
3.3.3  GRAU   D’EXECUCIÓ  DEL   PRESSUPOST  DE   DESPESES   PER   OPERACIONS 
FINANCERES 

 
En l’exercici 2008 s’han reconegut obligacions per import d’1.534.262 € que 
representa un 99,88% del pressupost definitiu. S’han efectuat pagaments per 
import d’1.405.034 € (91,58% del total reconegut).Queda pendent de pagament 
a  31  de  desembre  de  2008  l’import  de  129.228  €  corer sponent  a  quotes 
d’amortització de préstec meritades l’any 2008 però que s’han pagat en el mes 
de gener de 2009. 

 
3.4 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS 

 
En l’exercici 2008 s’han liquidat drets reconeguts nets per import de 13.773.266 
€ que representa un 67,26% sobre les previsions deifnitives. D’aquest import 
s’han recaptat 12.432.800 € (90,27% dels drets reconeguts). Queda pendent de 
cobrament a 31 de desembre de 2008 l’import d’1.340.466 €. 
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3.4.1 GRAU D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS PER OPERACIONS 
CORRENTS, SENSE CONTRIBUCIONS ESPECIALS NI ALIENACIONS PER APROFITAMENT 
URBANÍSTIC 

 
En l’exercici 2008 s’han liquidat drets reconeguts nets per import de 10.887.526 
€ que representa un 80,65% de les previsions defintives. 

 
a) Impostos directes 

 
Els impostos directes són l’Impost sobre béns immobles de naturalesa rústega i 
de naturalesa urbana, l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, l’Impost 
sobre activitats econòmiques i l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys 
de naturalesa urbana. D’aquests impostos, els tres primers tenen una base 
estable fonamentada en els padrons o censos anuals i únicament la plusvalua 
té un caràcter fluctuant. 

 
Els drets reconeguts en aquests impostos directes han tingut un import de 
4.356.684 € que representa un 92,52% de les previsoi ns definitives. És a dir, 
els ingressos han estat 343.316 € per sota les previsions. Un factor determinant 
en la determinació d’aquesta magnitud ha estat l’execució de les plusvalues, ja 
que sobre unes previsions inicials de 700.000 € s’han liquidat 337.077 €. En 
l’annex 3 es mostra el quadre d’execució dels impostos directes 

 
Del total d’ingressos liquidats s’ha recaptat 4.157.345 € que representa un 
95,42% dels drets reconeguts. Queda pendent de recaptat a 31 de desembre 
de 2008 l’import de 199.339 €. 

 
b) Impostos indirectes 

 
L’únic  impost  indirecta  que  gestiona  l’Ajuntament  és  el  corresponent  a 
construccions, instal·lacions i obres. Sobre una previsió definitiva de 860.000 € 
s’han liquidat drets per import de 148.743 €, la qual cosa representa un grau de 
compliment de les previsions definitives d’ingressos del 17,30%. Els ingressos 
han estat 711.257 € per sota les previsions. 

 
Del  total  d’ingressos  liquidats  s’han  recaptat  148.743  €  que  representa  un 
100,00% dels drets reconeguts. 

 
c) Taxes i altres ingressos 

 
Aquests  ingressos  els  conformes  les  taxes  per  la  prestació  de  serveis, 
realització d’activitats, utilització o aprofitament del domini públic local, preus 
públics, contribucions especials, reintegraments d’exercicis tancats i ingressos 
diversos. Per fer una anàlisi en termes homogenis no es tenen en compte els 
drets reconeguts per quotes urbanístiques. El total de drets reconeguts en 
aquest capítol han estat de 2.900.593 € que representa un 76,69% de les 
previsions definitives. L’anàlisi es realitza per la naturalesa de cadascun dels 
ingressos esmentats. 
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a’) Taxes per la prestació de serveis o realització d’activitats 
 

Els ingressos liquidats per aquest concepte han tingut un import d’1.643.193 € 
que  representa  un  91,18%  de  les  previsions  definitives.  Això  suposa  que 
aquests  ingressos  han  tingut  una  execució  inferior  en  158.946  €  a  les 
previsions. La causa principal d’aquest desviament és que la taxa per serveis 
urbanístics ha generat uns ingressos de 68.752 € que representa només un 
29,61%  de  les  previsions  i  una  disminució  dels  ingressos  previstos  de 
164.248€. 

 
b’)Taxes per la utilització privativa i/o aprofitament especial del domini públic 
local 

 
Els ingressos liquidats per aquest concepte han tingut un import de 408.083 € 
que representa un 82,24% de les previsions definitives. Aquests ingressos han 
tingut una execució inferior en 88.117 € a les previsions establertes. Les causes 
principals d’aquests desviament es deriven dels següents ingressos: 

 
o Ocupació de via pública per enderrocs i materials de construcció. Havia 
unes previsions de 60.000 € i s’han liquidat ingresos per import de 17.212 € 
que representa un 28,69% dels ingressos previstos i, per tant, una disminució 
sobre aquestes previsions de 42.788 €. 

 
o         Taxes per l’aprofitament de domini públic a favor de companyies 
subministradores de serveis que afecten la generalitat o una part important del 
veïnat. Havia unes previsions de 180.000 € i s’hanliquidat ingressos per import 
de 158.169 € que representa un 87,87% dels ingressos previstos i, per tant, una 
disminució sobre aquestes previsions de 21.831 €. 

 
c’)Ingressos per preus públics 

 
Els ingressos liquidats per aquest concepte han tingut un import de 7.559 € que 
representa un 95,86% de les previsions definitives. 

 
d’)Altres ingressos 

 
Per a l’anàlisi d’execució dels ingressos per aquests conceptes s’exclouen les 
previsions i liquidacions corresponents a ingressos per quotes urbanístiques, 
atès que financen operacions de capital que són objecte d’anàlisis en els 
epígrafs següents. 

 
Els ingressos liquidats per aquest concepte han tingut un import de 841.020 € 
que representa  un  110,97%  de les previsions  definitives.  Això suposa que 
aquests  ingressos  han  tingut  una  execució  superior  en  83.170  €  a  les 
previsions. La raó principal d’aquest percentatge d’execució de les multes i 
sancions administratives que han compensat la baixa execució dels ingressos 
previstos en concepte d’interessos de demora i del retorn del cànon per la 
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gestió de residus. 
 

Sobre aquestes ingresso liquidats s’han recaptat 555.238 € que suposa un 
percentatge  del 66,02%.  En tot  cas,  cal dir que d’acord amb la normativa 
aplicable el 90% de l’import pendent de recaptar en concepte de multes es dota 
com a saldo de dubtós cobrament. 

 
d) Subvencions i transferències corrents 

 
Els ingressos liquidats per aquest concepte han tingut un import de 3.438.439 € 
que representa un 90,58% de les previsions definitives. Aquests ingressos han 
tingut una execució inferior en 357.694 € a les previsions. 

 
La raó principal d’aquest desviament és degut a que en l’exercici 2008 s’havia 
previst in ingrés de 258.980 € corresponent a l’import que haurà d’abonar l’Estat 
a   l’ajuntament   en   concepte   de   bonificació   per   l’IBI   de   les   autopistes 
corresponent als exercicis 2003-2006, però que està pendent de fallo en seu 
judicial. D’altra banda, la participació en els tributs de l’Estat ha estat inferior a 
l’import previst inicialment en 172.836 €. 

 
Sobre aquests ingressos liquidats s’han recaptat 3.304.089 € que suposa un 
percentatge del 96,09%. 

 
e) Ingressos patrimonials 

 
Els ingressos liquidats per aquest concepte han tingut un import de 43.067 € 
que  representa  un  37,13%  de  les  previsions  definitives.  Això  suposa  que 
aquests ingressos han tingut una execució inferior en 72.933 € a les previsions. 
Un dels fets remarcables és que hi ha unes previsions de 80.000 € en concepte 
de cànon per la concessió de l’aigua. Aquest concepte no té drets reconeguts i 
tot que aquest exercici s’han percebut imports per aquest concepte que s’han 
imputat a clavegueram. 

 
3.4.2 GRAU  D’EXECUCIÓ  DEL  PRESSUPOST  D’INGRESSOS  PER  OPERACIONS  DE 
CAPITAL AMB ADDICIÒ DE LES QUOTES URBANÍSTIQUES 

 
Atès que els ingressos per aquests conceptes tenen caràcter finalista, el seu 
anàlisi s’exposa en l’apartat corresponent a les despeses amb finançament 
afectat. 

 
3.4.3  GRAU   D’EXECUCIÓ   DEL   PRESSUPOST   D’INGRESSOS   PER   OPERACIONS 
FINANCERES 

 
Atès que els ingressos per aquests conceptes tenen caràcter finalista, el seu 
anàlisi s’exposa en l’apartat corresponent a les despeses amb finançament 
afectat. 
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3.5 ROMANENTS DE CRÈDIT 
 

Els  romanents  de  crèdit  és  la  diferència  entre  el  pressupost  definitiu  de 
despeses i el que s’ha gastat. L’import total dels romanents de crèdit és de 
5.816.722 € (28,40%) del pressupost definitiu). Ladistribució d’aquest romanent 
de crèdit és la que tot seguit s’especifica: 

 
·            4.448.750 € (76,48% del total de romanents de crèdit) està en situació 
de saldo disponible. 

 
·             162 € (0,003% del total de romanents de crèdit)està en situació de 
saldos de despeses autoritzades. 

 
·            1.367.810 € (23,52% del total de romanents de crèdit) en situació de 
despeses compromeses pendents d’execució. La major part de despeses 
compromeses pendents d’execució corresponen a inversions (veure apartat 
3.3.2 d’aquest informe) 

 
A efectes de la incorporabilitat de part d’aquest romanent a l’exercici 2009 serà 
necessari distribuir-los en dos classes de romanents de crèdit: 

 
·              Els  romanents  de  crèdit  corresponents  a  despeses  que  tenen  uns 
ingressos  afectats,  és  a  dir,  específics  per  a la  realització  de  la  despesa. 
Aquests romanents cal incorporar-los obligatòriament llevat desestiment de 
realitzar la despesa i consegüent devolució de l’ingrés afectat a la mateixa. 

 
·               Els romanents de crèdit derivats de: 

 
o         Crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i transferències de crèdit 
aprovades en l’últim trimestre de l’exercici. 
o         Despeses compromeses 
o         Romanents de crèdit de partides pressupostàries d’operacions de capital 
o         Despeses a realitzar en funció de l’efectiva recaptació dels recursos. 

 
Aquests romanents de crèdit són d’incorporació voluntària i la mateixa queda 
condicionada a l’existència de recursos suficients per al seu finançament. 

 
3.6 RESULTAT PRESSUPOSTARI 

 
La diferència entre els despeses que s’han dut a terme i els ingressos per 
finançar-les ha estat de  -1.576.646 € la qual cosavol dir els ingressos han 
estat insuficients per finançar la despesa pressupostària i, per tant s’ha generat 
aquest resultat pressupostari negatiu. 

 
Atès que aquest resultat correlaciona els ingressos i les despeses de l’exercici, 
no s’han tingut en compte les següents dades: 

 
a)      Despeses amb finançament afectat 
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Aquests tipus de despesa són les que es financen amb uns ingressos 
determinats (per exemple subvencions, préstecs, contribucions especials, etc.). 
En aquestes despeses poden donar-se dos supòsits al finalitzar l’exercici 
pressupostari: 

 
· Que s’hagin acreditat, i per tant comptabilitzat, els ingressos i no s’hagi 
realitzat la despesa. En aquest supòsit, com que aquests ingressos finançaran 
una despesa l’any següent, no es tenen en compte a efectes del càlcul del 
resultat pressupostari. 

 
·            Que s’hagi realitzat la despesa i encara no es puguin comptabilitzar els 
ingressos (bé perquè es justifiquen en l’exercici següent, bé perquè com en el 
cas de les contribucions especials no es liquiden fins que s’hagi recepcionat 
l’obra). En aquest supòsit, com que la despesa es financia amb ingressos que 
es comptabilitzaran l’any següent, no es té en compte a efectes del càlcul del 
resultat pressupostari. 

 
b)      Obligacions finançades amb romanent de tresoreria 

 
Aquestes despeses, com que no es financien amb ingressos de l’exercici 2008, 
sinó amb romanent de tresoreria de l’any anterior, no computen per al càlcul del 
resultat pressupostari. 

 
D’acord amb les premisses exposades, el present quadre recull el resultat 
pressupostari de l’exercici. 

 
RESULTAT PRESSUPOSTARI Drets Obligacions 

reconeguts reconegudes  Totals 
Operacions corrents                             11.025.935 €  11.524.329 €-498.394 € 
Operacions de capital                          780.414 €       1.603.324 €   -822.901€ 

 
-1.321.304 

Resultat pressupostari no financer 11.806.349 €  131. 27.653 € € 
 

Actius financers 2.000 € 215.000 € -213.000 € 
Passius financers 1.964.917 € 1.319.262 € 645.655 € 

 

Resultat pressupostari financer 1.966.917 € 1.534.262 € 432.655 € 

Resultat pressupostari no ajustat 13.773.266 €  14. 666 1.915 € -888.649 € 

Ajustos 
Obligacions finançades amb romanent 
tresoreria 0 € 
Desviaments negatius de finançament 
de l'exercici 320.782 € 
Desviaments positius de finançament 1.008.780 
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de l'exercici € 
 
 

Resultat pressupostari ajustat 
-1.576.647 
€ 

 
3.7 ESTAT DEMOSTRATIU CORRESPONENT A EXERCICIS TANCATS 

 
3.7.1 PRESSUPOST DE DESPESES 

 
Del total de despeses d’exercicis tancats per import d’1.992.819 € s’han anul·lat 
obligacions per import de 21.538 € corresponent a despeses comptabilitzades 
en excés o duplicades, o prescrites. L’import de les anul·lacions representa un 
1,08% sobre les obligacions pendents de pagament. 

 
L’import dels pagaments efectuats ha estat d’1.971.302 € que representa un 
99,99% del total d’obligacions netes pendents de pagament. 

 
3.7.2 PRESSUPOST D’INGRESSOS 

 
Del total de drets pendents de cobrament procedents d’exercicis tancats S’han 
anul·lats rectificat drets per import de 195.912,07 € que equival a un 6,82%. De 
l’import de drets reconeguts nets s’ha recaptat 905.291,78 € que equival a un 
33,82%. Tot seguit s’exposa l’evolució dels drets pendents de cobrament: 

 
Saldo pendent cobrament  a 1 de gener 
de 2008   2.872.449,84 € 
Rectificacions saldos pendents 
cobrament -59.586,12 € -2,07% 
Anul·lacions  drets pendents de  
cobrament  -86.792,32 € -3,02% 
Baixes per insolvència  -49.533,63 € -1,72% 

 

Total pendent de cobrament net            2.676.537,77 €-6,82% 
 

Recaptació    905.291,78 € 33,82% 
Total pendent cobrament a 31 
desembre 2008                                      1.771.245,99 €66,18% 

 
D’acord  amb  aquestes  dades,  el  percentatge  de  recaptació  és  molt  baix 
respecte al pendent de cobrament que consta en comptabilitat. De les dades 
analitzades sorprèn que 587.613,81 € corresponen a drets reconeguts dels 
exercicis 2001 i 2003. Aquest import equival a un 33,16% del pendent de 
cobrament. Analitzada la composició d’aquests deutes és la següent: 

 
Deutes pendents cobrament 2001 217.009,94 € 
Recollida brossa 217.009,94 € 

 
Deutes pendents cobrament 2003   370.604,28 € 
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IAE 93.633,16 € 
Abastament d'aigua 132.283,51 € 
Taules i cadires 144,00 € 
Ocupació sòl, vol i subsòl 19.293,48 € 
Serv assistència a la llar 42,50 € 
Contrib. Especials La Creueta 11.752,87 € 
Sancions administratives 1.148,38 € 
Cànon SOREA any 2002 22.384,85 € 
Alienació patrimoni 6.000,00 € 
Subv Generalitat escola bressol 29.449,58 € 
Diba. Subv teatre Odeon 22.925,77 € 
Aportació SOREA La Creueta 31.546,18 € 

 
Independentment dels ajustos d’aquestes quanties en el càlcul de saldos de 
dubtós cobrament, convé depurar aquests imports, ja que un dels fins de la 
comptabilitat és subministrar la imatge fidel de la situació patrimonial de l’entitat 
i per tant no és correcte tenir quanties pendents de cobrament amb aquesta 
antiguitat. 

 
3.7.3 FLUX FINANCER D’EXERCICIS TANCATS 

 
Aquest estat demostratiu d’exercicis tancats presenta un flux financer negatiu 
d’1.066.010 € atès que els pagaments s’acaben mateiralitzant, mentre que els 
cobraments  de  drets  pendents  d’exercicis  tancats  tenen  uns  percentatges 
baixos de materialització que s’accentuen en el deutes més antics. 

 
3.8 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT 

 
Són els despeses que es financen totalment o parcialment amb ingressos de 
caràcter finalista (només es poden destinar a aquelles despeses per a les quals 
han estat atorgats). 

 
Atès que l’execució de les despeses i els ingressos que les financen no 
s’executen paral·lelament en el temps, es poden donar tres situacions: 

 
·            Que s’hagin executat les despeses i els ingressos. No té incidència en la 
liquidació del pressupost. 

 
·            Que no s’hagi executat ni la despesa ni l’ingrés. No té incidència en la 
liquidació  del  pressupost.  No  obstant,  tant  la  partida  pressupostària  de 
despeses com el concepte de l’ingrés s’incorporaran amb les seves quanties al 
pressupost de l’exercici següent. 

 
·            Que les despeses s’executin i els ingressos no s’hagin liquidat en la 
mateixa proporció. Caldrà ajustar el resultat pressupostari. 

 
·            Que s’hagin liquidat els ingressos i no s’hagi executat la despesa en la 
mateixa proporció. En aquest supòsit s’haurà d’incorporar obligatòriament la 
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partida de despesa a l’exercici següent i ajustar el resultat pressupostari i el 
romanent de tresoreria. 

 
D’acord amb l’establert en els paràgrafs anteriors, una vegada verificats els 
coeficients de finançament i els desviaments presenten la següent situació 
referides a desembre de 2008: 

 
·             Hi ha despeses amb finançament afectat en que  els ingressos han 
excedit les despeses en  1.008.780 €. 
·            Hi ha despeses amb finançament afectat en que les despeses excedit 
els ingressos en  320.782 €. 

 
El romanent de tresoreria afectat, format pels desviaments de finançament 
positius   acumulats   des   que   es   varen   iniciar   aquestes   despeses   amb 
finançament  afectat  és  de  2.009.242  €.  En  tot  cas, hi  ha  un  desviament 
acumulat positiu per import d’1.224.338 € corresponent a la urbanització del 
polígon industrial que no es correspon amb la realitat, atès que és una obra 
acabada i en fase de liquidació definitiva, per la qual cosa sembla que hagi un 
sobrefinançament. 

 
3.9 OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES 

 
Són operacions conformades per ingressos i despeses que no són pròpies de 
l’Ajuntament sinó que aquest fa d’intermediari, retenidor a compte o dipositari 
de fiances. També s’utilitzen aquests tipus d’operacions per comptabilitzar 
ingressos o despeses que posteriorment s’aplicaran al pressupost. 

 
3.9.1 DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS 

 
Els deutors no pressupostaris ho són per  un import de 114.330 €. 

 
3.9.2 CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS 

 
Els creditors no pressupostaris ho són per  un import d,1.738.504 €. Les dades 
quantitativament més importants són: 

 
Fiances 911.423 € 
Operació de tresoreria 500.000 € 

 
3.9.3 INGRESSOS PENDENTS D’APLICACIÓ 

 
El d’ingressos pendents d’aplicació tenen un import de 96.268 € corresponents 
a  ingressos  en  comptes  operatius  que  s’han  aplicat  provisionalment  a  la 
comptabilitat  i  estan  pendents  d’aplicació  definitiva.  En  aquest  import  s’hi 
inclouen  89.675  €  corresponents  a  una  subvenció  ingressada  per  a  la 
realització d’obres d’accessibilitat, que encara no s’ha recollit en el pressupost 
de despeses 
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3.9.4 PAGAMENTS PENDENTS D’APLICACIÓ 
 

Els pagaments pendents d’aplicació per import de 493.894 € a pagaments 
realitzats  sense  consignació  pressupostària  i  que  per  tant  no  correspon 
descomptar-los en l’apartat d’obligacions pendents de pagament del romanent 
de tresoreria. L’anàlisi d’aquests pagaments pendents d’aplicació és la que tot 
seguit s’exposa: 

 

 
Exercicis 2002 i anteriors 

 
 

45,29  COMERCIAL ILUR0 S.A. PAG. FRA. 92151 
 
 

26,43  MUTUA UNIVERSAL, MUGENAT PAG. FRA. 23409 

 
  ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 

84.359,76  TRIBUTARIA PENDENT EXERCICI 1998 

 
  ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 

11.550,41  TRIBUTARIA PENDENT EXERCICI 1999 

 
  ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 

5.964,09  TRIBUTARIA PENDENT EXERCICI 1999 
 

  ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 
1.787,04  TRIBUTARIA RETRIB. RECAP. MULTES NOVBRE. 2001 

 
 

3.636,72  ORG AUTONOM LOCAL GESTIÓ TRIBUTÀRIA Interessos bestreta exercici 2002 
 
 

7.284,66  ORG AUTONOM LOCAL GESTIÓ TRIBUTÀRIA Devolució ingressos indeguts exercici 2001 
 
 
 
 
 

114.654,40 
 
 
 
 

Exercici 2003 

 
  ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO    

9.195,16  TRIBUTARIA ORGT, retribució recapt. multes de gener a desbre. 

 
1.515,05  ORG AUTONOM LOCAL GESTIÓ TRIBUTÀRIA Despeses recaptació desembre 

 
 

4.938,92  ORG AUTONOM LOCAL GESTIÓ TRIBUTÀRIA Interessos bestreta exercici 2003 
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15.649,13 
 
 
 
 

Exercici 2004 

 
  ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO    

23.101,46  TRIBUTARIA ORGT, RETRIBUCION RECAPTACION NOVEMBRE 
 

  ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 
2.079,05  TRIBUTARIA ORGT, REMUNERACIÓ RECAPTACIÓ DESEMBRE 

 
 

27.360,10 ORG AUTONOM LOCAL GESTIÓ TRIBUTÀRIA Despeses recaptació juliol 2004 
 
 

15.078,39 ORG AUTONOM LOCAL GESTIÓ TRIBUTÀRIA Despeses recaptació agost 2004 
 
 

11.861,24 ORG AUTONOM LOCAL GESTIÓ TRIBUTÀRIA Despeses recaptació setembre 2004 
 
 

11.269,60 ORG AUTONOM LOCAL GESTIÓ TRIBUTÀRIA Despeses recaptació multes 
 
 
 
 
 

90.749,84 
 
 
 
 

Exercici 2005 

 
  ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO    

9.839,24  TRIBUTARIA ORGT, remuneració recaptació juliol 

 
  ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 

8.674,67  TRIBUTARIA 
 

  ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 
2.601,57  TRIBUTARIA ORGT, remuneració recaptació octubre 

 
  ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 

23.716,44  TRIBUTARIA ORGT, remuneració recaptació novbre. 
 

  ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 
1.568,69  TRIBUTARIA Traspàs retribució ORGT desembre 

 
  ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 

27.370,94  TRIBUTARIA ORGT, taxa gestió multes 2005 
 

  ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 
6.267,89  TRIBUTARIA ANUL.LACIO APUNT ANTERIOR 
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  ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 
6.267,89  TRIBUTARIA ORGT, interessos compte bestretes 2006 

 
 
 
 
 

86.307,33 
 
 
 
 

Exercici 2006 
 
 

736,13  REGISTRE DE LA PROPIETAT-LUIS A.SUAREZ   PAG. MINUTES POL.IND. SECTOR U7 
 
 
 
 
 

736,13 
 
 

Exercici 2007 

 
  ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO    

2.184,00  TRIBUTARIA ORGT, resta retribució recaptació juliol 
 

ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 
5.071,90  TRIBUTARIA Orgt, retribució recaptació multes juliol 

 
ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 

5.788,10  TRIBUTARIA ORGT, retribució recaptació multes agost 
 

ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 
9.214,16  TRIBUTARIA ORGT, retribució recaptació agost pendent de formalitzar 

 
ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 

0,56  TRIBUTARIA Dif. per omissio ap. 3200470002888 
 

ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 
2.107,09  TRIBUTARIA ORGT, retribució recaptació multes setembre 

 
ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 

2.402,20  TRIBUTARIA ORGT, retribució recaptació setembre 
 

ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 
2.626,96  TRIBUTARIA ORGT, retribució recaptació ocbre. 07 

 
ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 

5.671,14  TRIBUTARIA ORGT, EMUNERACIÓ MULTES OCTUBRE 
 

ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 
29.086,18  TRIBUTARIA ORGT, remuneració recaptació novembre. 
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ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 
4.091,13  TRIBUTARIA ORGT, remuneració recaptació multes novbre. 

 
ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 

2.977,13  TRIBUTARIA Orgt, retribució recaptació multes desembre 
 

ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 
1.972,10  TRIBUTARIA ORGT, despesa recaptació desembre 

 
ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 

5.802,69  TRIBUTARIA Orgt.interessos brestretes mensuals 2007 
 
 
 
 
 

78.995,34 
 
 
 
 

Exercici 2008 

 
  ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO    

3.803,34  TRIBUTARIA ORGT, taxa gestio multes octubre 

 
ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 

28.505,89  TRIBUTARIA ORGT, compensació gestio tributs novembre 
 

ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 
6.533,06  TRIBUTARIA ORGT, taxa gestió multes novembre 

 
ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 

244,92  TRIBUTARIA ORGT, devol. ingrés indegut costes expt. Euro Agence 
 
 

14.929,69 BANC CREDIT LOCAL ESPANYA INTER.PRESTEC S4RT.TRIM08 
 
 

11.602,71 BANC DE SABADELL COMISSIÓ TRIM.DE RISC I FORMALIT. AVAL 
 
 

3.454,51 CAJA MADRID INTERESSOS NOVEMBRE 08 
 
 

3.147,85 CAJA MADRID INTERESSOS 12/08 I DEMORES 
 
 

3.675,97 CAJA MADRID INTERESSOS 12/08 I DEMORES 
 
 

6.259,36 DISSENY TEA 3, S.L. PAG. FRA. 649/07 
 

  FERNANDEZ DE LA REGUERA, MARCH 
4.050,00 ALFRED PAG. FRA. A 0805 

 
 

20.594,94 SEGUROS CATALANA OCCIDENTS S.A. PAG. POLI. VIDA COL.LETIU FINS 1-7-09 
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106.802,24 
 
 
 

La  classificació  d’aquests  pagaments  realitzats  segons  la  naturalesa  de  la 
despesa és el següent: 

 
Càrregues financeres 36.810,73 € 
Creditors 31.712,15 € 
Serv. Recaptació ORGT 425.371,53 € 

 
3.10 TRESORERIA 

 
3.10.1 PRESSUPOST EXERCICI CORRENT 

 
El flux financer corresponent a l’exercici 2008 pel que fa a pagaments i 
cobraments pressupostaris de l’exercici corrent presenta un saldo positiu de 
296.166 € atès que els cobraments han estat superiors als pagaments. 

 
a) Operacions corrents 

 
En aquest apartat no es tenen en compte les contribucions especials ni els 
aprofitaments urbanístic, ni execucions subsidiàries que financiïn operacions de 
capital. Els cobraments han excedit els pagaments en 451.294 €. 

 
b) Operacions de capital 

 
En aquest apartat s’hi inclouen les contribucions especials i els aprofitaments 
urbanístics i les execucions subsidiàries que financen operacions de capital. Els 
pagaments   han   excedit   els   cobraments   en  155.127   €. S’han   efectuat 
pagaments que es financen amb ingressos que encara no s’han comptabilitzat. 

 
3.10.2 PRESSUPOSTOS EXERCICIS TANCATS 

 
El flux financer corresponent a pagaments i cobraments d’exercicis tancats és 
negatiu en 1.045.704 €, és a dir que els pagamentssuperen els cobraments. 
Tal com s’ha exposat anteriorment, la recaptació dels ingressos és del 33,82% i 
el pagament d’obligacions és del 99,99%. 

 
Els altres fluxos financers fan referència a operacions no pressupostàries que a 
mig termini tenen caràcter neutre. 

 
3.10.3 GESTIÓ RECAPTATÒRIA 

 
La gestió recaptatòria presenta uns resultats acceptables en el seu conjunt, si 
bé cal veure els percentatges d’execució corresponents al capítol 3, ja que 
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presenta un percentatge recaptació del 66,02%. La raó és que les multes tenen 
uns percentatges de recaptació del 32,23%. Aquesta dada en termes absoluts 
representa un pendent de cobrament de les multes per import de 201.423 €. 

 
3.10.4 SITUACIÓ FINANCERA 

 
a) Variació de passius financers 

 
S’entén per la variació entre passius financers la corresponent a la diferència 
entre la despesa que ha destinat l’Ajuntament a amortitzar préstecs i l’import 
dels nous préstecs concertats 

 
L’Ajuntament ha amortitzat préstecs per import d’1.319.262 € i n’ha  disposat 
per import d’1.964.917 € la qual cosa suposa un increment en el passiu de 
645.655 €. 

 
b) Operacions de tresoreria 

 
En el mes de desembre de 2008 continua vigent una operació de tresoreria per 
import de 500.000 € que venç en el mes de maig de 2009. 

 
c)  Ràtio legal d’endeutament a 31 de desembre de 2008 

 
El volum total de deute viu tant per operacions a llarg termini com a curt termini 
era a 31 de desembre de 2008 de 9.662.394. Aquest import equival a un 
87,63%  dels  ingressos  corrents  liquidats  en  aquest  exercici.  La  normativa 
aplicable situa el límit de deute viu en el 110% dels ingressos ordinaris liquidats, 
per la qual cosa aquest ajuntament compleix aquesta ràtio legal. 

 
d)  Ràtio legal d’estalvi net a 31 de desembre de 2008 

 
La ràtio d’estalvi net posa de manifest si l’Ajuntament ha generat suficients 
ingressos corrents per fer front a la despesa corrent i a les anualitats teòriques 
dels préstecs concertats. En el quadre següent s’exposa la ràtio de l’estalvi net. 

 
Estalvi net 

 
Drets reconeguts nets per operacions 
corrents 11.025.935 € 
Obligacions reconegudes cap 1, 2 i 4 -11.158.508 € 

Estalvi brut -132.573 € 

Anualitats teòriques -1.519.951 € 

Estalvi net -1.652.524 € 
-14,99% 
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3.11 ROMANENT DE TRESORERIA 
 

D’acord amb tot l’esmentat anteriorment, el romanent de tresoreria total de 
l’exercici de 2008 ha estat de –2.285.242 €. D’aquest import es doten 1.454.009 
€  per  a  saldos  de  dubtós  cobrament  i  2.009.242  € hsa’ n  de  destinar 
obligatòriament a finançar despeses que encara no s’han executat totalment 
però de les que ja es disposa el finançament. Tot seguit s’especifiquen les 
causes d’aquest romanent de tresoreria negatiu: 

 
a) Operacions corrents 

 
En l’exercici 2008 ha hagut menors drets liquidats en l’import de 2.473.144 €. 
Les dades més significatives són les que s’exposen tot seguit: 

 
Plusvalues                                                    362.923 € 
Impost contrucc instal i obres                       711.257 € 
Taxes serveis urbanístics                             164.248 € 
Compensació IBI autopistes                         256.254 € 
Participació en els tributs de l'Estat              172.837 € 

 
1.667.519 € 

 
El percentatge d’execució dels ingressos corrents ha estat del 81,68% mentre 
que les despeses corrents s’han executat en un 95,78%, és a dir que el ritme 
d’execució de les despeses s’ha ajustat al previst en el pressupost 
independentment del ritme d’execució dels ingressos. D’altra banda cal tenir en 
compte que amb ingressos corrents també es financia l’amortització del 
préstecs. 

 
b) Operacions de capital 

 
Pel  que  fa  al  finançament  de  les  inversions,  durant  l’exercici  2008  s’han 
executat o estan en fase d’execució diferents actuacions que es cofinancien 
amb subvencions, sobre les quals no s’han comptabilitzat ingressos en el 
supòsits en 
que no s’han justificat en l’exercici 2008. 

 
c) Anomalies detectades en el romanent de tresoreria afectat 

 
Romanent de tresoreria afectat 

 
En els desviaments de finançament afectat que tenen incidència en el càlcul del 
romanent de tresoreria per a despeses generals hi ha l’import d’1.243.888,36 € 
corresponent a un excés d’ingressos sobre despeses de les obres 
d’urbanització del polígon industrial. Verificada la comptabilitat dels ingressos 
en els projectes d’inversions corresponents a aquesta actuació, consten les 
següents fonts de finançament: 
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Font de finançament Import 
Operacions crèdit ll.t € 115.677,53 
Alienació parcel·les  € 532.828,89 
Quotes urbanístiques € 4.214.216,75 
Aportació Arenys de 
Munt € 138.160,02 
TOTAL € 5.000.883,19 

 
D’acord amb les dades de les quotes urbanístiques girades tenen el següent 
import: 

 
Concepte Import 
1a quota € 354.778,35 
2a quota € 2.215.617,59 
3a quota € 1.107.808,81 
4a quota € 514.023,29 
5a quota € 354.498,83 
Aportació Ajuntament Arenys   
de Munt € 138.160,22 
TOTAL € 4.684.887,09 

 

D’acord amb l’exposat, independentment de la regularització de les quotes 
urbanístiques, hi ha un excés de finançament en aquest projecte de 315.996,10 
€ circumscrit al finançament de les operacions de préstec i de les alienacions 
de parcel·les. Cal dir que l’ajuntament de Canet de Mar ha computat la seva 
contribució en les quotes urbanístiques que li pertocaven, mitjançant aquestes 
altres dues fonts de finançament. 

 
Pel que fa a les despeses, les actuacions executades en el polígon industrial, 
d’acord  amb  les  dades  subministrades  pels  projectes  d’inversió  esmentats, 
tenen un import de 4.266.743,46 €. 

 
Sense perjudici que en el moment d’emetre aquest informe s’estan verificant les 
despeses imputades en aquests projectes, el desviament de finançament seria 
de 418.143,63 €. 

 
Amb aquestes dades, el desviament de finançament afectat que tindria en el 
moment de practicar la liquidació pressupostària aquesta actuació seria de 
734.140 € i no d’1.243.888 €. És a dir, que el romnaent de tresoreria afectat 
seria d’1.499.494 €. 

 
Es formularà una consulta a la Sindicatura de Comptes de Catalunya per al 
tractament comptable que s’ha de donar a l’excés de finançament afectat en 
aquesta actuació (315.996,10 €). 

 
Pagaments pendents d’aplicació 

 
Tal  com  s’ha  esmentat  en  aquest  informe,  hi  ha  pagaments  pendents 
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d’aplicació al pressupost des de l’exercici 1998 per import de 493.894,41 €. 
Aquest import ha de computar com major despesa pendent en el càlcul del 
romanent de tresoreria. 

 
Factures pendents d’aplicar al pressupost 

 
Hi ha factures de l’exercici 2008 pendents d’aplicar al pressupost per manca de 
consignació pressupostària per import de 112.395,38 €. 

 
Amb totes les dades especificades en aquest punt, el romanent de tresoreria 
real és el que tot seguit s’esmenta: 

 
+   Deutors pendents de cobrament €  1.568.852,95 

Deutors pendents de cobrament exercici 
+   corrent € 1.340.467,09 

Deutors  pendents  de  cobrament  exerc 
+   tancats € 1.665.840,46 
+   Deutors no pressupostaris € 112.822,65 
- Ingressos pendents d'aplicació definitiva -€ 96.268,25 
- Saldos de dubtós cobrament -€ 1.454.009,00 

 
+   Fons líquids de tresoreria €  1.924.796,47 

 
- Obligacions pendents de pagament -€ 3.769.9413, 8 

Creditors  pendents  de  pagament  exerc 
corrent -€ 2.525.281,55 
Creditors  pendents  de  pagament  exerc 
tancats -€ 50,68 
Creditors no pressupostaris -€ 1.738.503,56 
Pagaments pendents d'aplicació € 493.894,41 

 
Romanent de tresoreria total -€ 276.291,96 
Romanent de tresoreria afectat -€ 2.009.241,78 
Romanent  de  tresoreria per  a despeses 
generals -€ 2.285.533,74 

 
AJUSTOS  PER  CALCULAR  EL  ROMANENT  DE  TRESORERIA 
REAL 

 
Pagaments pendents aplicació a imputar 
en pressupost -€ 493.894,41 
Factures exercici 2008 pendents imputar 
al pressupost -€ 112.395,38 
Ajustos romanent de tresoreria afectat € 825.744,37 

 
Total ajustos € 219.454,58 

 
Romanent de tresoreria real -€ 2.066.079,16 
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CONCLUSIONS 
 

D’acord amb la normativa aplicable el romanent de tresoreria negatiu s’ha 
d’eliminar durant l’exercici pressupostari en què s’aprova la liquidació i l’exercici 
següent (és a dir exercicis 2009 i 2010). Aquest percentatge representa un 
20,73 % dels ingressos corrents liquidats. 

 
L’estalvi net presenta un signe negatiu equivalent al 14,99% dels ingressos 
ordinaris liquidats. Aquesta ràtio analitza la capacitat de retorn del deute i per 
tant és preceptiu, d’acord amb l’esmentat en el paràgraf anterior, la rectificació 
del pla de sanejament financer. 

 
La principal causa en la determinació del romanent de tresoreria negatiu i de 
l’estalvi net negatiu és la disminució dels ingressos liquidats tant sobre les 
previsions pressupostàries com sobre els ingressos liquidats en l’exercici 2007 
mentre que la despesa corrent ha seguit una tendència incrementalista. 

 
Altra ràtio que no compleix aquesta liquidació pressupostària és l’estabilitat 
pressupostària tot i que és objecte d’anàlisi en un informe substantiu i 
independent del present informe de la liquidació. 

 
Cal tenir en compte que l’ajuntament té vigent un pla de sanejament financer 
per la període 2009-2011. Aquesta liquidació pressupostària incompleix 
l’esmentat pla i per tant s’ha de rectificar i sotmetre a aprovació del ple de 
l’ajuntament, sense que es pugui perllongar el seu horitzó temporal. 

 
D’altra  banda,  cal  que  l’equip  de  govern  es  plantegi  la  concertació  d’una 
operació de crèdit extraordinària per eliminar el romanent de tresoreria negatiu i 
les factures pendents d’aplicar al pressupost d’acord amb allò establert en el 
Reial Decret Llei 5/2009, de 24 d’abril. 

 
RESOLC 

 
PRIMER.- Aprovar de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Canet de 
Mar corresponent a l’exercici 2008 amb les dades que tot seguit s’esmenten: 

 
1. LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES 

 
Exercici corrent 

 
Pressupost inicial de despeses 
€ 13.930.998 

Modificacions pressupostàries 
€ 6.547.638 

Pressupost definitiu de despeses 
€ 20.478.636 

Obligacions reconegudes 
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€ 14.655.291 
Pagaments realitzats 
€ 12.130.009 

Obligacions pendents de pagament 
€ 2.525.282 

 

 
 

Exercicis tancats 
 

Obligacions pendents a 1/1/08 
€ 1.992.891 

Modificacions saldos i anul·lacions 
-€ 21.538 
Total obligacions reconegudes 
€ 1.971.353 

Pagaments realitzats 
€ 1.971.302 

Obligacions pendents de pagament 
€ 51 

 
2. LIQUIDACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS 

 
Exercici corrent 

 
Pressupost inicial d'ingressos 
€ 13.930.998 

Modificacions pressupost 
€ 6.547.638 

Pressupost definitiu ingressos 
€ 20.478.636 

Drets reconeguts nets 
€ 13.151.773 

Recaptació líquida 
€ 12.321.222 

Pendent de cobrament 
€ 830.551 

 

 
 

Exercicis tancats 
 

Saldo inicial a 1/1/08 
€ 2.872.450 

Modificacions saldos 
-€ 59.586 
Anul·lacions 
€ 136.326 

Total drets reconeguts 
€ 2.676.538 
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Recaptació líquida 
€ 905.292 

Pendent de cobrament 
€ 1.771.246 

 

 
 

3. ROMANENTS DE CRÈDIT 
 

Romanents de crèdit 
 

Romanents compromesos 
€ - 

Autoritzats 
€ - 

Retinguts 
€ 3.481.535 
Disponibles 
€ 2.335.187 

 

 
 

Total 
€ 5.816.722 

 
 

4. RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 

 Drets reconeguts 
 

 
nets 

Obligacions 
reconegudes 

netes 

Ajustos Resultat 
 

 
Pressupostari 

A. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR     
a. Operacions corrents 
b. Altes operacions no financeres 

1. Total operacions no financeres (a+b) 
2. Actius financers 
3. Passius financers 
RESULTAT PRESUPUESTARI DE L'EJERCICI 

€ 11.025.935 € 11.524.329  -€ 498.394 
-€ 822.910 
-€ 1.321.304 
-€ 213.000 
€ 645.655 

€ 780.414 € 1.603.324 
€ 11.806.349 € 13.127.653 
€ 2.000 € 215.000 
€ 1.964.917 € 1.319.262 
€ 13.773.266 € 14.661.915 -€ 888.649 

 
AJUSTOS 
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de 

tresoreria per a despeses generals 
5. Desviacions de finançament negatives exerc. 
6. Desviacions de finançament positives exerc. 

 

 

€ 320.782 
€    1.008.780 -€ 687.998 

RESULTAT PRESUPUESTARI AJUSTAT -€ 1.576.647 

 
5. ROMANENT DE TRESORERIA 

 
A) Fons líquids de tresoreria 
€ 1.924.796 
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B) Drets pendents de cobrament 
€ 1.568.853 

+Exercici corrent 
€ 1.340.467 

+Exercicis tancats 
€ 1.665.840 

+Operacions no pressupostàries 
€ 112.823 

-Ingressos pendents d'aplicació 
-€ 96.268 
-Saldos de dubtós cobrament 
-€ 1.454.009 

 

 
 

C) Obligacions pendents de pagament 
€ 3.769.943 

+Exercici corrent 
€ 2.525.282 

+Exercicis tancats 
€ 51 

+Operacions no pressupostàries 
€ 1.738.504 

-Pagaments pendents d'aplicació 
-€ 493.894 

 

 
 

D) Romanent tresoreria total (A+B-C) 
-€ 276.294 

 

 
 

E) Romanent de tresoreria afectat 
-€ 2.009.242 

 

F) Romanent de tresoreria per a despeses 

generals (D-E) 
-€ 2.285.536 

 
 
 
 

SEGON.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar en la primera 
sessió ordinària que hi hagi. 

 
TERCER.- En compliment d’allò que es disposa a l’article 193 del RDL 02/2004, 
de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, trametre còpia de la liquidació de l’Ajuntament de Canet de 
Mar  i  de  l’OA  Ràdio  Canet  a  la  delegació  d’Hisenda  i  al  Departament 
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d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. 
 

QUART.- Ordenar a la intervenció l’actualització i correcció del pla de 
sanejament financer vigent per a que en l’exercici 2011, any de finalització del 
pla, s’elimini el romanent de tresoreria negatiu. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que l’any 2008 no ha estat 
precisament un bon any, sobretot a l’apartat dels ingressos, ja que no s’ha 
complert la perspectiva dels ingressos i això ha comportat que, tot i que la 
despesa s’ha controlat bastant, no es pot tancar l’any com es voldria. Explica 
que tampoc s’ha pogut complir amb el pla de sanejament que hi havia fixat. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup 
municipal, el qual explica que es podria parlar a bastament d’aquest tema, 
número per número, partida per partida, però no val la pena. Vol ressaltar, 
però, el romanent negatiu de tresoreria que segons la Llei ha de ser zero i a 
Canet està a 2 milions d’euros. No està parlant de deute municipal, que és cinc 
o sis vegades més, sinó que està parlant de romanent de tresoreria que és el 
líquid que té l’Ajuntament, més el que li deuen, menys el que l’Ajuntament deu, 
exclosos els crèdits bancaris, és a dir, el que col·loquialment es diu el dia a dia. 
Això comporta que l’Ajuntament té un dèficit de 2 milions d’euros, quan la 
Generalitat obliga a estar a zero. Ara caldrà altre cop demanar a la Generalitat 
permís  per  tornar  a  modificar  el  pla  de  sanejament.  Pregunta  quan  es 
demanarà perdó al poble de Canet per aquesta mala gestió. Tothom sabia que 
l’any seria dolent  que el tripartit resultava car, però no es pensava que tant. No 
es pot votar aquest punt i això els estalviarà la vergonya de fer-ho 
afirmativament, perquè creu que l’equip de govern en el fons sap que no ho 
estan fent bé. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal 
de CiU, el qual explica que el pressupost que per a l’exercici 2008 va presentar 
l’equip de govern no va ser aprovat pel grup municipal de CiU, ja que va 
considerar que no reflectia uns ingressos fiables i la situació requeria ser 
restrictiu amb les despeses. Van proposar l’ajornament de la seva aplicació i 
van  oferir  la  seva  col·laboració  per  elaborar  un  pressupost  creïble  i  que 
s’ajustés  a  la  realitat  econòmica  i  social  de  Canet.  Com  és  obvi,  el  seu 
oferiment no va ser tingut en compte. D’altra banda, l’informe de l’Estat 
d’execució del pressupost del primer quadrimestre del 2008 ja evidenciava el 
que succeiria al final de l’exercici i les consideracions que el seu grup municipal 
va fer en el seu moment van ser encertades. La seva pregunta a l’alcalde sobre 
quines mesures tenia previstes per evitar el dèficit que es produiria, va quedar 
sense resposta. El fet de no tenir idees no és una raó per no ocupar-se del 
problema i aquesta falta d’idees i capacitat ha portat al fet que la situació 
econòmica  del  municipi  hagi  sofert  un  important  deteriorament.  El  grup 
municipal de CiU considera que la situació econòmica i financera del municipi 
està en estat greu i la causa no s’ha de buscar tant en factors conjunturals 
externs, que també n’han intervingut, però que eren previsibles i, per tant, 
solucionables, com en la deficient gestió que ha dut a terme l’equip de govern 
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en aquesta faceta econòmica i financera importantíssima per a un municipi, ja 
que d’aquesta gestió en depèn en últim terme la quantia dels impostos que els 
ciutadans paguen i la qualitat dels serveis que es reben. Creuen que l’única 
forma de poder redreçar la situació és sumant els esforços de tots i aportant 
noves idees amb l’objectiu d’aconseguir el consens de tot el consistori. El grup 
municipal de CiU creu que el seu deure és col·laborar en aquest objectiu i 
reitera el seu oferiment en aquest sentit. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que és cert que hi ha un 
romanent  negatiu  de  2  milions  d’euros,  dels  quals  també  s’ha  de  dir  que 
1.700.000 corresponen a la baixada d’ingressos. Per tant, la incidència de la 
baixada d’ingressos, que ha estat comuna a tots els ajuntaments amb més o 
menys proporció, també ha afectat l’Ajuntament de Canet de Mar. No creu que 
l’equip de govern hagi de demanar perdó al poble de Canet, ho hauria de fer si 
s’hagués apropiat indegudament de diner públic. Si algú ha de demanar perdó 
al poble són la gent que ha provocat la crisi i que no són aquí, la gent que ha 
provocat aquesta crisi amb l’especulació, els robatoris, amb uns sous 
desmesurats. Per altra banda, el 80 % del pressupost de l’Ajuntament són 
despeses fixes, per tant, difícilment reduïbles, si no és retallant serveis al poble. 
Acaba la seva intervenció dient que si arriba una bona proposta del grup 
municipal de CiU, a l’equip de govern no li costarà reconèixer-la que és bona i 
l’acceptarà, però a dia d’avui encara no n’ha arribat cap. 

 
6.- DONACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 
L’AJUNTAMENT  DE  CANET  DE  MAR  CORRESPONENT  A  L’EXERCICI 
2008. 

 
L’article 193.4  del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març estableix: 

 
“ De la liquidació de cadascun dels pressupostos que integren el pressupost 
general i dels estats financers de les societats mercantils depenents de l’entitat, 
una vegada realitzada la seva aprovació, es donarà compte al Ple en la primera 
sessió que es dugui a terme.” 

 
Atès que per decret d’alcaldia número 769/2009, de 30 de juny l’alcalde va 
aprovar la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar 
corresponent a l’exercici 2009, es procedeix a donar compte de l’esmentada 
liquidació 

 
DECRET DE L’ALCALDIA NÚM 770/2009 de data 30 de juny de 2009. 

 
ANTECEDENTS 

 
La intervenció de l’Ajuntament de Canet de Mar ha elaborat i informat la 
liquidació del pressupost de l’exercici 2008 corresponent a Ràdio Canet. Les 
magnituds de la liquidació pressupostària són : liquidació del pressupost de 
despeses ; liquidació del pressupost d’ingressos; romanents de crèdit; resultat 
pressupostari i romanent de tresoreria. 
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La liquidació posa de manifest respecte al pressupost de despeses i per a cada 
partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits 
definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions 
reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats. 

 
La liquidació posa de manifest respecte al pressupost d’ingressos, i per cada 
concepte, les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions 
definitives, els drets reconeguts i anul·lats així com la recaptació neta. 

 
Com a conseqüència de la liquidació es determinen les següents magnituds: 

 
Els  drets  pendents  de  cobrament  i  les  obligacions  pendents  de 
pagament a 31 de desembre. 
El resultat pressupostari. 
Els romanents de crèdit. 
El romanent de tresoreria. 

 
2. LEGISLACIÓ APLICABLE 

 
Text refós 2/2004, de 5 de març, de la llei reguladora de les hisendes locals 

o Article  191:  Contingut,  data  i  competència  per  a  l’aprovació  de  la 
liquidació. 

o Article 193: Actuacions sobre el romanent de tresoreria i remissió a 
l’administració de l’Estat i a l’administració de la Comunitat Autònoma de 
còpies de la liquidació pressupostària. 

o Article 182: Definició, composició i incorporabilitat dels romanents de 
crèdit. 

Reial Decret  500/1990, de 20 d’abril,  de desenvolupament  de la LRHL en 
matèria pressupostària. 

o Articles 89 a 91 : Tràmits i competència per a l’aprovació de la liquidació 
del pressupost. 

o Articles 92 i 93: Informació i magnituds que es posen de manifest en la 
liquidació del pressupost. 

o Articles 96 i 97: Definició i càlcul del resultat pressupostari. 
o Articles 47, 48 i  98 a 100 sobre la determinació, incorporació i control 

dels romanents de crèdit. 
o Articles 101 a 104: Càlcul i tractament del romanent de tresoreria. 

 
En ús de les atribucions que em confereixen l’article 21.1.f. de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l’article 
53.1. del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, article 22 del Reial Decret Legislatiu 
781/1986,   de   18   d’abril,   i   article   16   del   Reglament   d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, de 28 de novembre de 
1986,  vist  el  supòsit  de  fet,  la  legislació  aplicable  i  previ  informe  de  la 
intervenció que consta en l’expedient de la liquidació pressupostària i que es 
transcriu en aquest decret 
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Vist l’informe d’intervenció que es transcriu tot seguit: 
 

INFORME D’INTERVENCIÓ 
 

1. OBJECTE DE L’INFORME 
 

Aquest informe té caràcter preceptiu i s’emet en compliment del que disposen 
l’article 191 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i  l’article 90 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol 1 del títol VI del TRLRHL en 
matèria pressupostària. 

 
L’objecte de l’informe és la liquidació del pressupost de l’Organisme Autònom 
Administratiu Ràdio Canet corresponent a l’exercici  2008. 

 
2. LEGISLACIÓ APLICABLE 

 
Text refós 2/2007, de 28 de desembre, de la Llei 18/2001, de 12 de 
desembre, general d’estabilitat pressupostària 

 
Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat 
pressupostària 

 
Text refós 2/2004, de 5 de març, de la llei reguladora de les hisendes 
locals 

o Article 191: Contingut, data i competència per a l’aprovació de la 
liquidació. 

o Article 193: Actuacions sobre el romanent de tresoreria i remissió 
a l’administració de l’Estat i a l’administració de la Comunitat 
Autònoma de còpies de la liquidació pressupostària. 

o Article   182:   Definició,   composició   i   incorporabilitat   dels 
romanents de crèdit. 
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament de la 

LRHL en matèria pressupostària. 
o Articles 89 a 91 : Tràmits i competència per a l’aprovació de la 

liquidació del pressupost. 
o Articles 92 i 93: Informació i magnituds que es posen de manifest 

en la liquidació del pressupost. 
o Articles 96 i 97: Definició i càlcul del resultat pressupostari. 
o Articles 47, 48 i  98 a 100 sobre la determinació, incorporació i 

control dels romanents de crèdit. 
o Articles  101  a  104:  Càlcul  i  tractament  del  romanent  de 

tresoreria. 
 

Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual 
s’aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local. 
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o Regles 37 a 41: romanents de crèdit 
o Regles 46 a 50: despeses amb finançament afectat 
o Regles 78 a 80: resultat pressupostari 
o Regles 81 a 86:  romanent de tresoreria 

 
 
 

local. 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 

 
o Art. 21.1 e): Competència per a l’aprovació de la liquidació 

pressupostària. 
 

3. CONTINGUT DE L’INFORME 
 

El contingut d’aquest informe té la següent estructura: 
 

./  Pressupost inicial 

./  Modificacions del pressupost 

./  Liquidació del pressupost de despeses 

./  Liquidació del pressupost d’ingressos 

./  Romanents de crèdit 

./  Resultat pressupostari 

./  Liquidació de pressupostos corresponents a exercicis tancats 

./  Despeses amb finançament afectat 

./  Operacions no pressupostàries 

./  Tresoreria 

./  Romanent de tresoreria 

./  Compliment principi d’estabilitat pressupostària 

./  Informe de fiscalització 
 

3.1 PRESSUPOST INICIAL 
 

El pressupost inicial de l’exercici 2008 va ser aprovat en situació d’equilibri 
pressupostari per import de 142.830 €. 

 
3.2 MODIFICACIONS DEL PRESSUPOST 

 
El pressupost de despeses ha experimentat un augment de 6.600 € que en 
relació  al  pressupost  inicialment  aprovat  representen  un  4,62%.  Aquestes 
modificacions corresponen íntegrament a crèdits generats per ingressos. Pel 
que fa a la classificació econòmica, aquesta modificació afecta al capítol 2 
“béns corrents i serveis”. 

 
3.3 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 

 
En l’exercici 2008 s’han reconegut obligacions per import de 143.141€ que 
representa un 95,79% respecte el pressupost definitiu. Del total gastat s’ha 
pagat 138.879 € que representa un 97,02% de les obigl acions reconegudes. 
Queda pendent de pagament a 31 de desembre l’import de 4.262 €. 
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Tot  seguit  s’analitza  el  grau  d’execució  del  pressupost  de  despeses  per 
operacions corrents i per operacions de capital. 

 
3.3.1  GRAU   D’EXECUCIÓ  DEL   PRESSUPOST  DE   DESPESES   PER   OPERACIONS 
CORRENTS 

 
La despesa realitzada en operacions corrents (personal, béns corrents i serveis, 
despeses  financeres  i  subvencions  i  transferències  corrents)  ha  estat  de 
129.295  €  que  representa  un  grau  d’execució  del  979, 8%  respecte  al 
pressupost definitiu per operacions corrents. 

 
S’han efectuat pagaments per import de 125.248 € que representa un 96,87% 
de les obligacions reconegudes. A 31 de desembre de 2008 queda pendent de 
pagament 4.047 €. 

 
3.3.2 GRAU  D’EXECUCIÓ  DEL  PRESSUPOST  DE  DESPESES  PER  OPERACIONS  DE 
CAPITAL 

 
En l’exercici 2008 les despeses per operacions de capital han estat formades 
exclusivament  per  inversions  reals.  L’import  d’execució  de  les  inversions 
respecte al pressupost definitiu ha estat de 13.846 € que representa un 79,28% 
del pressupost definitiu per al capítol d’inversions. 

 
S’han  efectuat  pagaments  per  import  total  de  13.631€  que  representa  un 
98,45% del total d’obligacions reconegudes. Queda pendent de pagament a 31 
de desembre de 2008 l’import de 215 €. 

 
3.4 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS 

 
En l’exercici 2008 s’han liquidat drets reconeguts nets per import de 134.932 € 
que representa un 90,30% sobre les previsions definitives. D’aquest import 
s’han recaptat 134.831 € (99,92% dels drets reconeguts). Queda pendent de 
cobrament a 31 de desembre de 2008 l’import de 101 €. 

 
a) Taxes i altres ingressos 

 
Els ingressos d’aquesta naturalesa de l’OA Ràdio Canet són els corresponent a 
preus de publicitat. El total de drets reconeguts per aquest concepte ha estat de 
20.932  €  que  representa  un  127%  sobre  les  previsions  definitives.  S’han 
recaptat 20.831 € que representa un 99,52% dels ingressos liquidats. 

 
b) Subvencions i transferències corrents 

 
Els ingressos liquidats per aquest concepte han tingut un import de 114.000 € 
que representa un 85,76% de les previsions definitives. Aquestes transferències 
corresponent a les aportacions que realitza l’Ajuntament a Ràdio Canet. 
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3.5 ROMANENTS DE CRÈDIT 
 

Els  romanents  de  crèdit  és  la  diferència  entre  el  pressupost  definitiu  de 
despeses i el que s’ha gastat. L’import total dels romanents de crèdit és de 
6.289 € (4,20% del pressupost definitiu). L’importíntegre d’aquests romanents 
de crèdit està en situació de crèdit disponible. 

 
3.6 RESULTAT PRESSUPOSTARI 

 
La diferència entre els despeses que s’han dut a terme i els ingressos per 
finançar-les ha estat de –8.210 € la qual cosa voldir els ingressos han estat 
insuficients  per  finançar  la  despesa  pressupostària  i,  per  tant  s’ha generat 
aquest resultat pressupostari negatiu. La causa del signe negatiu d’aquesta 
magnitud ha estat la no materialització por l’import íntegre de la transferència 
interna de l’Ajuntament a Ràdio Canet. El present quadre recull el resultat 
pressupostari de l’exercici. 

 
RESULTAT PRESSUPOSTARI  Drets Obligacions 

reconeguts reconegudes Totals 
Operacions corrents                                                  134.932 €   129.295 €     5.637 € 
Operacions de capital                                                                       13.846 €  -13.846 € 

 
Resultat pressupostari no financer 134.932 € 143.141 € -8.209 € 

 
Actius financers    
Passius financers    

 
Resultat pressupostari financer    

 
Resultat pressupostari no ajustat 134.932 € 143.141 € -8.209 € 

 
Ajustos 
Obligacions finançades amb romanent tresoreria    
Desviaments negatius de finançament de l'exercici    
Desviaments positius de finançament de l'exercici    

 
Resultat pressupostari ajustat -8.209 € 

 
 

3.7 ESTAT DEMOSTRATIU CORRESPONENT A EXERCICIS TANCATS 
 

3.7.1 PRESSUPOST DE DESPESES 
 

Del total de despeses d’exercicis tancats per import de 4.464 € s’han efectuat 
pagaments  per  import  de  3.649  €  que  representa  un  81,74%  del  total 
d’obligacions netes pendents de pagament. Consten pendents de pagament 
obligacions  dels  exercicis  2003,  2004  i  2005.  S’haurà  d’esbrinar  a  què 
corresponen i, si és el cas, depurar aquests saldos. 
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3.7.2 PRESSUPOST D’INGRESSOS 
 

Del total de drets pendents de cobrament procedents d’exercicis tancats per 
import de 10.647 € s’ha recaptat 1.133 € que equivl aa un 10,64%. D’aquesta 
quantia hi ha 8.713 € corresponents a aportacions municipals dels exercicis 
2002 i 2004. 

 
3.7.3 FLUX FINANCER D’EXERCICIS TANCATS 

 
Aquest estat demostratiu d’exercicis tancats presenta un flux financer negatiu 
de –2.516 € atès que els pagaments han superat elscobraments. 

 
3.8 DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT 

 
Ràdio Canet no té despeses amb finançament afectat. 

 
3.9 OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES 

 
Són operacions conformades per ingressos i despeses que no són pròpies de 
l’Ajuntament sinó que aquest fa d’intermediari, retenidor a compte o dipositari 
de fiances. També s’utilitzen aquests tipus d’operacions per comptabilitzar 
ingressos o despeses que posteriorment s’aplicaran al pressupost. 

 
3.9.1 DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS 

 
Els deutors no pressupostaris ho són per  un import de 1.422,66 € en concepte 
d’IVA. 

 
3.9.2 CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS 

 
Els  creditors  no  pressupostaris  ho  són  per un  import  de  8.864  €  que 
corresponen bàsicament a retencions a compte en concepte d’IRPF i de la 
seguretat social. 

 
3.9.3 INGRESSOS PENDENTS D’APLICACIÓ 

 
No consten ingressos pendents d’aplicació. 

 
3.9.4   PAGAMENTS PENDENTS D’APLICACIÓ 

 
No consten pagaments pendents d’aplicació. 

 
3.10 TRESORERIA 

 
3.10.1 PRESSUPOST EXERCICI CORRENT 

 
El  flux  financer  corresponent  a  l’exercici  2008  pel  que  fa  a  pagaments  i 
cobraments pressupostaris de l’exercici corrent presenta un saldo negatiu de – 
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4.048 € atès que els pagaments han estat superiorsals cobraments. Atès que 
les inversions realitzades per Ràdio Canet es financen amb ingressos ordinaris, 
no s’analitzen els fluxos financers per operacions corrents i per operacions de 
capital de forma separada. 

 
3.10.2 PRESSUPOSTOS EXERCICIS TANCATS 

 
El flux financer corresponent a pagaments i cobraments d’exercicis tancats és 
negatiu en –2.516 € tal com s’ha exposat en el punt3.7.3 d’aquest informe. 

 
Els altres fluxos financers fan referència a operacions no pressupostàries que a 
mig termini tenen caràcter neutre. 

 
3.10.3 GESTIÓ RECAPTATÒRIA 

 
Ràdio Canet no realitza gestió recaptatòria. 

 
3.10.4 SITUACIÓ FINANCERA 

 
Ràdio Canet no té concertades operacions de crèdit a llarg termini ni tampoc a 
curt termini. 

 
3.11 ROMANENT DE TRESORERIA 

 
D’acord amb tot l’esmentat anteriorment, el romanent de tresoreria total de 
l’exercici de 2008 ha estat de 6.030 €. No es dotensaldos de dubtós cobrament 
perquè la part més important d’aquests saldos corresponen bàsicament a 
aportacions municipals, la realitat de les quals es verificarà. 
a. 
b.                    RESOLC 

 
Primer.- Aprovar de la liquidació del pressupost de l’Organisme  corresponent 
a l’exercici 2008 amb les dades que tot seguit s’esmenten: 

 
1. LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES 

 
 

Exercici corrent 
Pressupost inicial de despeses € 142.830 

Modificacions pressupostàries € 6.600 

Pressupost definitiu de despeses € 149.430 
 
Obligacions reconegudes 

 
€ 143.141 

 
Pagaments realitzats 

 
€ 138.879 

 
Obligacions pendents de pagament 

 
€ 4.262 

 
 

Exercicis tancats 

Obligacions pendents a 1/1/08 € 4.464 
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Pressupost inicial d'ingressos € 142.83 

Modificacions pressupost € 6.60 

Pressupost definitiu ingressos € 149.43 
Drets reconeguts nets € 134.93 

Recaptació líquida € 134.83 
Pendent de cobrament € 10 
 

 
Saldo inicial a 1/1/08 

 
€ 10.64 

Modificacions saldos € 

Anul.lacions € 

Total drets reconeguts € 10.64 

Recaptació líquida € 1.13 

Pendent de cobrament € 9.51 
 

Romanents compromesos € 2.44 
Autoritzats € 

Retinguts € 

Disponibles € 3.57 
 

 
 
 
 

 

Modificacions saldos i anul.lacions 
 

€ - 

Total obligacions reconegudes € 4.464 

Pagaments realitzats € 3.649 

Obligacions pendents de pagament € 815 
 
 

2. LIQUIDACIÓ PRESSUPOST D'INGRESSOS 
 
 

Exercici corrent 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

Exercicis tancats 
 
 

- 

- 
 
 
 
 
 
 

3. ROMANENTS DE CRÈDIT 
 

Romanents de crèdit 
 
 

- 

- 
 
 
 

Total € 6.01 
 

4. RESULTAT PRESSUPOSTARI 
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 Drets reconeguts 
 

 
nets 

Obligacions 
reconegudes 

netes 

Ajustos Resultat 
 

 
Pressupostari 

A. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR     
a. Operacions corrents 
b. Altes operacions no financeres 

1. Total operacions no financeres (a+b) 
2. Actius financers 
3. Passius financers 
RESULTAT PRESUPUESTARI DE L'EJERCICI 

€ 134.932 € 129.295  € 5.637 
-€ 13.846 
-€ 8.209 
€ - 
€ - 

€ - € 13.846 
€ 134.932 € 143.141 
€ - € - 
€ - € - 
€ 134.932 € 143.141 -€ 8.209 

 
AJUSTOS 
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de 

tresoreria per a despeses generals 
5. Desviacions de finançament negatives exerc. 
6. Desviacions de finançament positives exerc. 

 

 

€ - 
€ - € - 

RESULTAT PRESUPUESTARI AJUSTAT -€ 8.209 
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5. ROMANENT DE TRESORERIA 
 

 
A) Fons líquids de tresoreria € 8.934 

 
B) Drets pendents de cobrament € 11.038 

+Exercici corrent € 101 

+Exercicis tancats € 9.514 

+Operacions no pressupostàries € 1.423 

-Ingressos pendents d'aplicació € - 

-Saldos de dubtós cobrament € - 
 

 
C) Obligacions pendents de pagament 

 
€ 139. 42 

+Exercici corrent € 4.263 

+Exercicis tancats € 815 

+Operacions no pressupostàries € 8.864 

-Pagaments pendents d'aplicació € - 
 
 

D) Romanent tresoreria total (A+B-C) € 6.030 
 

 
E) Romanent de tresoreria afectat € - 

 
 
 

F) Romanent de tresoreria per a despeses 
 

 
 

SEGON.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar en la primera 
sessió ordinària que hi hagi. 

 
TERCER.-  En  compliment  d’allò  que  es  disposa  a  l’article  193  del  RDL 
02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, trametre còpia de la liquidació de l’Ajuntament de 
Canet de Mar i de l’OA Ràdio Canet a la delegació d’Hisenda i al Departament 
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que els comptes de Ràdio 
Canet està ben prou equilibrats, amb un romanent positiu de Tresoreria. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup 
municipal, el qual explica que no farà cap intervenció perquè la gestió de Ràdio 
Canet per a l’exercici 2008 ha estat molt bona. 

 
7.-  ACORD  DE  MODIFICACIÓ  DEL  PRESSUPOST  EXPEDIENT  NÚM. 
18/2009 
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Vista la memòria justificativa sobre la necessitat de dur a terme una modificació 
del pressupost mitjançant crèdit extraordinari i suplements de crèdit finançat en 
ambdós casos amb baixes per anul·lació d’altres partides pressupostàries. 

 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de 
legal aplicació, previ informe de secretaria i intervenció, de conformitat amb la 
proposta de l’Alcaldia, s’acorda per set vots a favor dels regidors Joaquim Mas 
Rius, Cati Forcano Isern, Sílvia Tamayo Mata, Albert Lamana Grau, Rafel Dulsat 
Ortiz, Francesc Martín Casares i Marisol Pacheco Martos, cinc vots en contra 
dels regidors Laureà Gregori Fraxedas, M. Assumpció Sánchez Salbañà, Josep 
Alboquers Petitbó, Mercè Pallarolas Fabré i Àngel López solà i una abstenció del 
regidor Pere serra Colomer: 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 18/2009, amb 
el detall que tot seguit s’especifica: 

 
Tipus de modificació: Crèdits extraordinaris 
Import: 76.797,78 € 
Finançament: Baixes per anul·lació 
Detall de la modificació 

 
Aplicacions pressupostàries de nova creació 

Projecte Aplicació pressupostària Descripció Import 
2009 2 INVER 21 42 51100 61001 Direcció obres Riera Gavarra € 48.497,78 

 50 42202 62300 Adquisició tendals € 2.2000, 0 
2009 2 INVER 22 62 51100 62500 Adq i instal·lació jocs infantils € 20.900,00 
2009 2 INVER 23 20 12100 62300 Rellotge campanar i amplificador € 5.200,00 

 
€ 76.797,78 

 
Baixes per anul·lació 

Projecte Aplicació pressupostària Descripció Import 
2005 2 INVER 5 90 51100 61025 Asfaltat carrers € 5.356,46 
2007 2 INVER 12 90 44100 60000 Connexions xarxa clavegueram € 19.238,68 
2007 2 INVER 16 30 44100 60000 Col·lectors zona esportiva € 23.902,64 

 50 42202 22700 Neteja Turó del Drac € 2.2 000 ,00 
2006 2 INVER 6 90 51100 63201 Arranjament mur cementiri € 26.100,00 

 
€ 76.797,78 

 
Partides que s'augmenten 

Projecte Aplicació pressupostària Descripció Import 
 20 12100 21200 Conserv i manteniment edificis €   14.930,00 

 10 11100 23100 Despeses locomoció € 1.5000, 0 

 20 01100 91300 Amortitzacions préstecs €   160.470,00 
 

€   176.900,00 
 

Baixes per anul·lació 
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Projecte Aplicació pressupostària Descripció Import 

 41 52100 20300 Lloguer maquinària, instal·lacions € 28.900,00 

 20 31400 16001 Seguretat social € 48.000,00 

 20 31400 16000 Seguretat social €   100.000,00 
€   176.900,00 

 
 

SEGON.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) i en 
el tauler d’anuncis d’aquest ajuntament l’anunci d’exposició pública del present 
acord per a que durant un termini de quinze dies hàbils, a comptar des del dia 
següent a la publicació de l’anunci, les persones interessades puguin examinar 
l’expedient i presentar les reclamacions que considerin adients. 

 
TERCER.- Considerar definitivament aprovada la modificació del pressupost en 
el supòsit que durant el període indicat en el paràgraf anterior no es presentin 
reclamacions i publicar en el BOP l’aprovació definitiva i la modificació del 
pressupost per capítols. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que aquestes modificacions 
han de ser aprovades pel Ple perquè són partides de nova creació. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup 
municipal, el qual explica que aquest punt es divideix en dues parts molt 
diferenciades i pensa que hauria estat bé aprovar-les en dos punts diferents. El 
primer punt ve derivat d’unes despeses inherents a la riera Gavarra que tothom 
sap que està subvencionat per l’Estat dins el Plan E. Aquest pla té alguns 
serrells, com és la direcció d’obra que ha de pagar l’Ajuntament i que puja 
gairebé 50.000 euros i que es fa amb les baixes de partides dels anys 2005, 
2006 i 2007 que certament ja haurien d’estar de baixa però que diuen que 
serveixen  per  quadrar  la  modificació  que  no  augmenta,  sinó  que  només 
modifica el pressupost. La segona part és més punyent, ja que demostra de 
com es porten de malament els diners a l’Ajuntament. Com que no es podien 
pagar  els  feixucs  interessos  dels  crèdits,  l’Ajuntament  volia  renegociar  els 
deutes, fent un nou crèdit, de manera que el primer any només es paguessin 
interessos i no s’amortitzés capital fins més endavant. Però els bancs no deixen 
diners i de moment s’estan pagant els crèdits antics, dels quals es paguen 
interessos i amortització de capital. Per tant, cal fer una modificació de 
pressupost i es quadra amb partides que tenien excés de previsió, o sigui, 
gràcies  a  un  pressupost  mal  fet.  Considera  que  tot  plegat  és  Kafkià  i 
lamentable, fruit d’una mala planificació a l’hora de fer el pressupost. Ara bé, el 
seu vot serà d’abstenció perquè considera que la primera part és correcta. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que el Plan E només finançava 
les obres, però no finançava ni projectes ni direccions d’obres. El projecte ja 
estava fet, però la direcció d’obres no i s’han hagut de pagar ara. Pel que fa a la 
segona part que tanta recança provoca al senyor Serra, explica que l’operació 
de refinançament és una operació que fan molts ajuntaments per aconseguir 
una sortida davant d’una situació conjuntural molt concreta. L’equip de govern 
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va aprovar el pressupost tard i en aquell moment Intervenció tenia pactat amb 
tots els bancs aquests refinançament. Entre l‘aprovació tard del pressupost i la 
resolució de les al·legacions a aquest pressupost, que també el van endarrerir 
més, els tractes que s’havien fet amb els bancs en el seu moment no van servir 
i per tant es va complicar la situació. 

 
8.- DONACIÓ COMPTE DE L’ESTAT D’EXERCICI DEL PRESSUPOST 
CORRESPONENT AL PRIMER SEMESTRE DE 2009 

 
1. Identificació de l’assumpte 

 
Donació de compte de l’estat d’execució del pressupost de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, corresponent al primer semestre de l’exercici 2009. 

 
2. Fonaments de dret 

 
a) L’article 207 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, disposa que la 
intervenció remetrà al ple, per conducte de la seva presidència, informació 
sobre  l’execució  dels  pressupostos  i  del  moviment  de  la  tresoreria  en  els 
terminis i amb la periodicitat que el ple estableixi. 

 
b) L'article 22 de les bases d’execució del pressupost per a l’exercici del 2008 
estableix que la intervenció remetrà al ple de l’ajuntament pel conducte de la 
presidència, per quadrimestres vençuts, la informació sobre l’estat d’execució 
dels pressupostos, del moviment de la tresoreria i de les operacions 
pressupostàries independents i auxiliars del pressupost. 

 
c) La regla 106 de l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual 
s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local estableix que el 
contingut de la informació contindrà dades relatives a: 

 
L’execució del pressupost de despeses corrent. 
L’execució del pressupost d’ingressos de l’exercici corrent. 
Els moviments i la situació de la tresoreria. 

 
La informació sobre l’execució del pressupost de despeses corrent posarà de 
manifest per a cada partida pressupostària, al menys, l’import corresponent a: 

 
Crèdits inicials, modificacions i crèdits definitius. 
Despeses compromeses 
Obligacions reconegudes netes. 
Pagaments realitzats. 

 
Així mateix es farà constar el percentatge que representen: les despeses 
compromeses respecte als crèdits definitius, les obligacions reconegudes netes 
respecte als crèdits definitius i els pagaments realitzats respecte a les 
obligacions reconegudes netes. 



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

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 

 

 
 
 
 
 

La informació sobre l’execució del pressupost d’ingressos corrent posarà de 
manifest per a cada aplicació pressupostària, al menys l’import corresponent a: 

 
Les previsions inicials, modificacions i previsions definitives. 
Els drets reconeguts nets. 
La recaptació neta. 

 
Així mateix es farà constar el percentatge que representen: els drets reconeguts 
nets respecte a les previsions definitives i la recaptació neta respecte als drets 
reconeguts nets. 

 
La informació sobre els moviments i la situació de la tresoreria posarà de 
manifest, al menys, els cobraments i pagaments realitzats durant el període a 
que es refereix la informació, així com les existències en la tresoreria al principi 
i al final de cada període. 

 
Per  tot l’exposat es sotmet a informació de l’Ajuntament Ple 

 
ÚNIC.- Donar compte de l’estat d’execució del pressupost de l’ajuntament de 
Canet de Mar corresponent al primer semestre de l’exercici 2009, d’acord amb 
els annexos que s’adjunten  aquest document, el detall dels quals està en 
l’expedient. 

 
ANNEXOS 

 
 

Estat d’execució del pressupost d’ingressos 
Estat d’execució del pressupost de despeses 
Pla de tresoreria i previsions fins 31 desembre 2009 
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ANNEXOS 
PLA DE TRESORERIA I PREVISIONS FINS 31 DESEMBRE 2009 

 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR  

 
PRESSUPOST ANUAL DE TRESORERIA PER A L'EXERCICI 2009 

 MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTALS 

Saldo inicial 788.078,00 439.237,49 544.911,24 351.654,32 765.543,07 503.202,82 375.562,57 26.805,32 -237.534,93 87.124,82 #¡REF!

Pagaments 1.857.143,58 2.168.658,58 1.236.091,58 1.732.678,58 934.173,58 879.473,58 962.590,58 871.173,58 871.173,58 1.253.890,58 12.767.047,83 

Cobraments 1.508.303,07 2.274.332,33 1.042.834,67 2.146.567,33 671.833,33 751.833,33 613.833,33 606.833,33 1.195.833,33 1.258.833,33 12.071.037,41 

Saldo final 439.237,49 544.911,24 351.654,32 765.543,07 503.202,82 375.562,57 26.805,32 -237.534,93 87.124,82 92.067,57 #¡REF!
 

439237,49 544911,24  351654,323   765543,07 503202,8233 375562,573  26805,3233 0 87124,82333  92067,5733 
0 0 0 0 0 0 0  -237534,93 0 0 
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ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
 

 
A B C D E F 

 
 

CAP  CONCEPTES CREDITS INICIALS 
MODIFICACIONS 
DE CREDIT 

CREDITS 
DEFINITIUS 

DESPESES 
AUTORITZADES 

COMPRES 
COMPROMESES E/C 

OBLIGACIONS 
NETES F/C 

1 Despeses de personal € 6.260.760,00 € 124.467,35 € 6.475.227,35 € 2.776.500,09   € 2.776.500,09 42,88%€  2.776.500,09 42,88%
2 Despeses corrents € 4.914.020,00 € 21627. 0,97 € 5.126.690,97 € 3.334.057,61 €3.334.057,61 65,03% €  2.106.227,59 41,08%
3 Despeses financeres € 496.674,00 -€ 035.000,00 € 191.674,00 € 151.44389, € 151.448,39 79,01%€ 151.448,39 79,01% 
4 Transferències corrents € 1.020.526,00 € 27.597,11 € 1.048.123,11 € 356.496,53 € 356.469,53 34,01%€ 356.469,53 34,01% 

Despeses op corrents €  12.691.980,00 €   149.735,43 €  12.841.715,43 € 6.618.475,62   € 6.618.475,62 51,54%€  5.390.645,60 41,98%
6 Inversions reals € 1.013.000,00 €   6.152.65,859 € 7.165.655,89 € 4.058.456,16 €4.058.456,16 56,64% €  1.595.540,58 22,27%
7 Transferències capital € 230.000,00 € - € 230.000,00 € 57.581,09 € 57.581,09 25,04% € 57.581,09 25,04% 
8 Actius financers € - € - € - € 553.747,71 € - € - 
9 Passius financers € 402.794,00 € 350.000,00 € 707.794,00 € - € 553.747,71 78,24%€ 553.747,71 78,24% 

Despeses op capital € 1.645.794,00   €   6.475.655,89 € 8.103.449,89   € 4.669.784,96   € 4.669.784,96  57,63%€  2.206.869,38   27,23% 
Total €  14.337.774,00 €   6.607.391,32 €  20.945.165,32 €  11.288.260,58 € 11.288.260,58 53,89% €  7.597.514,98 36,27% 

 
 

ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS 
1er semestre de 2009 
 A B C D  E  
 
 
CAP 

 
 
CONCEPTES 

 
PREVENCIONS 
INICIALS 

 
MODIFICACIONS 
DE CREDIT 

 
PREVISIONS 
DEFINITIVES 

DRETS 
RECONEGUTS 
NETS 

 
 

D/© 

 
RECAPTACIO 
LIQUIDA 

 
 

E/D 
1Impostos directes € 4.818.846,00 € - € 4.818.846,00 € 4.348.528,42 90,24% € 910.559,35 20,9 
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2Impostos indirectes € 400.000,00 € - € 400.000,00 € 112.517,27 28,13% € 55.184,41 49,0 
3Taxes i altres ingressos € 3.058.690,00 € 578.959,31 € 3.637.649,31 € 1.871.060,56 51,44% € 1.022.561,98 54,6 
4Transferències corrents € 4.686.238,00 € 427.173,43 € 5.113.411,43 € 1.933.724,63 37,82% € 1.816.393,32 93,9 
5ingressos patrimonials € 131.000,00 € - € 131.000,00 € 71.995,16 54,96% € 71.995,16 100,0 

 Ingressos op corrents € 13.094.774,00 € 1.006.132,74 € 14.100.906,74 € 8.337.826,04 59,13% € 3.876.694,22 46,5 
6alienació inversions reals € - € - € - € - € -  
7Transferències capital € 679.333,00 € 3.491.913,80 € 4.171.246,80 € 1.679.601,12 40,27% € 1.679.601,12 100,0 
8Actius financers € - € 2.009.241,78 € 2.009.241,78 € 874,93 0,04% € 874,93 100,0 
9Passius financers € 563.667,00 € 100.103,00 € 663.770,00 € - 0,00% € -  

 Ingressos op capital € 1.243.000,00 € 5.601.258,58 € 6.844.258,58 € 1.680.476,05 24,55% € 1.680.476,05 100,0 
 TOTAL € 14.337.774,00 € 6.607.391,32 € 20.945.165,32 € 10.018.302,09 47,83% € 5.557.170,27 55,4 
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Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que l’any 2008 va ser un any extremadament 
dolent i el 2009 no sembla que millorarà gaire. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, el qual 
explica que per llei cal presentar els avenços del pressupost tancats al semestre. Comenta 
que aquest pressupost del 2009 és igual que el pressupost del 2008 però amb la situació 
agreujada. Només per posar un exemple, amb l’impost sobre construccions, tot i que es fa un 
pressupost molt reduït tampoc no es compleix, perquè la crisi fa que sigui per sota de les 
previsions que va fer l’Ajuntament. En sis mesos ja hi ha una desviació de 120.000 euros, la 
qual cosa vol dir que al cap de l’any hi haurà 200.000 euros de desviació només d’aquest 
impost. Gairebé tots els ingressos cauen, però les despeses es mantenen. Li consta que 
l’Ajuntament es reuneix sovint per arranjar la situació, però no n’hi ha prou, cal actuar, potser 
amb menys personal, menys despeses en general. Ara ja no es pot corregir el pressupost del 
2009, però sí que es pot frenar la situació i per això demana a l’equip de govern que arrangi 
els comptes municipals. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal de CiU, el qual 
explica que el seu grup municipal va decidir presentar al·legacions al pressupost que l’equip 
de govern va presentar al Ple municipal del mes de febrer en sessió extraordinària. L’equip de 
govern les va qualificar com de cara a la galeria. En aquest punt haurien tingut la meitat de 
raó, ja que les propostes de CiU van de cara a intentar pal·liar les dificultats tant econòmiques 
com socials a què ha de fer front el ciutadà en l’actual situació. El que és desafortunat, però, 
és qualificar aquestes propostes de galeria quan ni tan sols s’ha tingut la voluntat per part de 
l’alcalde d’escoltar la forma en què el grup municipal de CiU tenia previst desenvolupar i fer 
efectives aquestes mesures socials. De totes maneres, l’estat d’execució del pressupost de 
l’exercici 2009 no convida a l’optimisme, ja que es preveu un flux financer negatiu per import 
de 696.000 euros que agreujarà en cara més la situació financera del municipi. S’hi ha d’afegir 
la revisió del pla de sanejament per incorporar-hi el romanent negatiu de l’exercici 2008 per 
adonar-se que aquest exercici del 2009 serà també difícil. El grup municipal de CiU, pregunta 
a l’equip de govern quines mesures pensa aplicar per superar aquesta deteriorada situació 
econòmica i financera que pateix l’Ajuntament provocada per la deficient gestió de l’equip de 
govern. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que insisteix que el 80 % de la despesa de 
l’Ajuntament és fixa. O se suprimeixen serveis o no es podrà equilibrar aquesta qüestió. 
Explica que les al·legacions que CiU va presentar al pressupost d’aquest exercici, només hi 
havia una qüestió molt concreta sobre l’augment de la despesa social i això el pressupost ja 
ho contemplava. Creu amb tota sinceritat que l’Ajuntament no malgasta els diners, però els 
serveis que ha assumit l’Ajuntament durant aquests últims anys valen molts diners i potser el 
debat correcte és si s’han de suprimir uns quants d’aquests serveis o no. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, el qual explica que a les al·legacions que 
van presentar al pressupost hi havia més punts de millora que el que ha comentat i n’hi 
anomenarà sis. Primer, deixar sense efecte l’increment de despesa de personal per aquest 
exercici, és a dir, ajornar la incorporació de nous tècnics a una situació econòmica més 
propícia; quan es parla de despesa fixa és una despesa que s’ha de mantenir inalterable per 
qualsevol causa o efecte, però incrementar els costos de personal, per exemple, per una 
situació política determinada no és una despesa fixa; segon, revisar la necessitat de mantenir 
els tècnics incorporats des de l’inici d’aquesta legislatura; tercer, revisar la necessitat de 
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mantenir els càrrecs de confiança creats en aquesta legislatura; quart, mantenir inalterable la 
despesa en béns corrents i de serveis; això significava un estalvi de 297.000 euros; cinquè, 
reduir un 3 % l’increment de l’IBI per tal d’adequar-lo a l’IPC de l’any 2008; sisè, revisar i 
renegociar tots els contractes per serveis que té vigents l’Ajuntament. Avui dia si es renegocia 
el contracte amb les empreses de serveis, segur que s’aconsegueix no solament que es 
mantingui el mateix cost del servei, sinó que s’aconsegueix algun tipus de rebaixa. Tothom és 
sensible a la crisi. Aquests només són sis punts de les al·legacions. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que els nous serveis que s’han aplicat han 
comportat despesa corrent i despesa de personal per poder gestionar aquests serveis. Si 
s’eliminen els serveis, es podrà eliminar el personal que el gestiona. Pel que fa als càrrecs de 
confiança, el cost d’aquests càrrecs en termes absoluts no són importants, ni la solució. Els 
contractes amb les empreses de serveis són els que són; en aquests moments, la neteja de 
Canet, amb la incorporació de nous espais, equivaldria a fer un nou contracte i més car del 
que hi ha. Comenta que la congelació salarial no la considera una opció ja que el dèficit que 
s’ha produït és tan gran que no es pot arranjar amb la congelació salarial o prescindint dels 
càrrecs de confiança. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, el qual explica que està d’acord amb una part 
de l’exposició del senyor alcalde i és que realment ara els ajuntaments estan donant una 
quantitat molt important de serveis per als quals no tenen l’adequació econòmica per part de 
qui els ho havia de donar. Ara bé, no està d’acord en la manera de fer el pressupost, ja que 
aquests últims anys s’ha anat tirant de beta quan aquesta crisi ja es veia a venir i s’hauria 
hagut de fer una previsió. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que aquests darrers últims anys, Canet ha fet 
un esforç important per una sèrie d’infraestructures que eren necessàries per al poble i tot i 
que s’han buscat molts diners a totes aquestes infraestructures l’Ajuntament hi ha participat, 
uns amb menys diners que en d’altres, però a tots ha participat. 

 
9.- RATIFICACIÓ DECRET NÚM. 692/2009 DE DATA 8 DE JUNY D'APROVACIÓ DE 
RECONEIXEMENT DE CRÈDITS CORRESPONENTS A DESPESES D’EXERCICIS 
ANTERIORS PENDENTS D’APLICAR AL 



S/Iu  

 

 

 
 
 
 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
 
 

PRESSUPOST. 
 

Vist el Decret d'Alcaldia número 692/2009 de data 8 de juny d'aprovació de 
reconeixement de crèdits corresponents a despeses d’exercicis anteriors 
pendents d’aplicar al pressupost, el qual es transcriu a continuació: 

 
SUPÒSIT DE FET 

 
De  les  dades  del  pressupost  de  l’exercici  2008  resulta  l’existència  de  despeses 
pendents d’aplicar al pressupost realitzades sense consignació pressupostària. L’import 
de  les  factures  corresponents  a  subministraments  i  serveis  pendents  d’aplicar  al 
pressupost és de 149.978,00 €. D’aquest import, 685. 22,48 € s’han pagat en concepte 
de pagaments pendents d’aplicació i 81.455,52 euros corresponen a factures pendents 
d’aplicar al pressupost no pagades. 

 
Al marge d’aquestes despeses, s’ha detectat que hi ha pagaments pendents d’aplicació 
corresponents al servei de recaptació de l’Organisme de Gestió Tributària des de 
l’exercici 1998 fins l’actualitat per import de 425.371,53 euros. Tot seguit es transcriu 
l’informe d’intervenció referent a aquestes despeses 

 
INFORME D’INTERVENCIÓ 

 
ASSUMPTE. Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2009 

 
SUPÒSIT DE FET 

 
Per provisió d’alcaldia s’ha incoat l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 
1/2009 per regularitzar despeses realitzades per aquest ajuntament en exercicis 
anteriors sense consignació pressupostària adequada i suficient per a la seva imputació 
al pressupost de l’exercici corresponent. L’import total de les operacions pendents 
d’aplicar al pressupost és de 575.349,93 euros. El detall d’aquestes despeses és el que 
tot seguit s’especifica: 

 
Els  pagaments  realitzats  pendents  d’aplicar  al  pressupost  tenen  un  import  de 
493.894,41 € distribuïts per anualitats segons el següent quadre: 
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45,29 COMERCIAL ILUR0 S.A. PAG. FRA. 92151 
26,43 MUTUA UNIVERSAL, MUGENAT PAG. FRA. 23409 

84.359,76 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA PENDENT EXERCICI 1998 
11.550,41 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA PENDENT EXERCICI 1999 
5.964,09 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA PENDENT EXERCICI 1999 
1.787,04 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA RETRIB. RECAP. MULTES NOVBRE. 2001 
3.636,72 ORG AUTONOM LOCAL GESTIÓ TRIBUTÀRIA Interessos bestreta exercici 2002 
7.284,66 ORG AUTONOM LOCAL GESTIÓ TRIBUTÀRIA Devolució ingressos indeguts exercici 2001 

 

 

 
Exercicis 2002 i anteriors 

 

 

 
 
 
 

114.654,40 
Exercici 2003 

9.195,16 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA ORGT, retribució recapt. multes de gener a desbre. 
1.515,05 ORG AUTONOM LOCAL GESTIÓ TRIBUTÀRIA Despeses recaptació desembre 
4.938,92 ORG AUTONOM LOCAL GESTIÓ TRIBUTÀRIA Interessos bestreta exercici 2003 

15.649,13 
Exercici 2004 

23.101,46 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA ORGT, RETRIBUCION RECAPTACION NOVEMBRE 
2.079,05 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA ORGT, REMUNERACIÓ RECAPTACIÓ DESEMBRE 

27.360,10 ORG AUTONOM LOCAL GESTIÓ TRIBUTÀRIA Despeses recaptació juliol 2004 
15.078,39 ORG AUTONOM LOCAL GESTIÓ TRIBUTÀRIA Despeses recaptació agost 2004 
11.861,24 ORG AUTONOM LOCAL GESTIÓ TRIBUTÀRIA Despeses recaptació setembre 2004 
11.269,60 ORG AUTONOM LOCAL GESTIÓ TRIBUTÀRIA Despeses recaptació multes 
90.749,84 

Exercici 2005 
9.839,24 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA ORGT, remuneració recaptació juliol 
8.674,67 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA  
2.601,57 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA ORGT, remuneració recaptació octubre 

23.716,44 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA ORGT, remuneració recaptació novbre. 
1.568,69 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA Traspas retribució ORGT desembre 

27.370,94 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA ORGT, taxa gestio multes 2005 
6.267,89 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA ANUL.LACIO APUNT ANTERIOR 
6.267,89 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA ORGT, interessos compte bestretes 2006 

86.307,33 
Exercici 2006 

736,13 REGISTRE DE LA PROPIETAT-LUIS A.SUAREZ PAG. MINUTES POL.IND. SECTOR U7 
736,13 

Exercici 2007 
2.184,00 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA ORGT, resta retribució recaptació juliol 
5.071,90 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA Orgt, retribució recaptació multes juliol 
5.788,10 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA ORGT, retribució recaptació multes agost 
9.214,16 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA ORGT, retribució recaptació agost pendent de formalitzar 

0,56ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA Dif. per omissio ap. 3200470002888 
2.107,09 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA ORGT, retribucio recaptació multes setembre 
2.402,20 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA ORGT, retribució recaptació setembre 
2.626,96 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA ORGT, retribució recaptació ocbre. 07 
5.671,14 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA ORGT, EMUNERACIÓ MULTES OCTUBRE 

29.086,18 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA ORGT, remuneració rescaptacio novembre. 
4.091,13 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA ORGT, remuneració recaptació multes novbre. 
2.977,13 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA Orgt, retribució recaptación multes desembre 
1.972,10 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA ORGT, despesa recaptacio desembre 
5.802,69 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA Orgt.interessos brestretes mensuals 2007 

78.995,34 
Exercici 2008 

3.803,34 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA ORGT, taxa gestio multes octubre 
28.505,89 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA ORGT, compensació gestio tributs novembre 

6.533,06 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA ORGT, taxa gestió multes novembre 
244,92 ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO TRIBUTARIA ORGT, devol. ingrés indegut costes expt. Euro Agence 

14.929,69 BANC CREDIT LOCAL ESPANYA INTER.PRESTEC S4RT.TRIM08 
11.602,71 BANC DE SABADELL COMISSIÓ TRIM.DE RISC I FORMALIT. AVAL 
3.454,51 CAJA MADRID INTERESSOS NOVEMBRE 08 
3.147,85 CAJA MADRID INTERESSOS 12/08 I DEMORES 
3.675,97 CAJA MADRID INTERESSOS 12/08 I DEMORES 
6.259,36 DISSENY TEA 3, S.L. PAG. FRA. 649/07 
4.050,00 FERNANDEZ DE LA REGUERA, MARCH ALFRED PAG. FRA. A 0805 

20.594,94 SEGUROS CATALANA OCCIDENTS S.A. PAG. POLI. VIDA COL.LETIU FINS 1-7-09 
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La classificació d’aquests pagaments realitzats segons la naturalesa de la despesa és 
el següent: 

 
Càrregues financeres 36.810,73 € 
Creditors 31.712,15 € 
Serv. Recaptació ORGT 425.371,53 € 

 
D’altra banda, al marge dels pagaments pendents d’aplicació, hi ha pendents d’imputar 
al pressupost factures no pagades de l’exercici 2008 segons el detall que tot seguit 
s’especifica: 

 
Creditor                       Concepte                                 Import 
Vila-Salbanyà-Martí Recurs 43/04 3.387,20 € 
Vila-Salbanyà-Martí Recurs 45/2007 3.387,20 € 
Revista "El Derecho" Subscripció 1.736,29 € 
CESPA Neteja jardins des 2008 29.023,04 € 
ESCALER Quota esc bressol des 2008 42.430,81 € 
Llibreria Traços Material oficina 1.490,58 € 

 
Total                                                                               81.455,12 € 

 
LEGISLACIÓ APLICABLE 

L’article 176 del Text refós 2/2004, de la Llei reguladora de les hisendes locals, disposa: 

“1. Amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses de cada pressupost només es podran 
contraure obligacions derivades d’adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o 
despeses en general que es realitzin en l’any natural del propi exercici pressupostari. 

 
2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, s’aplicaran als crèdits del pressupost 
vigent, en el moment del seu reconeixement, les obligacions següents: 

 
a) Les que resultin de la liquidació d’endarreriments a favor del personal que percebi les 
seves retribucions amb càrrec als pressupostos generals de l’ens local. 

 
b) Les derivades dels compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis 
anteriors, prèvia incorporació dels crèdits en el supòsit establert en l’article 182.3. “ 

 
L’article 26 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el TRLRHL en 
matèria pressupostària es pronuncia en el mateix sentit que l’article 176, si bé en el seu 
apartat segon preveu a més dels supòsits previstos en els apartats a) i b) de l’article 
176 TRLRHL la imputació al pressupost actual d’obligacions procedents d’exercicis 
anteriors a que es refereix l’article 60.2 del Reial decret, el qual estableix: 

 
“.... 
Correspon al Ple de l’entitat el reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no 
existeixi consignació pressupostària ...” 

 
CONCLUSIONS 

 
Un  dels  principis  pressupostaris  que  és  de  preceptiu  compliment  és  el  principi 
d’especialitat temporal, d’acord amb el qual en el pressupost d’un exercici només s’hi 
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imputen despeses corresponents a obres, serveis i altres prestacions que es realitzin 
dins el propi exercici pressupostari. D’altra banda el principi comptable de meritació 
significa que la imputació temporal d’ingressos i despeses ha de fer-se en funció de la 
corrent real de béns i serveis no en el moment en que es produeixi la corrent monetària 
o financera.  Els serveis per als quals no es disposa de consignació pressupostària i es 
duen a terme han de ser objecte d’imputació al pressupost de l’exercici següent la qual 
cosa vulnera el principi d’anualitat i el principi de meritació. 

 
D’altra banda, si no és possible modificar el pressupost per donar cabuda a aquestes 

despeses, el pressupost de l’exercici a que s’hi imputen queda desvirtuat i diverses 
aplicacions presentaran problemes de consignació pressupostària que es traslladaran a 
l’exercici següent. 

 
Aquest problema es veu agreujat en aquest supòsit pel fet que hi ha pagaments 
pendents d’aplicació des de l’exercici 1998 que no s’han aplicat als pressupostos dels 
exercicis següents a aquell en que es van realitzar. El fet de no imputar les despeses al 
pressupost ha  desvirtuat el  romanent de  tresoreri a  el  calcul de  l’estalvi net  dels 
diferents exercicis pressupostaris. És necessari imputar aquests pagaments al 
pressupost municipal, si bé atesa la quantia del pressupost de l’Ajuntament de Canet de 
Mar és inviable imputar en un únic  pressupost de l’exercici 2009 l’import de 575.349,53 
euros. 

 
L’Ajuntament va concertar en l’exercici 2008 una operació de crèdit per import de 
500.000 euros per financer despeses per operacions corrents. Aquest préstec ha de 
quedar cancel.lat en l’any 2011 que és quan es renova la Corporació i per tant no és 
possible assumir un altre préstec amb aquestes característiques. 

 
El percentatge més considerable de pagaments pendents d’aplicació correspon a les 
despeses del servei de recaptació de l’ORGT (425.371,53 €). Els altres 149.678,00 € 
corresponen a despeses sense consignació pressupostària. Aquest import ha de ser 
objecte d’un reconeixement extrajudicial de crèdits i l’import de pagaments pendents del 
servei de recaptació d el’ORGT ha de ser objecte de regularització comptable en el 
termini d’exercicis més breu possible. 

 
Per tot l’exposat 

 
RESOLC 

 
PRIMER.- Aprovar amb caràcter provisional atès que ha de ser sotmès al Ple de 
l’Ajuntament, l’aprovació de factures per import de 81.455,52 euros amb el detall que tot 
seguit especifica: 

 
Creditor                       Concepte                                 Import 
Vila-Salbanyà-Martí Recurs 43/04 3.387,20 € 
Vila-Salbanyà-Martí Recurs 45/2007 3.387,20 € 
Revista "El Derecho" Subscripció 1.736,29 € 
CESPA Neteja jardins des 2008 29.023,04 € 
ESCALER Quota esc bressol des 2008 42.430,81 € 
Llibreria Traços Material oficina 1.490,58 € 

 
Total 81.455,12 € 
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SEGON.- Sotmetre a ratificació del ple l’aprovació d’aquestes despeses, juntament amb 
el reconeixement de crèdits de despeses realitzades sense consignació pressupostària. 

 
Vist l'expedient de referència i de conformitat amb la normativa vigent, de 
conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per dotze vots a favor dels 
regidors Joaquim Mas Rius, Cati Forcano Isern, Sílvia Tamayo Mata, Albert 
Lamana Grau, Rafel Dulsat Ortiz, Francesc Martín Casares, Marisol Pacheco 
Martos, Laureà Gregori Fraxedas, M. Assumpció Sánchez Salbañà, Josep 
Alboquers Petitbó, Mercè Pallarolas Fabré i Àngel López Solà i una abstenció 
del regidor Pere Serra Colomer: 

 
ÚNIC.- Ratificar el Decret de l'Alcaldia número 692/2009 de data 8 de juny de 
2009, d'aprovació reconeixement de credits corresponents a despeses 
d’exercicis anteriors pendents d’aplicar al pressupost. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que aquest reconeixement de 
crèdits correspon a factures de l’exercici anterior. Explica que hi va haver una 
despesa de 425.000 euros per a l’Organisme de Gestió Tributària. Aquesta 
despesa s’ha pagat, però comptablement no s’havien fet els assentaments. 
Això s’haurà de corregir amb més d’un exercici. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup 
municipal, el qual explica que aquest punt consta de dues parts. La primera es 
tracta d’unes partides pagades però que no estaven comptabilitzades. És un 
tema comptable que ha de solucionar Intervenció. La segona part, però, són 
factures que quan es va fer el pressupost s’havien d’haver posat perquè són 
despeses que se sabien, com la neteja de jardins i l’escola bressol. Fa la 
impressió que és la mateixa fugida cap endavant que ja ha comentat abans. 
Cada any passa el mateix i pregunta si l’any que ve es faran les coses ben 
fetes. 

 
Pren la paraula el senyor Josep Alboquers Petitbó, portaveu del grup municipal 
de CiU, el qual explica que el seu grup han decidit votar a favor del punt perquè 
el seu grup si estigués a l’equip de govern faria el mateix, unes factures que no 
es van poder pagar, les pagaria ara. Explica que potser si el grup municipal de 
CiU hagués estat a l’equip de govern no s’hauria arribat a aquesta situació 
perquè haurien procurat que els pressupostos fossin més acurats. No s’acaben 
de creure que el fet de no haver-hi consignació al pressupost és un oblit, sinó 
que consideren que va ser un recurs per quadrar el pressupost. Els 
pressupostos han de reflectir més la realitat ; d’aquestes factures que hi ha per 
pagar, moltes corresponen a partides que forçosament estaven al pressupost 
com per exemple l’escola bressol o la neteja de jardins, tal com ha comentat el 
senyor Serra. Segurament que els diners es van utilitzar per a alguna altra 
cosa. Estan d’acord amb la segona part d’aquest punt, en el fet de netejar tota 
una sèrie de pagaments fets que en el seu dia es van comptabilitzar malament i 
que any rere any figuren com a partides pendents d’aplicació. És un treball 
valent que ha iniciat l’interventor municipal i que creu que s’hauria d’acabar. 
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Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que cada any hi ha 
reconeixement extrajudicial de crèdits, ja que és molt difícil que no passi. El que 
s’ha de procurar és que siguin els mínims diners possibles. Des d’aquest punt 
de vista el govern ha fet un gran esforç, ja que l’any passat van quedar 600.000 
euros l’any 2007 i aquest any només n’han estat 80.000. Està totalment d’acord 
que no n’hauria d’haver quedat cap, però almenys s’ha fet un esforç. 

 
10.- MODIFICACIÓ 1/2009 DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE 
L’AJUNTAMENT DE CANET. 

 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 26 de març de 2009 va 
aprovar la plantilla del personal al servei de la corporació municipal, per a l’any 
2009,  la qual conté els llocs de treball reservat a funcionaris de carrera, al 
personal laboral, així com el personal eventual. 

 
A la plantilla de personal laboral hi ha  una plaça d’oficial segona de fusteria, 
que per les tasques i la responsabilitat que comporta hauria d’estar cobert per 
un  treballador amb categoria d’oficial primera. 

 
Atès que la plantilla de personal és la relació detallada de personal amb els 
cossos, escales, subescales, classes i categories en què s’integren els 
funcionaris, el personal laboral i l’eventual, que ha de respondre als principis de 
racionalitat, economia i eficàcia i que ha de ser aprovada pel Ple de la 
corporació. 

 
Atès que durant l’any 2009 a la Brigada d’Obres i Serveis, hi ha hagut dos 
oficial primera que han estat  en situació d’incapacitat  temporal per 
contingències comunes durant un període de 6 mesos i que no s’han suplert, la 
qual cosa ha suposat un estalvi econòmic que permet assumir l’increment 
salarial que suposa la requalificació del lloc de treball. 

 
Vist l’informe de la Intervenció municipal respecte a l’existència de consignació 
suficient  al  pressupost  municipal  per  atendre  aquesta  modificació  que  es 
transcriu a continuació: 

 
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT OBJECTE D’INFORME 

 
Modificació de la plantilla de personal de l’ajuntament sotmès a aprovació del ple 
en la sessió del dia 30 de juliol de 2009 

 
ASPECTES COMPROVATS 

 
1.-  Modificació  dels  apartats  de  la  plantilla  corresponents  a  l’esmentada 
modificació. 
Personal laboral 
Creació d’una plaça d’oficial primera de fusteria 

 
2.-  Existència  consignació  pressupostària adequada  i  suficient,  a  la  partida 
pressupostària corresponent. 
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LEGISLACIÓ APLICABLE 

 
Article 28 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, de refundició en un text 
únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria 
de funció pública 
Articles 9, 25 a 28 i 54 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de personal al servei dels ens locals. 
Articles 22 i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local. 

 
CONCLUSIONS 

 
La modificació de la plantilla no requereix l’aprovació de cap expedient de 
modificació de crèdits tal com estableix l’article 27 del Decret 214/1990, esmentat 
anteriorment. 

 
Vist l’informe de secretaria que es transcriu a continuació: 

 
1. Concepte 
La plantilla de personal és la relació detallada per cossos, escales, subescales, 
classes i categories en què s'integren els funcionaris, el personal laboral i 
l'eventual, i que ha de respondre als principis de racionalitat, economia i eficàcia. 

 
2. Legislació aplicable 
- Articles 22.2.i), 89, 90 i 92 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. 
- Articles 52.2.j), 282, 283, 298 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
- Articles 28 i 29 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova 

la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a 
Catalunya en matèria de funció pública. 
- Articles 16,20 i de 25 al 35, ambdós inclosos, del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals 
(RPEL) 
- Arts. 126, 127, 129.3-a) i b), 154.1 i 2, 159, 161, 163, 164, 167, 172, 176.2 i 

177 del Reial Decret 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local. 
- Articles 168.1-c) i 169.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
- Articles 14.5, 16 i 25 de la Llei 30/84, de 2 d'agost, de mesures urgents per a la 
reforma de la Funció Pública. 
-  Reial Decret 861/1986, de  25  d'abril, pel  qual  s'estableix el  règim  de  les 
retribucions dels funcionaris de l'Administració local (derogats parcialment els 
annexes pel Reial decret 156/1996, de 2 de febrer i modificat pel Reial decret 
158/1996, de 2 de febrer). 

 
3. Consideracions pràctiques 
Els llocs de treball a exercir per personal laboral fix o temporal poden ser: 

 
a) D'activitat de caràcter continu amb jornada completa. 
b) D'activitat de caràcter continu amb jornada parcial. 
c) De temporada, amb caràcter habitual i amb jornada completa o parcial. 
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d) De temporada, amb caràcter no habitual o per tasques específiques de 
caràcter temporal, amb jornada completa o parcial. 

 
La contractació de personal laboral per als llocs de treball corresponent a les 
activitats a), b) i c) requereix la seva incorporació a la relació de llocs de treball 
de l'entitat, no succeeix així per les activitats a què es refereix l'apartat d), però 
es requereix l'existència de crèdit en el pressupost per dur a terme aquestes 
actuacions (article 16 RPEL) 

 
Dins del personal laboral -subjecte a l'Estatut dels Treballadors-, que ha de cobrir 
els llocs de treball, a què abans ens referíem, el de caràcter permanent o fix es 
vincula a l'entitat per una relació contractual laboral de durada indefinida i el de 
caràcter no permanent es vincula a l'entitat per una relació contractual laboral 
temporal. 

 
La prestació de serveis en règim interí i la contractació laboral temporal no poden 
constituir dret preferent per a l'accés a la condició de funcionari o de personal 
laboral amb caràcter indefinit, respectivament. No obstant això, el temps de 
serveis prestats, l'experiència i la formació poden ésser valorats en fase de 
concurs, sempre que siguin adequats a les funcions dels cossos, les escales o 
les categories laborals a què corresponguin les places convocades. 

 
La relació de llocs de treball, com expressió ordenada del conjunt de llocs de 
treball existents en una entitat local, ha d'incloure la totalitat del personal, tant 
funcionari com laboral, a més de l'eventual. 

 
Sobre el particular convé recordar, per la seva importància, el precepte contingut 
a l'article 29 de la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos 
legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública aprovada pel Decret 
legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, que diu textualment: 
"1.- La relació de llocs de treball és pública i ha d'incloure tots els llocs de 
funcionaris, laborals i eventuals existents en l'Administració de la Generalitat. El 
contingut de les relacions de llocs de treball ha de ser almenys el següent: 
a) La denominació i les característiques essencials dels llocs. 
b) Els requisits essencials per a ocupar-los. 
c) El complement de destinació i, si s'escau, l'específic, si són llocs de personal 
funcionari. 
d) El grup, la categoria professional i el règim jurídic aplicable per als llocs de 
caràcter laboral. 
e) La forma de provisió dels llocs i, pels casos determinats per l'article 50, els 
sistemes d'accés. 
f) Els requisits que han de complir els funcionaris d'altres administracions per a 
poder accedir als llocs de treball mitjançant la corresponent convocatòria de 
provisió." 

 
Fins que no s'hagi aprovat la relació de llocs de treball per cada entitat local, en 
la forma indicada, l'assignació d'atribucions als esmentats llocs de treball, si 
manca l'organigrama, pot fer-se per decret de l'alcalde president de l'entitat local. 

 
En tot moment correspon al president de l'entitat local assignar, per decret, les 
funcions específiques de les contingudes amb caràcter genèric en la relació de 
llocs de treballs quan raons del servei així ho requereixen. 
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Cal recordar, encara, l’article 20 del RPEL, segons el qual la contractació de 
caràcter laboral que no es correspongui amb l’existència prèvia de places 
previstes en la relació de llocs no requereix la inclusió en l’oferta pública 
d’ocupació, i per a la contractació de personal no permanent regiran les normes 
següent: 

 
- Consignació pressupostària suficient 
- Observança del que preceptua l’article 19.2 d’aquest Reglament. 

 
Quan els llocs de treball a què fa referència aquest article no requereixen per al 
seu exercici una qualificació tècnica de caràcter superior o mitjà, la convocatòria 
pública podrà ser substituïda per una relació de personal que s’interessi de 
l’Oficina de l’Institut Nacional d’Ocupació dins de l’àmbit territorial més immediat 
al de l’entitat local de què es tracti. Basant-se en aquesta relació s’efectuarà la 
selecció que prèviament s’hagi determinat. 

 
El  Real  Decret  861/1986,  de  25  d'abril,  pel  qual  s'estableix  el  règim  de 
retribucions dels  funcionaris d'Administració local,  modificat pel  Reial  Decret 
158/1996, de 2 de febrer, autoritza a la seva disposició transitòria segona als 
plens de les corporacions locals (fins que no es dictin per l'Administració de 
l'Estat les normes d'acord amb les quals han de confeccionar-se les relacions de 
llocs de treball, la descripció de llocs de treball-tipus i les condicions requerides 
per a la seva creació) a aprovar "un catàleg de llocs" a efectes de complement de 
destí i específic; catàlegs que únicament podran ser modificats mitjançant acord 
del ple. 

 
No obstant, ja hem indicat que la legislació de Catalunya efectua una regulació 
complerta sobre la relació de llocs de treball (arts. 29 a 32, ambdós inclosos, del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, del Reglament del personal al servei de les 
entitats locals i, molt especialment, a l'article 29 de la refosa en un text únic dels 
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció 
pública aprovada pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, que permet la 
seva aplicació. 

 
La plantilla ha d'ésser aprovada pel ple de la corporació anualment en la mateixa 
sessió en què s'aprovi el pressupost. Un exemplar de la plantilla amb el total de 
les retribucions del personal que se'n dedueixi i la relació de llocs seran 
documents que integrin el pressupost. La plantilla es pot modificar amb 
posterioritat a l'aprovació del pressupost durant l'any de la seva vigència, per 
respondre a l'establiment de nous serveis, per a l'ampliació, supressió o millora 
dels existents que no admetin demora per a l'exercici següent, com també si 
respon a criteris d'organització administrativa interna. Quan la despesa de la 
modificació per ampliació no es pugui compensar amb la despesa de la 
modificació per reducció, o per la disponibilitat de consignacions destinades a 
llocs vacants que no es pretenguin proveir en l'exercici, la modificació de la 
plantilla requerirà que s'aprovi l'expedient de modificació de crèdits del 
pressupost.. 

 
4. Entrada en vigor de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

 
La nova Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP) 
es publicà ren el BOE número 89 de data 13.4.07. La seva Disposició Final 
quarta preveié la seva entrada en vigor en el termini d’un mes a partir de la seva 
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publicació,  és  a  dir,  a  partir  del  dia14.5.07,  llevat  d’unes  determinades 
excepcions. 

 
Als efectes que ara ens ocupen, el seu article 76 classifica el personal funcionari 
de carrera en 3 grups i els corresponents subgrups: 

 
GRUP A: títol universitari de grau. 

SUBGRUP A1 
SUBGRUP A2: 

GRUP B: títol de tècnic superior. 

GRUP C: 
SUBGRUP C1: títol de batxiller o tècnic. 
SUBGRUP C2: títol de graduat en educació secundària obligatòria. 

La Disposició Transitòria Tercera apartat 2 EBEP estableix que transitòriament, 
els grups de classificació existents a la seva entrada en vigor s’integraran en els 
grups de classificació professional de funcionaris anteriors, d’acord amb les 
equivalències següents: 

 
GRUP A:     SUBGRUP A1. 
GRUP B:     SUBGRUP A2. 
GRUP C:     SUBGRUP C1. 
GRUP D:     SUBGRUP C2. 
GRUP E:     Agrupacions professionals de la Disposició Addicional setena. 

 
Estableix la D.A.7ª que, ultra els nous grups classificadors (A, B i C) l’Ajuntament 
podrà establir altres agrupacions diferents per a l’accés a les quals no s’exigeixi 
estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema educatiu. En 
tant no es desenvolupi l’EBEP i aquest Ajuntament elabori i tramiti la relació de 
llocs de treball, es proposa la creació provisional d’un nou grup professional  “F” 
en el que s’inclogui tot el personal funcionari de carrera que actualment s’integra 
en l’antic grup de classificació E. 

 
De conformitat amb la proposta de la Regidoria de Règim Intern, s’acorda per 
vuit vots a favor dels regidors Joaquim Mas Rius, Cati Forcano Isern, Sílvia 
Tamayo Mata, Albert Lamana Grau, Rafel Dulsat Ortiz, Francesc Martín 
Casares, Marisol Pacheco Martos i Pere Serra Colomer, i cinc vots en contra 
dels  regidors  Laureà  Gregori  Fraxedas,  M.  Assumpció  Sánchez  Salbanyà, 
Josep Alboquers Petitbó, Mercè Pallarolas Fabré i Àngel López Solà: 

 
PRIMER.- Aprovar la modificació de la plantilla del personal al servei d’aquesta 
corporació que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris de 
carrera, a personal eventual i al personal laboral, que figura inclòs en el 
pressupost i que és la següent: 

 
Personal laboral: 
- Crear un lloc de treball d’oficial primera de fusteria 

 
SEGON.- Aprovar, així mateix, el text refós de la plantilla que s’incorpora com 
annex número 1 dels presents acords. 
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TERCER .- Inserir al tauler d’anuncis de la corporació, al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la 
modificació efectuada de la plantilla del personal de la corporació. 

 
QUART.- Trametre còpies certificades de la plantilla a l’administració de l’Estat i 
al Departament de Governació de la Generalitat, en el termini de trenta dies des 
de la seva aprovació. 

 
Plantilla Anual de Personal. Any 2009 

 
PLANTILLA ANUAL DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE 
MAR 

 
FUNCIONARIS Subgrup Places Vacants 
Escala de funcionaris d’habilitació nacional 
SECRETARI 
INTERVENTOR 
TRESORER 
Escala d’Administració General 

A(A1)         1               - 
A(A1)        1               - 
A(A1)        1               1 

 
B.1 Subescala tècnica superior (TAG) 

 
- Cap del Servei de Secretaria 
- Cap del Servei de Llicències 

 
B.2 Subescala Administrativa 

 
B.2.a Caps d’Àrea: - Central de compres 

- Estadística, sanitat i 

A(A1) 1 
A(A1) 1 
 
 
 
 
C(C1) 8 1 

ensenyament  
- Secretaria – Alcaldia 

- Alcaldia- Secretaria 
- Registre i notificacions 
- Urbanisme 
- Adjunt àrea de tresoreria 
- Servei d’aigües B.2.b 

Administratius B.3 

Subescala auxiliar 

B.3.a Encarregat de l’Àrea de Registre i Notificacions 
 

B.3.b Auxiliar administratiu 
 

B.4  Subescala subalterna 

 
 
 
 
 
 
C(C1) 6 1 

 
 
 
 
D(C2)  1  - 

D(C2) 2 - 

 

 
 

E(F) 1 - 
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B.4.a Recepcionista    

 Subescala Administració especial  
C.1 Subescala tècnica 

 

 
 
C.1.1 Tècnics superiors 
ARQUITECTE 
CAP DEL SERVEI DE RRHH 
TÈCNIC DE COMUNICACIÓ 
TÈCNIC DE MEDI AMBIENT 

 
C.1.2 Tècnics mitjos 
ARQUITECTE TÈCNIC 
TÈCNIC MEDI AMBIENT 

 
C.1.3 Tècnics auxiliars 
AUXILIAR TÈCNIC DE BIBLIOTECA 
CAP D’INSPECCIÓ I DISCIPLINA URBANÍSTICA 
ADMINISTRATIU SERVEI NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA 

 

 
 
C.2 Subescala Serveis Especials 

 
C.2.1. Classe: Policia local 
INSPECTOR 
SERGENT 
CAPORAL 
AGENT 

 
C.2.2. Classe: Personal d’oficis 
Personal qualificat 

 
CAP BRIGADA OBRES I SERVEIS 

Personal no qualificat 

CONSERGE CEIP 

 
 
 
 
 
A(A1) 
A(A1) 
A(A1) 
A(A1) 

 

 
 
B(A2) 
B(A2) 

 

 
 
C(C2) 
C(C2) 
C(C2) 

 
 
 
 
 
 

B(A2) 
C(C1) 
D(C2) 
D(C2) 

 
 
 
 
 

D(C2) 
 
 
 
 
E(F) 

 
 
 
 
 
1 
1 
1 
1 

 

 
 
3 
1 

 

 
 
2 
1 
1 

 
 
 
 
 
 
1 
1 
5 
20 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
1 
- 
1 
1 

 

 
 
1 
- 

 

 
 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
- 
2 
2 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
1 

TOTAL FUNCIONARIS  65 12 

 
 LABORALS D’ACTIVITAT CONTINUA   Grup  Places   Vacants 
 Subgrup   
 
Tècnics superiors 
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ENGINYER 
TÈCNIC DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
TÈCNIC DE COMUNICACIÓ 
COORDINADOR DE L’ÀREA DE CULTURA, 
ARXIVER/A 

A(A1) 
A( A1) 
A(A1) 
A(A1) 
A(A1) 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
- 
- 
- 

 
Tècnics mitjans 

 
COORDINADORA DE SERVEIS SOCIALS 
ASSISTENT SOCIAL 
EDUCADOR SOCIAL 
AODL 
MESTRA D’ADULTS 
INFORMADOR TURÍSTIC 
TÈCNIC D’EDUCACIÓ 
TÈCNIC DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA (80%) 
TÈCNIC D’ESPORTS 
TÈCNIC DE JOVENTUT 
TÈCNIC INFORMÀTICA 
TÈCNIC D’AUTOEMPRESA (50%) 

 
 
 
 
B(A2) 
B(A2) 
B(A2) 
B(A2) 
B(A2) 
B(A2) 
B(A2) 
B(A2) 
B(A2) 
B(A2) 
B(A2) 
B(A2) 

 
 
 
 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 
 
- 
1 
- 
2 
- 
1 
- 
1 
1 
1 
1 
1 

 
Tècnics auxiliars 

 
ADMINISTRATIU 
DELINEANT 
AUXILIAR TÈCNIC DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 
 
 
 

C(C1) 
C(C1) 
C(C1) 

 
 
 
 
3 
1 
1 

 
 
 
 
2 
- 
1 

 
Auxiliars administratius 

 
D(C2) 

 
13 

 
3 

 
Personal d’oficis qualificat 

 
OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA 
OFICIAL PRIMERA CONSTRUCCIO 
OFICIAL PRIMERA FORJA 
OFICIAL PRIMERA PINTOR 
OFICIAL PRIMERA VITRALL 
OFICIAL PRIMERA FUSTERIA 
CONDUCTORS 
TREBALLADORES FAMILIARS 
INFORMADOR AMBIENTAL 

 
 
 
 

D(C2) 
D(C2) 
D(C2) 
D(C2) 
D(C2) 
D(C2) 
D(C2) 
D(C2) 
D(C2) 

 
 
 
 
2 
5 
1 
1 
1 
- 
3 
2 
1 

 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
- 
1 

 
Personal d’oficis no qualificat 

 
OFICIAL SEGONA ELECTRICISTA 
OFICIAL SEGONA FUSTERIA 

 
 
 
 
E(F) 
E(F) 

 
 
 
 
2 
1 

 
 
 
 
- 
- 
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OFICIAL SEGONA FORJA 
OFICIAL SEGONA BRIGADA OFICIAL 
SEGONA CONSTRUCCIÓ VIGILANT 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES VIGILANT 
PLAÇA MERCAT 
AJUDANT DE VIGILANT PLAÇA MERCAT 
OPERARI DEL SERVEI DEL CEMENTIRI 
PEÓ FUSTERIA 
CONSERGES 
NOTIFICADOR 
OPERARIS DE LA BRIGADA D’OBRES I SERVEIS 
PEONS JARDINERIA (Servei Subrogat) 

E(F) 
E(F) 
E(F) 
E(F) 
E(F) 
E(F) 
E(F) 
E(F) 
E(F) 
E(F) 
E(F) 

 
E(F) 

1 
3 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
8 

 
3 

- 
1 
- 
3 
- 
- 
- 
- 
2 
- 
2 

TOTAL PERSONAL LABORAL D’ACTIVITAT 
CONTINUADA 

 86 26 

 
LABORALS D’ACTIVITAT TEMPORAL Grup 

Subrup 
Places Vacants 

 
Personal d’oficis no qualificat 

 
OPERARIS DE NETEJA (durant 4 mesos) E(F) 3 3 

 
TOTAL PERSONAL LABORAL D’ACTIVITAT 3 3 
TEMPORAL 

 
PERSONAL EVENTUAL Grup 

Subgrup 
Places Vacants 

 
Tècnic per a la innovació i modernització de 
l’Administració 
Tècnic per a l’oficina d’habitatge i accessibilitat 
(50%) 

 
A(A1) 1 

C(C1) 1 

TOTAL PERSONAL EVENTUAL 2 
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PLANTILLA ANUAL DEL PERSONAL DE L’ORGANISME AUTÒNOM DE 
RÀDIO CANET, PER A L’ANY 2009 

 
LABORALS D’ACTIVITAT CONTINUADA Grup 

Subgrup 
Places Vacants 

 
DIRECTOR/A 
REDACTOR (80%) 
TÈCNIC DE SO (53,33%) 

C(C1) 1  - 
D(C2) 1 1 
D(C2) 1 - 

 
 

a. TOTAL PERSONAL 3 1 
 

Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que es tracta de reconèixer 
una categoria laboral a un treballador de la brigada que en té l’acreditació. 
Aquest treballador passa d’oficial segona a oficial primera. Això no altera el 
capítol 1 del pressupost. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup 
municipal, el qual explica que un dels greus problemes de l’Ajuntament és la 
quantitat  de  personal  que  hi  treballa  i  cobra.  És  un  fet  denunciat  moltes 
vegades i el senyor alcalde en molts plens li acaba donant la raó. Però 
paradoxalment avui es proposa augmentar la plantilla. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que no s’amplia la plantilla, 
sinó que es canvia la categoria laboral d’un treballador. S’amortitza una plaça i 
se’n crea una altra, el nombre de treballadors és el mateix. 

 
Pren la paraula el senyor Serra, el qual explica que a la Comissió Assessora el 
secretari municipal li va explicar que no s’amortitzava cap plaça, o sigui que si 
es crea una plaça d’oficial primera el que es fa és augmentar la plantilla del 
personal. Una altra cosa és que la plaça no es cobreixi, però no s’amortitza i, 
per tant, s’augmenta la plantilla. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual demana al senyor secretari que 
expliqui si aquesta plaça d’oficial segona s’amortitzarà o no, a la qual cosa el 
senyor  secretari  contesta  que  s’amortitzarà  quan  estigui  coberta  la  plaça 
d’oficial primera. 

 
Pren la paraula el senyor Serra, el qual explica que el seu vot era en contra 
d’aquest punt per les informacions que tenia d’aquest des de la Comissió 
Assessora. En aquests moments, que se li ha assegurat que aquesta plaça 
d’oficial segona s’amortitzarà quan el treballador que li pertoca pels seus mèrits 
accedeixi a la categoria superior, el seu vot ha canviat i serà favorable. 

 
Pren la paraula la senyora M. Assumpció Sánchez Salbanyà, regidora del grup 
municipal de CiU, la qual explica que el seu grup municipal vol deixar palès que 
no es posarà valorar si un treballador es mereix un augment de categoria, però 
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no veuen clar precisament el mateix que discutia el senyor Serra, fa un moment 
i el seu vot estava molt condicionat per aquest assumpte. Pensen que si el 
treballador es mereix aquest augment de categoria s’ha de tirar endavant, però 
amb l’equip de govern actual no tenen la garantia absoluta que aquesta 
amortització es durà a terme i que no quedi una porta oberta per al futur per 
incrementar els treballadors de l’Ajuntament, ja que no és el primer cop que 
voten a favor d’un assumpte així i després no es produeix l’amortització. Ho 
compara amb els cops que han votat a favor de la incorporació d’algun tècnic 
amb la promesa que no costaria res a l’Ajuntament perquè era una subvenció 
de la Diputació, però després no ha estat així perquè un cop acabada la 
subvenció, aquest tècnic s’ha quedat en plantilla i ha estat un augment per a les 
arques de l’Ajuntament. Per tant, com que no es poden creure que aquesta 
amortització es durà a terme, el vot del seu grup municipal serà en contra. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que el procediment ha estat 
explicat pel secretari municipal, primer es crea la plaça i després es dóna de 
baixa l’altra. 

 
11.- DETERMINACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2010 

 
Vista l’Ordre del conseller de Treball  TRE/278/2009, de 7 de maig, publicada 
en el Diari Oficial de la Generalitat núm. 5392, de 3 de juny de 2009,  per la 
qual s’estableix el calendari oficial  de festes laborals per a l’any 2010 

 
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, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia 
s’acorda per unanimitat dels tretze membres assistents dels disset de nombre 
de dret que integren el Ple municipal: 

 
PRIMER.- Fixar pels dies 29 de juny (dimarts) i 8 de setembre (dimecres), les 
dues festes locals de Canet de Mar, per a l’any 2010. 

 
SEGON.- Comunicar aquest acord al Departament de Treball de la Generalitat 
de Catalunya, als efectes de publicació en l’Ordre de Festes Locals a Catalunya 
per a l’any 2010. 

 
12.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL SÍNDIC DE 
GREUGES DE CATALUNYA 

 
Atès que el síndic de greuges de Catalunya, que té com a missió general la 
defensa dels drets fonamentals i de les llibertats públiques dels ciutadans, i 
amb aquesta finalitat supervisa l’actuació de les administracions públiques de 
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Catalunya i del personal que en depèn o està vinculat a un servei públic. 
 

Atès que l'Ajuntament de Canet de Mar, a partir de la voluntat de garantir el 
respecte dels drets humans al municipi, defineix mecanismes com el síndic 
defensor de la ciutadania al Reglament de Participació Ciutadana i forma part 
activa de la Xarxa de Pobles i Ciutats de la província de Barcelona i implementa 
diverses polítiques locals en aquest sentit. 

 
Atès que el síndic i el president de la Diputació de Barcelona van signar, en 
data 17 de gener de 2008, un conveni de col·laboració que inclou, entre altres 
aspectes, la definició d’un marc de col·laboració interinstitucional que permeti la 
cooperació del Síndic amb els ajuntaments de la província de Barcelona. 

 
Atès  que  la  voluntat  d’ambdues  parts  és  aplicar  vies  de  col·laboració  per 
garantir els drets de les persones en l’àmbit local, amb la màxima eficiència, 
experiència i estalvi de la despesa pública, combinant proximitat amb seguretat. 

 
Atès que, amb aquesta finalitat, el Síndic de Greuges supervisa l’activitat de 
l’Administració  local  de  Catalunya  i  la  dels  organismes  públics  o  privats 
vinculats o que en depenen. 

 
Vist el conveni de col·laboració amb el síndic de greuges de Catalunya, el 
contingut literal del qual es transcriu a continuació: 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ 

ENTRE EL SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR 

 
Canet de Mar,                 de 2009 

 
REUNITS 

 
D’una banda, l’Il·lustre Sr. Rafael Ribó, síndic de greuges de Catalunya, amb 
domicili al carrer Josep Anselm Clavé, 31, de Barcelona. 

 
I de l’altra, l’Il·lm. Sr. Joaquim Mas, alcalde de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
amb domicili al carrer Ample, 11, de la mateixa localitat. 

 
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a aquest acte i 

 
MANIFESTEN 

 
1. El síndic de greuges de Catalunya (en endavant, síndic), que té com a missió 
general la defensa dels drets fonamentals i de les llibertats públiques dels 
ciutadans, i amb aquesta finalitat supervisa l’actuació de les administracions 
públiques de Catalunya i del personal que en depèn o està vinculat a un servei 
públic. 

 
1.        L’alcalde de Canet de Mar (en endavant, alcalde), a partir de la voluntat de 
garantir el respecte dels drets humans al municipi, desenvolupa el compromís de 
l’Ajuntament de Canet de Mar amb la Carta europea de salvaguarda dels drets 
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humans a la ciutat, definint mecanismes com el síndic defensor de la ciutadania 
al Reglament de Participació Ciutadana, formant part activa de la corresponent 
Xarxa de Pobles i Ciutats de la província de Barcelona i implementant diverses 
polítiques locals en aquest sentit. 

 
2.        El fet que el síndic i el president de la Diputació de Barcelona van signar, 
en data 17 de gener de 2008, un conveni de col·laboració que inclou, entre altres 
aspectes, la definició d’un marc de col·laboració interinstitucional que permeti la 
cooperació del Síndic amb els ajuntaments de la província de Barcelona. 

 
3.        La voluntat d’ambdues parts d’aplicar vies de col·laboració per garantir els 
drets de les persones en l’àmbit local, amb la màxima eficiència, experiència i 
estalvi de la despesa pública, combinant proximitat amb seguretat. 

 
4.      Amb aquesta finalitat, el Síndic de Greuges supervisa l’activitat de 
l’Administració local de Catalunya i la dels organismes públics o privats vinculats 
o que en depenen. 

 
ACORDS 

1.- El Síndic ha d’oferir a l’Ajuntament una visió singularitzada de supervisió que 
es concreta de la manera següent: 

 

a) La tramesa a l’Ajuntament d’un informe anual que reculli la situació de les 
queixes tramitades pel Síndic que facin referència al municipi i un detall estadístic 
de les consultes provinents de persones i entitats residents a Canet de Mar que 
s’hagin atès des del Síndic, sense que hagin arribat a constituir una queixa, i un 
detall dels elements concrets de referència a la bona administració que se’n 
desprenguin; la tramesa s’ha de fer abans del 31 de març de l’any següent a 
l’exercici objecte de l’informe. 

 

b) La possibilitat d’assistir a un plenari municipal per exposar amb detall l’informe 
esmentat i debatre’l a partir de les opinions que puguin emetre els diferents grups 
municipals. 

 

2.- Donar la màxima celeritat a la tramitació de les queixes presentades al Síndic 
i que afectin competències municipals. Per fer-ho efectiu, s’estableix el 
procediment següent: 

 

a) Quan el síndic sol·liciti informació relacionada amb alguna queixa que estigui 
tramitant, ho ha de fer per carta a l’alcalde i còpia que s’enviarà per correu 
electrònic a l’adreça ciutadania@canetdemar.cat; 

 

b) En un termini de quinze dies hàbils l’alcalde ha de respondre al síndic per carta 
i còpia que s’enviarà per correu electrònic a l’adreça sindic@sindic.cat. 

 

c) Els suggeriments i les recomanacions que pugui fer el Síndic en relació amb 
alguna queixa s’han d’enviar a l’Ajuntament per idèntics conductes, i l’Ajuntament 
ha de respondre si els accepta o no, per idèntiques vies, en un termini que no pot 
anar més enllà dels trenta dies hàbils. 

 

3.- Per fer més efectiva i àgil la tramitació de les queixes s’acorda que: 
 

a) Com a pas previ a la sol·licitud d’informe a l’Ajuntament, amb relació a una 
queixa presentada al Síndic, aquest pot desplaçar-se al municipi per verificar 
sobre el terreny quin n’és l’abast. 

 

b) Com a pas previ a la sol·licitud  d’informe a l’Ajuntament, i si el síndic ho 
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sol·licita, l’alcalde ha de posar a la seva disposició els responsables polítics 
directes i els funcionaris responsables del cas, (acompanyats dels serveis tècnics 
que es considerin necessaris) perquè puguin informar-lo de les circumstàncies i 
els antecedents que afecten la queixa. 

 

c) El Síndic pot desplaçar al municipi els assessors que escaiguin perquè puguin 
entrevistar-se amb les persones o les entitats que ho sol·licitin; en aquest cas, 
l’Ajuntament ha de posar a disposició del Síndic els espais adequats a l’immoble 
conegut com Centre cívic i cultural Vil·la Flora (riera Gavarra, s/n). 

 

4.- Les persones que vulguin presentar una queixa al Síndic ho poden fer: 
 

a) de manera presencial o per correu ordinari a la seu del Síndic; 
 

b) per telèfon, trucant al 900 124 124; 
 

c) per correu electrònic a l’adreça sindic@sindic.cat; 
 

d) per fax al 933 013 187; 
 

e) pel web  www.sindic.cat; 
 

f)  lliurant-la  als  assessors  del  Síndic  durant  alguna  de  les  seves  visites  al 
municipi; 

 

g)  per  mitjà  de  les  bústies  que  s’instal·laran  a  la  planta  baixa  de  l’edifici 
consistorial i del Centre cívic i cultural Vil·la Flora, on, amb sobres trancats, es pot 
dipositar la queixa; setmanalment personal del Síndic retirarà les cartes que hi 
hagi a la bústia. 

 

L’Ajuntament, amb l’acord previ amb el Síndic pel que fa als continguts, ha de 
crear sistemes per divulgar la figura del Síndic, editar fullets sobre les diferents 
vies d’accés al Síndic perquè la població de Canet de Mar en sigui coneixedora i 
instrumentar mecanismes per fer del tot accessible l’operativitat d’aquest conveni. 

 

Igualment, l’Ajuntament ha d’incloure l’enllaç del Síndic al seu web i publicar-hi 
les vies d’accés. 

 

5.- A petició conjunta dels interessats en alguna queixa i de l’Ajuntament, el 
Síndic pot proposar —si ho considera oportú— iniciar vies de mediació que 
facilitin una resolució positiva i ràpida de les queixes, sense que això comporti 
cap minva en les capacitats de supervisió del Síndic sobre el conjunt dels 
processos administratius de l’Ajuntament. 

 

Als efectes administratius, el document del Síndic que reculli la finalització del 
procés mediador s’incorpora al procediment administratiu amb caràcter previ i 
vinculant a la resolució que li posi fi. Les parts poden decidir, en el moment 
d’acceptar la mediació del Síndic, si aquesta resolució administrativa queda 
exclosa de l’exercici de la tutela judicial efectiva a posteriori. 

 

6.- Per fer un seguiment de l’aplicació d’aquest conveni i proposar les millores 
que escaiguin, es crea un grup de treball al qual ambdues parts han d’aportar els 
recursos humans apropiats en funció dels temes que s’identifiquin. 

 

Inicialment, es designen com  a responsables d’aquest grup de treball el Sr. 
Matias Vives, del Síndic, i el Sr. Francesc Martín Casares, de l’Ajuntament. Llur 
responsabilitat inclou fixar la data i l’agenda de les reunions del grup, i la 
convocatòria d’aquestes dins de llurs organitzacions respectives. Tant el síndic 
com l’alcalde poden modificar la persona designada amb una simple comunicació 
a l’altra part. 
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El grup de treball s’ha de reunir com a mínim una vegada a l’any i sempre que ho 
demani qualsevol de les dues parts. 

 

El grup de treball pot tractar sobre qualsevol tema que li sotmeti a consideració 
una de les parts, en el marc de les respectives competències, inclusivament la 
interpretació d’aquelles clàusules que la necessitin, la qual s’ha de fer 
necessàriament per acord unànime. 

 

7.- La vigència d’aquest conveni és de dos anys a comptar des del dia de la data, 
i resta prorrogat de manera automàtica per períodes successius de dues 
anualitats si cap de les parts no fa avinent la voluntat de revisar-lo amb un mínim 
de trenta dies naturals abans que fineixi. 

 

Tanmateix, si l’Ajuntament de Canet de Mar decideix crear la figura del defensor 
local, el conveni queda resolt a partir de la seva presa de possessió, sens 
perjudici de subscriure amb el defensor local esmentat, sempre que hi estigui 
d’acord, els convenis de col·laboració que escaiguin. 

 

I perquè consti, les parts signen aquest conveni, per duplicat, al lloc i en la data 
assenyalats en l’encapçalament. 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de 
Participació   i   Ciutadania,   s’acorda   per   unanimitat   dels   tretze   membres 
assistents dels disset de nombre de dret que integren el Ple municipal: 

 
PRIMER.- Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre el síndic de 
greuges de Catalunya i l'Ajuntament de Canet de Mar per aplicar vies de 
col·laboració  per garantir  els drets de les persones en l'àmbit  local, am  la 
màxima eficiència, experiència i estalvi de la despesa pública, combinant 
proximitat amb seguretat. 

 
SEGON.- Nomenar el senyor Francesc Martín Casares, regidor delegat de 
Participació i Ciutadania de l'Ajuntament de Canet de Mar com a representant 
del consistori en el grup de treball encarregat de fer un seguiment de l'aplicació 
d'aquest conveni. 

TERCER.- Notificar aquest acord a les persones interessades a l'efecte oportú. 

Pren  la  paraula  el  senyor  Francesc  Martín  Casares,  regidor  delegat  de 
Participació i Ciutadania, el qual explica que es proposa signar un conveni amb 
el síndic de greuges, amb el qual es dóna resposta amb una figura que ja 
contemplava el ROM i del Reglament de participació ciutadana. Explica que 
l’any 2008 la Diputació i el síndic de greuges van signar un conveni conjunt, 
conveni  que  ha  possibilitat  que  l’Ajuntament  també  el  pugui  signar  i  que 
pràcticament no hi hagi despeses per dur a terme l’objecte d’aquest conveni. 
Aquest conveni contempla dues bústies que s’instal·laran a l’Ajuntament i a 
Vil·la Flora per poder donar respostes als ciutadans que es vulguin adreçar al 
síndic de greuges. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup 
municipal, el qual explica que els ponents de la redacció del ROM, entre els 
quals ell s’hi compta, tenien molt clar la figura del síndic de greuges, ja que es 
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tracta d’una figura vital de contrapès democràtic dins l’organització municipal. 
Ara encara a Canet no hi és, potser per manca de recursos, perquè és una vila 
petita o per manca de rodatge, mentrestant avui es dóna llum verd a un protocol 
amb el síndic de greuges de Catalunya per aprofitar la seva organització. És 
per tant, un primer pas que crearà seguretat i traurà el sentit d’indefensió que 
de vegades es té davant l’autoritat municipal. Per tant, el seu vot serà favorable. 
Només  vol  precisar  un  aspecte  tècnic;  comenta  que  l’acord  preveu  una 
comissió de seguiment on hi haurà un membre de la Sindicatura de Greuges i 
un regidor de l’equip de govern, en aquest cas el senyor Martín Casares. 
Demana que també hi hagués un membre de l’oposició per recobrar l’esperit 
democràtic imperant quan es va crear el ROM. Creu que seria més just i plural. 

 
Pren la paraula el senyor Martín Casares, el qual explica que el senyor Serra ja 
li va manifestar a la Comissió Assessora el fet que hi pogués participar un 
membre de l’oposició. Va fer una consulta al Síndic de Greuges i li van explicar 
que aquesta era una reunió de treball i prou. El regidor, però, explica que si en 
algun moment hi ha algun motiu de reunió amb l’oposició, ell mateix els 
convidarà per assabentar-los de tot. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que seria bo, independentment 
d’aquesta comissió de treball, que aquestes reunions estiguessin obertes al 
màxim de gent possible. 

 
13.- AUTORITZACIÓ A L'AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS AMB TRANSPORT 
URBÀ   PER   A   REPRESENTACIÓ   DE   L'AJUNTAMENT   PER   A   LES 
MESURES DE FOMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

 
Vist el conveni formalitzat en data 27 de juliol de 2006, entre l’Honorable Sr. 
Joaquim Nadal i Farreras, en qualitat de conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya (DPTOP) i de president del Consorci 
Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i, l’Il·lm. Sr. Josep Mayoral Antigas, en 
qualitat de president de l‘Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU), i 
que té per objecte la millora del transport públic col·lectiu urbà dels municipis 
associats a l’AMTU, mitjançant l’increment dels ajuts a municipis per a la millora 
del transport urbà que actualment atorga la Generalitat de Catalunya en aquest 
àmbit. 

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar és membre associat de l’AMTU, segons 
acord adoptat pel ple en sessió celebrada el dia 29 de maig de 2008. 

 
Vist que en el pacte segon, lletra A), primer apartat, de l’esmentat conveni, 
s’estableix que: “L’AMTU es compromet a: Obtenir dels ajuntaments d’aquests 
municipis, que tinguin interès en beneficiar-se de les mesures de foment de la 
Generalitat de Catalunya, l’autorització expressa per a actuar, en representació 
seva, com a interlocutora única davant la Generalitat de Catalunya i l’ATM, en 
l’acompliment d’aquest conveni.” 

 
Considerant que l’Ajuntament de Canet de Mar té interès a acollir-se a les 
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ajudes que resulten de l’esmentat conveni i, alhora, i a petició de l’AMTU, entén 
procedent l’autorització a què es fa referència en el paràgraf anterior. 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de 
Seguretat Ciutadana, s’acorda per unanimitat dels tretze membres assistents 
dels disset de nombre de dret que integren el Ple municipal: 

 
PRIMER.- Autoritzar a l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) 
per tal que representi a l’Ajuntament de Canet de Mar, als efectes que 
s’estableixen en el pacte segon, lletra A), paràgraf 1., del conveni formalitzat el 
dia 27 de juliol de 2006, entre el DPTOP- ATM i l’AMTU (objecte de transcripció 
en la part expositiva d’aquesta proposta), l’objecte del qual és la millora del 
transport públic col·lectiu urbà dels municipis associats a l’AMTU. L’expressada 
autorització s’entén tant amplia en dret com sigui menester, en el marc dels 
drets i obligacions que es recullen en el conveni de referència. 

 
SEGON.-  Comunicar  l’acord  antecedent  al  DPTOP  de  la  Generalitat  de 
Catalunya, a l’ATM i a l’AMTU. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que quan Canet de Mar va 
establir aquest servei, el cost econòmic estava al voltant de 150.000 euros, dels 
quals uns 25.000 euros es recollien a través dels tiquets. Per tant, aquest 
servei genera un dèficit d’uns 120.000 euros aproximadament, els quals 
quedaven repartits meitat i meitat entre l’Ajuntament i la Generalitat. Explica 
que l’Ajuntament es va integrar dins d’aquesta associació perquè hi havia el 
compromís  que  donaven  subvencions  per  poder  cobrir  determinades 
mancances del servei. Una de les mancances era que no hi havia servei durant 
el mes d’agost, i aquesta ha estat la primera subvenció que s’ha rebut. Aquesta 
Associació actua en nom de tots els ajuntaments que s’hi han integrat i per 
poder fer-ho necessita una autorització de tots ells, així els pot representar 
davant de la Generalitat per sol·licitar aquestes subvencions. És el que es porta 
a aprovació en aquest punt. 

 
14.- RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
11 DE JUNY DE 2009, AMB RELACIÓ A L'APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA 
I LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI ENTRE LA DIRECCIÓ GENERAL DE 
PORTS I TRANSPORTS, L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ, 
L'AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I L'EMPRESA BARCELONA BUS 

 
Vist l'acord pres per la Junta de Govern Local de data 11 de juny de 2009, amb 
relació a l'aprovació de la pròrroga i la modificació del conveni entre la Direcció 
General   de   Ports   i   Transports,   l'Autoritat   del   Transports   Metropolità, 
l'Ajuntament de Canet de Mar i l'empresa Barcelona Bus, el text literal del qual 
és el següent: 

 
4.- APROVACIÓ PRÒRROGA I MODIFICACIÓ CONVENI ENTRE LA 
DIRECCIÓ GENERAL DE PORTS I TRANSPORTS, L'AUTORITAT DEL 
TRANSPORT  METROPOLITÀ,  L'AJUNTAMENT  DE  CANET  DE  MAR  I 



S/Iu 

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:  canetmar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

 

L'EMPRESA BARCELONA BUS 
 

Atès que el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària del dia 29 de maig del 2008 
va  aprovar  la  formalització  d'un  conveni  de  col·laboració  entre  la  Direcció 
General de Ports i Transports, l'Autoritat del Transport Metropolità, l'Ajuntament 
de Canet de Mar i l'empresa Barcelona Bus, SL per a la millora dels serveis de 
transport de viatgers per carretera entre Canet de Mar i Calella. 

 
Atès que mitjançant aquest conveni, signat en data 13 de juny d'enguany, 
s'estableix la prestació del servei de transport públic de viatgers per carretera 
durant l'any 2008 entre Canet de Mar i l'hospital de Calella, segons els termes 
que es detallaven en l'annex 1 que acompanya l'esmentat conveni. 

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar forma part de l’Agrupació de Municipis 
amb Transport Urbà (en endavant AMTU), la qual té com a finalitat contribuir a la 
millora constant dels serveis públics de transport col·lectiu que són titularitat dels 
ens associats. 

 
Vist el Decret Núm. 998/2008, de 3 d'octubre, ratificat pel Ple municipal en sessió 
de data 24 de novembre del 2008, mitjançant el qual es modifica l'annex 1 del 
conveni esmentat per ampliar el servei de transport de viatgers per carretera 
amb dues parades més en el terme municipal de Canet de Mar. 

 
Atès que l'Ajuntament de Canet de Mar considera imprescindible garantir una 
sèrie de millores en els serveis de transport diürn que atenen, especialment, la 
comunicació amb l'hospital de Calella i les comunicacions entre els diversos 
nuclis de població d'aquests municipis per tal d'afavorir el seu accés a la xarxa 
de serveis regulars interurbans de transport de viatgers per carretera durant el 
mes d'agost. 

 
Atès que l’AMTU subvenciona part del cost de les millores que l’Ajuntament de 
Canet de Mar vol introduir en aquest servei aquest any 2009, això és el transport 
de viatgers per carretera durant el mes d’agost. 

 
Atès que hi ha consignació pressupostària per finançar la part no subvencionada 
d’aquest servei durant l’any 2009, mitjançant la partida 30 44600 22300 del 
vigent pressupost ordinari. 

 
Vistos els acords novè i desè del conveni signat en data 13 de juny, les quals es 
transcriuen a continuació: 

 
Novè.- Vigència 

 
Aquest Conveni serà vigent fins a la liquidació de la despesa prevista en el pacte tercer 
per  a  la  prestació durant  l’any  2008 dels  serveis  de  transport que  en  constitueixen 
l’objecte. 

 
Desè.- Pròrroga 

 
Aquest Conveni es podrà prorrogar per acord de les parts per períodes anuals si escau, 
mitjançant la formalització dels corresponents protocols addicionals. 

 
Vist el text de la pròrroga i la modificació d’aquest conveni, el qual es transcriu a 
continuació: 
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Conveni entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, l’Autoritat del 
Transport Metropolità,  l'Ajuntament de Canet de Mar i l'empresa Barcelona Bus, SL 
per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera entre Canet de Mar i 
Calella 

 
 

Barcelona ---------------------------- 

REUNITS 

El Sr.                                                  , en nom i representació del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya en virtut de 
l’autorització  de  signatura  conferida  pel  conseller  del  Departament  de  Política 
Territorial i  Obres Públiques en data                                      ,  d’acord amb el que 
determinen els articles 40-42 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, 
procediment i règim jurídic de la Generalitat de Catalunya. 

 
El Sr. Ramon Seró i Esteve, director general d’Autoritat del Transport Metropolità, 
consorci per a la coordinació del sistema metropolità de transport públic de l’àrea de 
Barcelona (d’ara endavant ATM). 

 
El Sr. Joaquim Mas i Rius, alcalde de l'Ajuntament de Canet de Mar, en nom i 
representació d'aquest ens local d’acord amb les atribucions que li atorga l’article 53 
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 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 Sr. Francesc Sagalés i Sala, conseller delegat de Barcelona Bus, SL, amb seu a  la 
pl. de Tetuan, 30, entresòl 1a, de Barcelona. 

 
Les parts es reconeixen capacitat i la representació per a signar aquest Conveni. 

EXPOSEN 

I. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques està duent a terme una sèrie 
d'actuacions per a la millora de la xarxa de transport públic de viatgers amb la finalitat 
d'efectuar una assignació més eficient de recursos i permetre a la ciutadania exercir el 
seu dret a la mobilitat. 

 
II. L'Ajuntament de Canet de Mar considera imprescindible disposar d’un nivell   de 
serveis de transport públic de viatgers que permeti garantir l’accés de les persones 
usuàries a l’Hospital Comarcal, situat al terme municipal de Calella. Alhora, també vol 
garantir una sèrie de millores en els serveis de transport diürn que atenen, 
especialment, la comunicació amb l’hospital de Calella i les comunicacions entre els 
diversos nuclis de població d’aquest municipis per tal d’afavorir el seu accés a la xarxa 
de serveis regulars interurbans de transport de viatgers per carretera durant el mes 
d’agost. 

 
III. La comunicació entre les poblacions de Canet de Mar i Calella és atesa pel servei 
regular de transport de viatgers per carretera de Figueres a Barcelona amb ramals (V- 
GC-61GI-b), del qual és concessionària l'empresa Barcelona Bus, SL. 

 
IV. Per resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 28 d'octubre 
de  2003,  va  ser  aprovat  el  Pla  d'innovació i  millora  de  la  qualitat  de  l'empresa 
Barcelona Bus, SL. De conformitat amb la seva clàusula sisena, el Pla d'innovació i 
millora de la qualitat presentat per aquesta empresa no suposa un compromís de 
despesa per part del Departament de Política Territorial i Obres Públiques quant a 
l'atorgament de futures subvencions i ajuts públics per atendre l'explotació de les 
concessions de les quals és titular l'empresa Barcelona Bus, SL, per a l'execució de 
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les mesures contingudes en el Pla. En tot cas, l'atorgament de les esmentades 
subvencions i ajuts públics queda supeditat al compliment de les condicions que es 
puguin  establir  en  els  programes de  subvencions segons  la  disponibilitat 
pressupostària existent. El seu atorgament es durà a terme amb la tramitació prèvia de 
l'expedient corresponent de conformitat amb la normativa vigent en matèria de 
subvencions i la que en cada cas sigui aplicable d’acord amb les bases per a 
l'atorgament dels ajuts que es tracti. 

 
El Pla d'innovació i millora de la qualitat de l'empresa Barcelona Bus, SL no inclou, 
entre les mesures incloses que són compensades per l'ampliació concessional, la 
prestació dels serveis de transport que són l’objecte d'aquest Conveni a càrrec de 
l’empresa concessionària, per la qual cosa es fa necessari preveure una compensació 
econòmica per atendre el desequilibri econòmic que es produeix en la concessió de la 
qual és titular l’empresa esmentada. 

 
V. D’acord amb les consideracions exposades, les parts creuen necessari establir 
mitjançant aquest Conveni un marc de col·laboració que permeti la millora dels serveis 
de transport d’aquest municipi amb la seva adaptació a la demanda de transport 
detectada, al mateix temps que es fixa un règim de finançament estable que garanteixi 
l'equilibri econòmic necessari per assolir uns nivells correctes de prestació del servei 
en benefici de les persones usuàries. 

 
Per tot plegat, d'acord amb aquestes consideracions, les parts 

 
ACORDEN 

 
Primer.- Objecte del conveni 

 
Aquest Conveni té com a objectiu definir les actuacions de les parts per a la millora 
dels serveis de transport públic de viatgers per carretera al municipi de Canet de Mar 
amb la prestació   durant l’any 2009 d’un servei entre Canet de Mar i l’Hospital de 
Calella en els termes que es detallen en l’annex 1. 

 
Segon.- Actuacions de les parts 

 
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques, amb la tramitació prèvia 
prevista en la normativa vigent en matèria de contractació administrativa i en la Llei 
12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant 
vehicles de motor i en el seu Reglament aprovat pel Decret 319/1990, de 21 de 
desembre, ha d’autoritzar l'empresa Barcelona Bus, SL per a la modificació de les 
condicions de prestació del servei públic regular de transport de viatgers per carretera 
de Figueres a Barcelona amb ramals (V-GC-61GI-b) per a la prestació de les 
expedicions entre Canet de Mar i l’Hospital de Calella amb les condicions que es 
detallen  en  l'annex  d'aquest  Conveni  i  per  a  la  participació  en  el  finançament 
d'aquestes actuacions de conformitat amb el que estableix el pacte tercer. 

 
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques, de conformitat amb 
l’Ajuntament de Canet de Mar, amb la tramitació prèvia prevista en la normativa 
esmentada, pot modificar els serveis de transport detallats en aquest Conveni en 
funció del grau d’ús que el públic usuari en faci sobre la base de la proposta que la 
comissió de seguiment prevista en el pacte setè pugui formular en aquest sentit. 

 
L’Ajuntament de Canet de Mar participarà en el finançament dels serveis de transport 
especificats en aquest Conveni d’acord amb les prescripcions establertes en el pacte 
tercer i en promourà l’ús entre el públic usuari. 

 
Autoritat del Transport Metropolità assessorarà i realitzarà el seguiment del servei 
acordat en aquest Conveni, que quedarà incorporat al sistema tarifari integrat de la 
regió metropolitana de Barcelona. 
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L'empresa Barcelona Bus, SL es compromet a la prestació dels serveis de transport de 
viatgers que són l’objecte d'aquest Conveni en les condicions que siguin fixades pel 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 

 
Tercer.- Règim econòmic i finançament del servei 

 
El finançament del dèficit en l’explotació dels serveis de transport estipulats en aquest 
Conveni serà dut a terme pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques i 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
En aquest sentit, el dèficit en l'explotació de la prestació de les esmentades 
comunicacions serà calculat com la diferència dels costos estimats d'explotació del 
servei  que  es  detallen en  el  pressupost que  s'acompanya com  a  annex 2  i  els 
ingressos  obtinguts  en  concepte  de  recaptació  del  servei,  amb  la  fixació  d'una 
aportació màxima de 130.448,24 euros per l’any 2009, amb l'objectiu de mantenir el 
necessari equilibri econòmic i financer de l'explotació del servei regular de transport de 
viatgers esmentat, segons la distribució següent: 

 
- Departament de Política Territorial i Obres Públiques: fins a un màxim de 60.240,33 
euros (46,18%). 
- Ajuntament de Canet de Mar, fins a un màxim de 70.207,91 euros (53,82%). 

 
En el supòsit que l’import total de les aportacions econòmiques a satisfer sigui inferior 
al límit màxim estimat, la quantia a abonar per cadascuna de les administracions 
implicades es reduirà proporcionalment en funció del seu percentatge d’aportació en el 
finançament del servei. 

 
El pressupost dels serveis de transport previstos en aquest Conveni podrà ser revisat 
amb motiu de la modificació de les seves condicions de prestació en els termes 
previstos en el pacte segon, mitjançant la formalització del corresponent protocol 
addicional. 

 
Així mateix, en el cas que s’acordi la pròrroga de la vigència d'aquest Conveni, es 
revisarà l’esmentat pressupost mitjançant la formalització dels corresponents protocols 
addicionals en els termes previstos en el pacte novè, tenint en compte els increments 
reals experimentats en els costos derivats de l'explotació dels serveis de transport que 
en constitueixen l’objecte. 

 
Quart.- Incentius i penalitzacions a la gestió 

 
Amb la finalitat d’aconseguir que la prestació dels serveis de transport especificats en 
aquest Conveni es faci d’acord amb uns objectius d’explotació i uns requeriments de 
qualitat que en permetin la millora contínua, s’estableix un sistema d’incentius i 
penalitzacions a la gestió que té en compte dos factors que són essencials com a 
indicadors de seguiment dels serveis: el nombre de viatgers transportat i l’índex de 
satisfacció del client (d’ara endavant ISC). El primer és un indicador sobre l’evolució de 
la demanda i el segon sobre la qualitat percebuda pel viatger sobre el servei en 
qüestió. 

 
- Evolució dels viatgers transportats 

 
L’evolució del nombre de viatgers de pagament (Vvq,i) en relació amb els viatgers de 
pagament previstos (Vvp,i), serà objecte d’un incentiu si aquesta evolució és positiva, 
en funció de l’increment de recaptació anual de bitlletatge del servei d’un any (Rvq,i) 
respecte de les previstes com a mínimes en els pressupostos que consten en els 
annexos 1, 2 i 3 (Rvp,i), segons l’escala de la taula següent: 
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Increment de viatgers de pagament Incentiu Ivp 

Vvp,i < Vvq,i ≤ 1,02*Vvp,i Ivp = 0,25*( Rvq,i - Rvp,i) 
1,02*Vvp,i < Vvq,i ≤ 1,04*Vvp,i Ivp = 0,50*( Rvq,i – Rvp,i)) 

Vvq,i > 1,04*Vvp,i Ivp = 0,75*( Rvq,i – Rvp,i) 
 

Amb aquesta finalitat, el nombre de viatgers de pagament previstos en aquest Conveni 
per a l’any 2009 serà el següent: 

 
Servei Canet de Mar – Hospital de Calella -7 29.440 viatgers. 

 
Segons el nombre de viatgers de pagament resultants de la prestació dels serveis, es 
podran produir les situacions següents: 

 
En el supòsit que l’evolució sigui positiva, el  valor de l’incentiu que correspongui 
segons l’escala de la taula anterior quedarà a lliure disposició de l’empresa, mentre 
que la resta d’increment de recaptació serà destinat a reduir l’aportació de les 
administracions signants. Si no es produeix increment positiu de recaptació, malgrat 
l’evolució positiva del nombre de viatgers, no s’aplicarà cap incentiu. 

 
En el supòsit que l’evolució sigui negativa, l’empresa assumeix a càrrec seu les 
possibles desviacions negatives que es puguin produir en la recaptació anual de 
bitlletatge respecte de les previsions inicials. 

 
La   font   d’obtenció  de   les   dades   de   viatgers   serà   la   informació  estadística 
subministrada per l’empresa segons les dades que constin en les validadores dels 
vehicles que presten els serveis, tot i que les administracions signants podran efectuar 
els controls i les inspeccions que consideri oportunes per tal de   validar aquesta 
informació. 

 
- Qualitat percebuda del servei (ISC) 

 
La qualitat dels serveis de transport que són l’objecte d’aquest Conveni serà avaluada 
pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, en el marc de la valoració 
dels serveis regulars de la seva competència mitjançant l’indicador ISC. Per tant, pel 
que fa als serveis especificats en aquest Conveni, es fixà com a ISC de referència 
(ISCR) l’ISC mitjà del conjunt de serveis regulars de transport de viatgers per carretera 
durant el 2009. D’acord amb aquest ISC de referència es concreta un sistema 
d’incentius (IISC) i penalitzacions (PISC), segons el valor de l’ISC obtingut pels serveis 
de transport d’aquest Conveni. 

 
Pel que fa als previstos en el paràgraf anterior, s’estableix una franja de manteniment 
per sobre i per sota de l’ISCR dins de la qual ni s’incentiva ni es penalitza la gestió del 
servei. A partir de certs llindars de desviació més enllà d’aquesta franja, s’incentivarà o 
es penalitzarà l’empresa concessionària amb un percentatge d’increment o decrement 
del cost de producció dels serveis (K) definits i calculats en l’annex 2. En la taula 
següent es mostra l’escala de llindars de l’ISC i l’incentiu i/o penalització corresponent: 

 
Valor ISC condició incentiu (IISC)/penalització (PISC) 

ISCi < ISCR - 1   ISCR – 2 < ISCi ≤ ISCR – 1 PISC = 0,02*K 
ISCR – 3 < ISCi ≤ ISCR – 2 PISC = 0,04*K 

ISCi ≤ ISCR – 3   PISC = 0,07*K 
ISCR – 1 < ISCi < ISCR + 1 franja de manteniment IISC = PISC = 0 

ISCi > ISCR + 1  ISCR + 2 > ISCi ≥ ISCR + 1 IISC = 0,01*K 
ISCR + 3 > ISCi ≥ ISCR + 2 IISC = 0,02*K 
ISCi ≥ ISCR + 3   IISC = 0,03*K 
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Cinquè.- Liquidació 
 

El càlcul de la liquidació del dèficit d’explotació del servei es durà a terme segons els 
costos fixats d’acord amb el pressupost esmentat, al qual caldrà deduir els ingressos 
obtinguts per l’explotació dels serveis de transport. 

 
L'abonament de l'aportació econòmica a efectuar per l’Ajuntament de Canet de Mar 
s'efectuarà mensualment i per períodes vençuts mitjançant el pagament corresponent 
a l'empresa Barcelona Bus, SL, la qual haurà de presentar a l’Ajuntament de Canet de 
Mar, dins la setmana següent a la finalització de cada mes, una factura  resultant de la 
dotzena part alíquota del dèficit anual pressupostat corresponent a l’Ajuntament. Durant 
el transcurs del mes següent, l’empresa aportarà una breu memòria explicativa i un 
escandall que reculli l'estadística d’ús, els ingressos obtinguts i les potencials 
incidències. 

 
L’Ajuntament de Canet de Mar ordenarà els pagaments mensuals corresponents, 
mitjançant transferència bancària a favor de l’empresa Barcelona Bus, SL, en el termini 
màxim de 25 dies naturals des de la presentació de cada factura mensual. En el seu 
defecte, farà diligència de presa de raó de la factura amb el termini de pagament 
corresponent, així com l’endós (annex 3) al banc designat per l’empresa. 
L’endarreriment  del  termini  de  pagament  ocasionarà  el  corresponent  càrrec  en 
concepte d’interessos, segons estableix l’article 200.4 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic. 

 
La no-signatura del conveni i/o protocol mentre s’estigui realitzant el servei no 
exonerarà de l’obligació dels pagaments corresponents per a la prestació del servei. 

 
Cada mes l’empresa Barcelona Bus, SL haurà de presentar a la Direcció General del 
Transport Terrestre les estadístiques corresponent al mes anterior, considerant la part 
alíquota segons el pressupost d’explotació. 

 
Amb  motiu  de  la  presentació  de  la  documentació  corresponent  al  darrer  mes, 
l’empresa Barcelona Bus, SL a més haurà de presentar una liquidació anual dels 
serveis en què es detallin els ingressos obtinguts i les seves despeses d'explotació, a fi i 
efecte de poder efectuar la liquidació definitiva del servei, d’acord amb les xifres que 
Autoritat del Transport Metropolità faciliti sobre els viatgers transportats dins el període 
corresponent. Les quantitats que, si escau, s’hagin de pagar com a resultat de la 
liquidació definitiva del servei s’abonaran en les condicions i els terminis indicats en el 
paràgraf anterior. 

 
Un cop examinada aquesta documentació i determinat el dèficit de prestació del servei 
de comú acord entre l’Ajuntament de Canet de Mar i el Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques, l’Ajuntament de Canet de Mar ordenarà el pagament 
corresponent en els terminis i les condicions fixades en els paràgrafs anteriors. 

 
Les aportacions del Departament de Política Territorial i Obres Públiques es duran a 
terme sobre la base de les mesures de finançament establertes per a la millora dels 
serveis públics regulars de transport de viatgers per carretera, una vegada aportada la 
documentació prevista per a la determinació del dèficit de prestació del servei en els 
termes establerts en aquest pacte. 

 
Sisè.- Controls i inspeccions 

 
L’Ajuntament de Canet de Mar, dins l’àmbit de les seves competències, podrà efectuar 
els controls i les inspeccions de caràcter material  que consideri oportunes en relació 
amb la prestació dels serveis definits en aquest Conveni, i comunicarà al Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques les incidències que hagin pogut ser detectades. 
En tot cas correspon al Departament de Política Territorial i Obres Públiques la 
competència d'inspecció sobre els serveis de transport i l'adopció de les mesures 
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sancionadores corresponents en el cas que es constati l'incompliment de les seves 
condicions de prestació, amb la tramitació prèvia del corresponent expedient en els 
termes previstos en la normativa vigent en matèria de transport de viatgers per 
carretera, tot això sens perjudici de la facultat que correspon a les parts per a la 
resolució d’aquest Conveni en els termes previstos en el pacte desè. 

 
Setè.- Material mòbil per a la prestació dels serveis 

 
Els serveis de transport detallats en aquest Conveni seran prestats amb vehicles de 
titularitat de l'empresa Barcelona Bus, SL adaptats per al transport de persones amb 
mobilitat reduïda. Els vehicles hauran d'anar degudament identificats de conformitat 
amb els requeriments d'imatge corresponents als Transports Públics de Catalunya en 
els termes establerts pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, sens 
perjudici de la incorporació de la imatge de l’Ajuntament de Canet de Mar i de les 
especificacions que corresponguin per la participació del servei en el sistema tarifari 
integrat d’Autoritat del Transport Metropolità. 

 
Vuitè.- Comissió de seguiment 

 
Per tal de vetllar pel correcte desenvolupament dels objectius d'aquest Conveni, en 
especial per tal de formular les propostes de modificació dels serveis de transport que 
en constitueixen l’objecte, es crea una comissió de seguiment integrada per un/una 
representant de cadascuna de les parts signants. El règim de funcionament d'aquesta 
Comissió es determinarà de comú acord. 

 
Novè.- Vigència 

 
Aquest Conveni serà vigent fins a la liquidació de la despesa prevista en el pacte tercer 
per a la prestació durant l’any 2009 dels serveis de transport que en constitueixen 
l’objecte. 

 
Desè.- Pròrroga 

 
Aquest Conveni es podrà prorrogar per acord de les parts per períodes anuals si 
escau, mitjançant la formalització dels corresponents protocols addicionals. 

 
Onzè.- Incompliment 

 
La no-observança per qualsevol de les parts de les obligacions establertes en aquest 
Conveni facultarà les altres parts per exigir-ne el compliment efectiu, i en el cas que 
aquest no es produeixi, la resolució del Conveni 

 
Dotzè.- Jurisdicció 

 
Les qüestions derivades de l'aplicació i la interpretació d'aquest Conveni que no pugui 
resoldre la Comissió de seguiment prevista en el pacte, se sotmetran a la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 

 
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest Conveni per quadriplicat i a un 
sol efecte, en el lloc i data indicats en l'encapçalament. 

 
 
 

del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques 

Ramon Seró i Esteve, 
director general de l’Autoritat del 
Transport Metropolità 
 
 
 
Francesc Sagalés i Sala 
Barcelona Bus, SL 
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Joaquim Mas i Rius, 
alcalde  de  l’Ajuntament de  Canet  de 
Mar 

ANNEX 1 
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Horaris 
FEINERS DE DILLUNS A DIVENDRES (excepte agost) 
CALELLA HOSPITAL 7:00 8:00 9:00 11:00 12:00 13:00 16:00 17:00 18:00 19:00 
SANT 
POL 

 
SANT POL 7:07 8:07 9:07 11:07 12:07 13:07 16:07 17:07 18:07 19:07 
 
RESIDÈNCIA 
GUILLEM 
MAS 

7:12 8:12 9:12 11:12 12:12 13:12 16:12 17:12 18:12 19:12 

 
 

CANET 
de MAR 

 
RENFE 7:14 8:14 9:14 11:14 12:14 13:14 16:14 17:14 18:14 19:14 
 
RIERA 
GAVARRA 7:19 8:19 9:19 11:19 12:19 13:19 16:19 17:19 18:19 19:19 
 
TANATORI 7:23 8:23 9:23 11:23 12:23 13:23 16:23 17:23 18:23 19:23 

 
CEIPO TURO 
DEL DRAC 

 
7:27 8:27 9:27 11:27 12:27 13:27 16:27 17:27 18:27 19:27 

 
PISCINA 7:30 8:30 9:30 11:30 12:30 13:30 16:30 17:30 18:30 19:30 

 
 
 
 
 
 

CANET 

PISCINA 7:30 8:30 9:30 11:30 12:30 13:30 16:30 17:30 18:30 19:30 
VILLA 
FLORA 7:33 8:33 9:33 11:33 12:33 13:33 16:33 17:33 18:33 19:33 
TANATORI 7:35 8:35 9:35 11:35 12:35 13:35 16:35 17:35 18:35 19:35 

de MAR RIERA 
GAVARRA 7:37 8:37 9:37 11:37 12:37 13:37 16:37 17:37 18:37 19:37 

 
RENFE 7:40 8:40 9:40 11:40 12:40 13:40 16:40 17:40 18:40 19:40 

 
INFORMACI 
Ó I TURISME 

 
7:42 8:42 9:42 11:42 12:42 13:42 16:42 17:42 18:42 19:42 
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SANT SANT POL 7:49 8:49 9:49 
POL 

 11:49 12:49 13:49  16:49 17:49 18:49 19:49  
 

CALELLA 
CREU 7:55 8:55 9:55 
GROGA 

11:55 12:55 13:55 16:55 17:55 18:55 19:55 

HOSPITAL 8:00 9:00 10:00 12:00 13:00 14:00 17:00 18:00 19:00 20:00 

FEINERS DE DILLUNS A DIVENDRES (d'agost) 

CALELLA HOSPITAL 7:00 8:00 9:00  11:00 12:00 13:00  17:00 18:00  
SANT POL SANT POL 7:07 8:07 9:07 11:07 12:07 13:07 17:07 18:07 

 
 
 
 
 
 

CANET de MAR 

 
RESIDÈNCIA GUILLEM MAS 7:12 8:12 9:12 

 
11:12 12:12 13:12 

 
17:12 18:12 

RENFE 7:14 8:14 9:14 11:14 12:14 13:14 17:14 18:14 
 

RIERA GAVARRA 7:19 8:19 9:19 
 

11:19 12:19 13:19 
 

17:19 18:19 

TANATORI 7:23 8:23 9:23 11:23 12:23 13:23 17:23 18:23 
 

CEIPO TURO DEL DRAC 7:27 8:27 9:27 
 

11:27 12:27 13:27 
 

17:27 18:27 

PISCINA 7:30 8:30 9:30 11:30 12:30 13:30 17:30 18:30 

 
CANET de MAR PISCINA 7:30 8:30 9:30  11:30 12:30 13:30  17:30 18:30 

VILLA FLORA 7:33 8:33 9:33 11:33 12:33 13:33 17:33 18:33 

TANATORI 7:35 8:35 9:35 11:35 12:35 13:35 17:35 18:35 
 

RIERA GAVARRA 7:37 8:37 9:37 
 

11:37 12:37 13:37 
 

17:37 18:37 

RENFE 7:40 8:40 9:40 11:40 12:40 13:40 17:40 18:40 
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INFORMACIÓ I TURISME 7:42 8:42 9:42   

11:42 12:42 13:42   
17:42 18:42 

SANT POL SANT POL 7:49 8:49 9:49 11:49 12:49 13:49 17:49 18:49 
 

CALELLA 
CREU GROGA 7:55 8:55 9:55 11:55 12:55 13:55 17:55 18:55 

HOSPITAL 8:00 9:00 10:00 12:00 13:00 14:00 18:00 19:00 
Parades 

 
N MUNICIPI DENOMINACIÓ LLOC 

1 CALELLA HOSPITAL ST. JAUME Hospital St. Jaume 

2 CALELLA BENZINERA/RIERA Crtra N - II, P.K. 667 (davant benzinera) 
 

3 
SANT   POL   DE 
MAR 

 
N-II (parada bus) 

 
Crtra N - II, P.K. 664 (parada bus, garatge Ford) 

4 CANET DE MAR RESIDENCIAL GUILLEM MAS Crtra N-II / C/ del Mar 

5 CANET DE MAR EST. RENFE C/ del Mar (N-II) 

6 CANET DE MAR RONDA ST. ELM Ronda St. Elm  (Hotel Carlos) 

7 CANET DE MAR RIERA GAVARRA (COMEDIANTS) Riera Gavarra / C/ Verge del Remei. 

8 CANET DE MAR TANATORI Ronda Sant Jordi / Dr. Fleming 

9 CANET DE MAR VIA CANNETUM Via Cannetum / C/ Rafael Masó. 

10 CANET DE MAR CEIP TURO DEL DRAC Ronda Ferrer de Canet, s/n. 

11 CANET DE MAR PISCINA MUNICIPAL Rial Fieguerola s/n 

 
N  DENOMINACIÓ LLOC 

1 CANET DE MAR PISCINA MUNICIPAL Rial Fieguerola s/n 

2 CANET DE MAR VILLA FLORA Riera Gavarra, a prop Pl. Busquets 

3 CANET DE MAR TANATORI Ronda Sant Jordi / Dr. Fleming 
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4 CANET DE MAR RIERA GAVARRA (COMEDIANTS) Riera Gavarra / C/ Verge del Remei. 

5 CANET DE MAR RONDA ST. ELM Ronda St. Elm / C/ La Creueta 

6 CANET DE MAR MARESME Av. Maresme 

7 CANET DE MAR EST. RENFE C/ del Mar (N-II) 

8 CANET DE MAR INFORMACIÓ I TURISME Crtra N-II ( aprop oficina de turisme) 
 

9 
SANT   POL   DE 
MAR 

 
N-II (parada bus) 

 
Crtra N - II, Vial lateral 

10 CALELLA CREU GROGA Crtra N - II, P.K. 667 (parada lín reg.: Benzinera) 

11 CALELLA BENZINERA / RIERA Crtra N - II, P.K. 667 (Benzinera) 

12 CALELLA HOSPITAL ST. JAUME Hospital St. Jaume. 
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Annex 2 
 

Estructura de costos 
 

QUILÒMETRES ANUALS DE LA LÍNIA 53.295,2  
HORES ANUALS DE LA LÍNIA 2.706,0 

 
COSTOS HORARIS 

 
€/any 

 
€/km 

 
€/h 

% sobre costos 
totals 

PERSONAL DE 
CONDUCCIÓ ALTRE 
PERSONAL COST 
DEL VEHICLE 
AMORTITZACIONS 
DESPESES FINANCERES 
ASSEGURANCES 
TRIBUTS 
COST SVV+SAE 
MANTENIMENT 
ALTRES FIXOS 

 

60.623,45 € 22,4033 42,63% 
12.122,88 € 4,4800 8,53% 

 
16.744,76 € 6,1880 11,78% 
2.588,37 € 0,9565 1,82% 
4.577,24 € 1,6915 3,22% 
375,76 € 0,1389 0,26% 

 
1.011,88 € 0,3739 0,71% 

 
5.924,21 € 2,1893 4,17% 

TOTAL COSTOS HORARIS 103.968,56 € 38,4215 73,12% 
 
 
 

 
COSTOS QUILOMÈTRICS 

 
€/any 

 
€/km 

 
€/h 

% sobre costos 
totals 

PNEUMÀTICS 
CARBURANTS 
LUBRICANTS 
MANTENIMENT, 

2.276,34 € 0,0427 1,60% 
24.516,74 € 0,4600 17,24% 
1.225,84 € 0,0230 0,86% 
6.965,39 € 0,1307 4,90% 
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REPARACIONS, NETEJA 
ALTRES 
PEATGES 

 
3.242,48 € 0,0608 2,28% 

TOTAL COSTOS 
QUILOMÈTRICS 

 

38.226,79 € 0,7173 26,88% 
 

COSTOS 
HORARIS+QUILOMÈTRICS 

 

142.195,34 € 0,72 € 38,42 € 100,00% 

RETRIBUCIÓ DE LA 
GESTIÓ 

 

14.219,53 € 0,07 € 3,84 € 

 
 €/any €/km €/h 

TOTAL 156.414,88 € 0,79 € 42,26 € 
COST TOTAL DEL SERVEI 156.414,88 € 2,93 € 57,80 € 

 
Viatgers 
TMP 
Ingressos tarifaris 
Previsió de dèficit 

29.440 
0,8820 € 
25.966,640 € 
130.448,24 € 

 

 

Aportacions: 
DPTOP 

 
 

60.240,33 € 

 
 

46,18% 
Canet de Mar 70.207,91 € 53,82% 
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Annex 3 

 
En (la persona representant legal de l’empresa), en nom i de (raó social de l’empresa) 

ENDOSSA 

A favor de (nom de l’entitat financera), sucursal (xxx), de (població), mitjançant el número de compte 
corrent (20 dígits), la factura núm. (xxx), per un valor de (quantitat en euros) de la (corporació municipal). 

 
Barcelona, (data) 

 
Signatura i segell de l’empresa, 

 
(entitat financera) accepta l’endossament, el qual no serà vàlid sense la presa de raó de l’Ajuntament de 
(nom de la corporació municipal). 

 
(data) i signatura i segell de l’entitat financera 

 
Diligència de presa de raó de l’endós de la factura núm. (xxx), import (xxx) i venciment (xxx), a favor de 
(nom de l’entitat financera). 

 
(data) i signatura i segell de la corporació municipal 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana, 
s'acorda per unanimitat: 

 
PRIMER.- Aprovar la pròrroga del conveni entre la Direcció General de Ports i Transports, 
l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Canet de Mar i l’empresa Barcelona Bus, SL 
per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Canet de Mar. 

 
SEGON.- Aprovar la modificació d’aquest conveni, mitjançant la qual s’amplia el servei regular 
interurbà de transport de viatgers per carretera durant el mes d’agost. 

 
TERCER.- Aprovar la despesa que suposa la signatura d’aquest conveni, de fins a un màxim de 
60.240,33 euros a càrrec del Departament de Política Territorial i Obres Públiques i de fins a un 
màxim de 70.207,91 euros a càrrec de l’Ajuntament de Canet de Mar que es finançarà mitjançant 
la subvenció atorgada per l’AMTU i la consignació pressupostària que hi ha en el vigent 
pressupost ordinari per a l’exercici 2009. 

 
QUART.- Facultar el senyor alcalde, Joaquim Mas Rius, per signar tots aquells documents que 
siguin necessaris per dur a terme aquest acord. 

 
CINQUÈ.- Notificar aquests acords a les persones interessades per dur a terme aquests acords a 
l’efecte oportú. 

 
SISÈ.- Aquest acord s’haurà de ratificar pel Ple municipal en una propera sessió ordinària que 
celebri. 

 
Vist l'expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal aplicació, 
de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels tretze membres 
assistents dels disset de nombre de dret que integren el Ple municipal: 

 
PRIMER.- Ratificar l'acord de la Junta de Govern Local de data 11 de juny de 2009, amb 
relació a l'aprovació de la pròrroga i la modificació del conveni entre la Direcció General de 
Ports i Transports, l'Autoritat del Transports Metropolità, l'Ajuntament de Canet de Mar i 
l'empresa Barcelona Bus. 
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SEGON.- Notificar aquest acord a les persones interessades, a l'efecte oportú. 
 

Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que aquesta és la subvenció a què es referia 
en  el punt  anterior.  Aquest  any s’amplia el servei del bus al mes d’agost, gràcies a la 
subvenció atorgada que cobrirà el cost d’aquest servei. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, el qual 
explica que quan es firma un protocol, s’ha de complir. Explica que a l’annex 1 no s’inclou la 
parada del tanatori, tot i que a la relació de parades si que s’hi ha inclòs. Explica que és bona 
cosa aconseguir el servei de bus durant el mes d’agost. Hi ha un fet, però, que no l’ha acabat 
de convèncer. Comenta que el senyor alcalde explica que el dèficit del servei de bus es 
pagaria a meitats iguals entre l’Ajuntament i la Generalitat, però en el protocol que se signa 
s’exposa que la Generalitat pagarà 60.000 euros i l’Ajuntament en pagarà 70.000. la seva 
pregunta és per què hi ha 10.000 euros d’augment. De tota manera el seu vot serà favorable 
perquè creu que l’assumpte s’ho mereix. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que l’Associació dóna la subvenció de 
10.000 euros directament a l’Ajuntament, per tant el consistori continuarà posant els mateixos 
diners, 60.000 euros, amb més servei de bus. Per això es van associar, amb la perspectiva 
que s’aconseguirien subvencions per poder ampliar i millorar el servei de bus. Explica que la 
Generalitat no assumeix més cost del que es va quedar en un primer moment, totes les 
millores que es facin al servei han d’anar a càrrec de l’Ajuntament, per tant, per aconseguir 
millores s’han associat a l’AMTU i així poder tirar-les endavant. 

 
15.- RATIFICACIÓ DECRET 706/2009, DE 10 DE JUNY, DE RECTIFICACIÓ DE LA 
DESCRIPCIÓ D'UN BÉ PATRIMONIAL 

 
Vist el Decret de l’Alcaldia Núm. 706/2009 de data 10 de juny d’enguany, el qual es transcriu 
a continuació: 

 
DECRET NÚM. 706/2009, de data 10 de juny, de l’Alcaldia 

 
En compliment del que disposa l’article 102 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de 
Catalunya, cal actualitzar contínuament l’inventari general i anotar immediatament en el mateix 
inventari tot acte administratiu que generi l’adquisició, alienació, gravamen o qualsevol tipus 
d’alteració de béns o del planejament urbanístic. 

 
Atès que al llibre de l’Inventari de Béns de Canet de Mar hi figura inscrita la finca següent: 

 
EPIGRAF 3.- BENS PATRIMONIALS 
3.1. IMMOBLES 

 
27. MORAGUILS.- Dins la finca situada al terme municipal de Canet de Mar, lloc “Moraguils”, es donen d’alta, 
segons Decret de l’Alcaldia núm. 286 les següents construccions: 

 
Edificació útil, dins la peça de terra situada al terme municipal de Canet de mar, lloc “Moraguils”, consistent en 
una casa de planta baixa, amb planta quadrada, d’una superfície construïda de 120 m2, construïda amb 
tancaments d’obra de fàbrica i coberta a quatre aigües amb forjat i acabat de teulada ceràmica. 

 
Una altra edificació assimilable a quadra de cavalls, consistent en una planta baixa de forma rectangular, 
mides: 14,14 m x 5,60 m., d’obra de fàbrica i teulada de revoltó i bigueta pretensada, tancats de totxo gero a 
tres cares i obertura frontal cara a llevant. Superfície construïda: 80,64 m2. 
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INSCRIPCIÓ: al Registre de la Propietat d’Arenys de Mar, al Tom 1643, Llibre 135 de Canet de Mar, Foli 101, 
Inscripció 5a,  Finca 471. Les construccions cal que siguin inscrites al Registre de la Propietat com a obres 
noves. 

 
TITULAR: L’Ajuntament de Canet de Mar és titular de ple domini del sòl per adjudicació del mateix en virtut del 
projecte de reparcel.lació del sector U-7 Industrial, aprovat definitivament per Comissió de Govern de data 3 de 
setembre de 2003, i d’ambdues construccions en virtut del conveni de data 31 de març de 2004 signat amb la 
senyora Núria Solà Sanjuan. 

 
Cal fer constar que el Ple Municipal de data 26.05.05, va prendre els acords següents: 

 
PRIMER.- Cedir al Grup Excursionista Canet l’ús en precari de l’habitació assenyalada amb el núm.  1 de 
la unitat constructiva situada a la finca aportada núm. 16 al projecte de reparcel.lació del sector U7 
industrial de Canet de Mar i inscrita a l’inventari municipal de béns de l’ajuntament amb el núm. 24,  de 
l’epígraf 3, Béns patrimonials, apartat 1 immobles. 

 
SEGON.- Cedir a l’agrupació GEA XXI l’ús en precari de les habitacions assenyalades amb els núm. 2 i 5 de la 
unitat constructiva situada a la finca aportada núm. 16 al projecte de reparcel.lació del sector U7 industrial de 
Canet de Mar i inscrita a l’inventari municipal de béns de l’ajuntament amb el núm. 24  de l’epígraf 3, Béns 

patrimonials, apartat 1 immobles. 
 

TERCER.- Cedir al Club Ciclista Canet l’ús en precari de l’habitació assenyalada amb el núm.  3 de la 
unitat constructiva situada a la finca aportada núm. 16 al projecte de reparcel.lació del sector U7 industrial 
de Canet de Mar i inscrita a l’inventari municipal de béns de l’ajuntament amb el núm.  24,  de l’epígraf 3, 
Béns patrimonials, apartat 1 immobles. 

 
Durant l’exercici 2005 s’han realitzat arranjaments dins d’aquesta edificació per un import total de 1.640,18 €. 

Valor de la finca: 37.866,18 €. 

Vist l’informe emès pel Sr. Josep M Pedrós i Dabó, Arquitecte Tècnic Municipal, en data 15 de 2009, 
el qual es transcriu literalment: 

 
INFORME DE Arquitecte Tècnic Municipal 

ASSUMPTE Valoració d’habitatge (Edifici 1) i Quadres (Edifici 2) ubicats al Rial de Mas 
Figuerola s/n, de la Zona B d’Equipaments Municipals comunitaris del Polígon 
Industrial U7 de Canet de Mar 

 
A requeriment de la regidoria d’urbanisme es realitza la següent valoració de l’habitatge (edifici 1) i 
Quadres (Edifici 2) situats a una part de la finca de propietat municipal que dona front al Rial de Mas 
Figuerola s/n i qualificat com a zona B- Sistema d’equipaments, zones esportives i centres escolars del 
Polígon Industrial U7 de Canet de Mar. S’adjunta un plànol d’identificació. 

 

Les dades registrals de la finca total son el següents: 
Finca 10403; Inscripció 1ª; Volum 2176; Llibre 246; Foli 2; Secció Canet de Mar 

 
 

DESCRIPCIÓ I SUPERFICIES: 

Edifici 1 

Es tracta d’un habitatge de planta baixa, amb planta rectangular de 12 x 10 m, 120 m2 de superfície i 
que disposa de sala, 3 dormitoris i un bany. La seva construcció és sòlida i està formada amb 
estructura de parets de càrrega ceràmiques, de 30 cm de gruix, i coberta de teula a quatre aigües 
sobre forjat de formigó. 
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Edifici 2 
Es tracta d’un magatzem, abans destinat a quadres de planta baixa, amb planta rectangular de 14,14 
m x 5,6 m = 79,18 m2 de superfície i que disposa d’una sola sala. La seva construcció és sòlida i està 
formada amb estructura de parets de càrrega ceràmiques, de 30 cm de gruix, i coberta de teula a una 
sola pendent. 

 

VALORACIÓ: 
 

D’acord amb la llei d’urbanisme “el valor de les edificacions es determinarà d’acord amb en funció del seu 
cost de reposició corregit en atenció a la seva antiguitat i estat de conservació.” 

 

Per determinar el valor de la construcció es consideren els següents factors: 
 

Edifici 1 
Antiguitat: estimada en 14 anys, corregit correspon a un coeficient de 0,86. 

 

Estat de conservació: estimat normal, corregit correspon a un coeficient de 1,00. 
 

Superfície: 120 m2. 
 

Cost de construcció actual: 950 €/m2 
 

Edifici 2 
Antiguitat: estimada en 1 anys (del seu arranjament). 

 
Estat de conservació: estimat normal, corregit correspon a un coeficient de 1,00. 

Superfície: 79,18 m2. 

Cost de construcció actual: 285 €/m2 
 

Per tant 
 

Valor de la construcció corregit: 285 x 79,18x 1,00 = 22.566,30 € 
 
 

Vist el Decret núm. 496/2009, de data 29 d’abril, el qual es transcriu literalment: 
 

DECRET NÚM 496/2009, de 29 d’abril, d’Alcaldia 
 

Vist l’escrit presentat pels Senyors Tomàs Jover, Jaume Farreras i Pere Gascon, pel qual, en qualitat de 
presidents de les entitats “GEA XXI”, “GRUP EXCURSIONISTA CANET” i “CLUB CICLISTA CANET” 
respectivament, expressaven la seva renúncia al local municipal que feien servir com a seu social i per al 
desenvolupament del seu objecte social, 

 
Atès que l’edifici municipal ubicat a la finca aportada núm. 16 al projecte de reparcel.lació del sector U7 
industrial va ser cedit en precari a les associacions “GEA XXI”, “GRUP EXCURSIONISTA CANET” i 
“CLUB CICLISTA CANET” per acord del Ple de l’Ajuntament el dia 26 de maig de 2005, 

 
Atès que, tal com s’expressa a la sol·licitud lliurada, a l’esmentat espai les entitats “GEA XXI”, “GRUP 
EXCURSIONISTA CANET” i  “CLUB CICLISTA CANET” ja  no desenvolupen les funcions i  activitats 
objecte dels compromisos recollits a l’acord de cessió, 

 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal aplicació, pel present 
RESOLC: 

 
PRIMER.- Acceptar la renúncia de les associacions “GEA XXI”, “GRUP EXCURSIONISTA CANET” i 
“CLUB CICLISTA CANET” a la cessió d’ús en precari de les habitacions de la unitat constructiva situada a 
la finca aportada núm. 16 al projecte de reparcel.lació del sector U7 industrial de Canet de Mar. 

 
SEGON.- Comunicar als responsables de les associacions “GEA XXI”, “GRUP EXCURSIONISTA CANET” i 
“CLUB CICLISTA CANET” la present resolució, i procedir a la recuperació de la possessió de l’immoble 
amb caràcter immediat. 

 
Ho mana i signa el senyor alcalde Joaquim Mas Rius, a la vila de Canet de Mar, a vint i nou d’abril de dos 
mil nou. 
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Vist l’informe emès pel Sr. Eduardo Elosegui Mancisidor, Tècnic de Participació Ciutadana, en data 
20 de maig de 2009, el qual es transcriu literalment: 

 
N’Eduardo Elosegui Mancisidor, tècnic de Participació i Ciutadania de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
comarca del Maresme, en relació a la cessió d’espais municipals a les associacions Soroll.som, Penya 
Barcelonista i Diables de Canet, d’acord amb l’Àrea d’Esports, emet el següent 

 
INFORME 

 
Primer.- L’Ajuntament de Canet de Mar és propietari de la finca que dóna front al Rial de Mas Figuerola 
s/n i qualificat com a zona B-Sistema d’equipaments, zones esportives i centres escolars- del Polígon 
Industrial U7 de Canet de Mar, inscrita a l’inventari municipal de béns patrimonials de l’ajuntament amb el 
núm.27, de l’epígraf 3 apartat 1. 
Aquest sòl consta d’un espai lluire de construccions i dues edificacions. Una edificació de 120m², que 
consta de 3 habitacions, una àrea d’ús comú i un petit servei. I una altra, d’un únic habitacle de 79,18 m2. 
La gestió d’aquest espai és competència de l’Àrea d’Esports. 

Segon.- Atès que aquesta finca consta a l’inventari municipal de béns de l’Ajuntament de Canet de Mar. 

Tercer.- Atès que segons l’article 72 del reglament de patrimoni dels Ens locals, els béns patrimonials han 
de ser administrats d’acord amb els criteris de màxima rendibilitat, no obstant això, els ens locals poden 
valorar motivacions de prestació de serveis socials, promoció i reinserció socials, activitats culturals i 
esportives, promoció urbanística, foment del turismes, ocupació del temps lliure o altres anàlogues, que 
facin prevaler una rendibilitat social per damunt de la rendibilitat econòmica. 

 
Quart.- Atès que segons l’article 75 del reglament de patrimoni dels Ens locals, es poden cedir en precari 
l’ús de béns patrimonials a entitats privades sense ànim de lucre que els hagin de destinar a fins d’utilitat 
pública o d’interès social, sempre en benefici d’interessos de caràcter local. 

 
Cinquè.- Vist l’article 13 del Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
segons el qual l’Ajuntament podrà cedir en precari l’ús dels seus locals i altres béns patrimonials inscrits a 
l’inventari municipal de béns, per tal que siguin destinats a seu social de les entitats veïnals o per al 
desenvolupament del seu objecte social. 

 
Sisè.- Atès que les associacions Soroll.som, Diables de Canet i Penya Barcelonista són entitats socials 
sense ànim de lucre que ofereixen una activitat socialment interessant per a la població, per la qual cosa 
la seva finalitat és d’utilitat pública o d’interès social que desenvolupen en benefici d’interessos de caràcter 
municipal. 

 
Setè.- Atès que les associacions Soroll.som, Diables de Canet i Penya Barcelonista sol·liciten un espai a 
l’objecte de destinar-lo a seu social de les entitats i espai habilitat tant per a desenvolupar-hi les reunions 
socials com pel dipòsit de la documentació administrativa que les entitats generen i emmagatzematge de 
material. 

 
Vuitè.- Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar manifesta la idoneïtat en la destinació de l’al·ludida 
construcció a aquestes finalitats, donada la naturalesa dels equipaments sobre els quals s’assenta 
l’immoble. 

 
Novè.- Atès que, existeixen, doncs, raons suficients per justificar l’oportunitat de la cessió d’ús compartit 
de l’al·ludit immoble a les associacions Soroll.som, Diables de Canet i Penya Barcelonista. 

 
Conclusió: 

 
PRIMER.- Proposem cedir a les associacions Soroll.som, Diables de Canet i Penya Barcelonista l’ús en 
precari  de  les  habitacions 1,  2  i  3  respectivament de  la  edificació de  la  caseta de  l’Hípica (unitat 
constructiva de 120,00m2) inscrita amb el núm. 27 a l’epígraf 3.1 del registre de bens patrimonials de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. 
A més a més, les associacions tindran accés i podran disposar dels espais assenyalats com a 
serveis, i de l’àrea comú, de responsabilitat i ús prioritari de la Penya Barcelonista; aquest accés i 
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disposició serà compartit amb les altres entitats a la que es cedeix l’espai. 

 
SEGON.- Proposem cedir la segona unitat constructiva (79,18 m2), previ informe d’adequació per part 
de l’aparellador municipal, a l’entitat Soroll.som per a que el faci servir a mode de magatzem de 
materials, tal com sol·licita. 

 
TERCER.- Proposem subscriure un conveni de col·laboració amb les associacions Soroll.som, Diables de 
Canet i Penya Barcelonista estipulant les condicions de la cessió d’ús en precari, on constarà a més el 
reconeixement explícit i mutu conforme al qual el precarista no resta en relació de dependència respecte 
de l’ens local cedent, que ni dirigeix la seva activitat ni presta la seva conformitat als actes de les al·ludides 
entitats demanin. 

 
QUART.- Les associacions Soroll.som, Diables de Canet i Penya Barcelonista es comprometen a destinar 
els locals a seu social de l’entitat per desenvolupar-hi les reunions socials, dipositar-hi la documentació 
administrativa que les entitats generen i emmagatzematge del material corresponent. 

 
Per tot l’exposat, RESOLC: 

 
PRIMER.- Rectificar la descripció del bé patrimonial núm. 27. MORAGUILS, en els termes de 
l’informe de l’arquitecte Tècnic Municipal, Sr. Josep M Pedrós Dabó, emès en data 23 de febrer de 
2009, i que es troba transcrit literalment en la part expositiva del present Decret. 

 
SEGON.- Cedir a les associacions Soroll.som, Diables de Canet i Penya Barcelonista l’ús en 
precari de les habitacions 1, 2 i 3 respectivament de la edificació de la caseta de l’Hípica (unitat 
constructiva de 120,00 m2) inscrita amb el núm. 27 a l’epígraf 3.1 del registre de bens 
patrimonials de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
A més a més, les associacions tindran accés i podran disposar dels espais assenyalats com a 
serveis, i de l’àrea comú, de responsabilitat i ús prioritari de la Penya Barcelonista; aquest accés i 
disposició serà compartit amb les altres entitats a la que es cedeix l’espai. 

 
TERCER.- Cedir la segona unitat constructiva (80,64 m2), previ informe d’adequació per part de 
l’aparellador municipal, a l’entitat Soroll.som per a que el faci servir a mode de magatzem de 
materials, tal com sol·licita. 

 
QUART.- Subscriure un conveni de col·laboració amb les associacions Soroll.som, Diables de 
Canet i Penya Barcelonista estipulant les condicions de la cessió d’ús en precari, on constarà a 
més el reconeixement explícit i mutu conforme al qual el precarista no resta en relació de 
dependència respecte de l’ens local cedent. 

 
CINQUÈ.- Les associacions Soroll.som, Diables de Canet i Penya Barcelonista es comprometen 
a destinar els locals a seu social de l’entitat per desenvolupar-hi les reunions socials,  dipositar-hi 
la documentació administrativa que les entitats generen i emmagatzematge del material 
corresponent. 

 
SISÈ.- Sotmetre a un període previ d’informació pública per termini de 20 dies, a partir de la 
publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, durant el qual s’hi poden 
formular reclamacions i al·legacions. 

SETÈ.- Sotmetre aquest acord a la ratificació del Ple Municipal en la propera sessió que celebri. 

Ho mana i signa  el Sr. Alcalde, Joaquim Mas Rius, a la vila de Canet de Mar, a deu de juny de 
dos mil nou. 

 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels tretze 
membres assistents dels disset de nombre de dret que integren el Ple municipal: 
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ÚNIC.- Ratificar el Decret de l'Alcaldia número 706/2009 de data 16 de juny, de rectificació de 
la descripció del bé patrimonial número 27, MORAGUILS. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que l’objecte de cessió estava inclòs dins 
d’una zona d’equipaments i, per tant no es podia cedir. Per això s’ha hagut de fer aquesta 
operació per poder dur a terme la cessió a diferents entitats d’aquest espai. 

 
16.- ADHESIÓ CAMPANYA CONCESSIÓ PREMI NOBEL DE LA PAU A LA FUNDACIÓ 
VICENÇ FERRER 

 
El passat dia 19 de juny va morir en Anantapur el senyor Vicenç Ferrer, català nascut a 
Barcelona i mundialment reconegut per la important tasca solidària que va portar a terme 
durant molts anys a l'Índia. Precisament, per la seva feina desinteressada i solidària que ha 
vingut realitzant de manera incansable des de 1952, va aconseguir la supervivència i el 
desenvolupament de les persones més necessitades i vulnerables de l'Índia. 

 
La figura i tasca de Vicenç Ferrer ha tingut una projecció tant gran dins i fora del seu país 
adoptiu i prova d'això és que ha estat distingit per molts reconeixements en vida, entre els 
quals destaquen la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya; la Medalla d'Or de la 
ciutat de l'Ajuntament de Barcelona; el Premi “Català de l'any”; el Premi “Príncep d'Astúries de 
la Concòrdia”; membre de la Comissió d'Eradicació de la pobresa del Govern de d'Andhra 
Pradesh;  el  títol  de  doctor  honoris  causa  per  la  Universitat  Politècnica  de  València  i 
Personatge destacat de la història del segle XX per part de la UNESCO. 

 
El Parlament de Catalunya, en sessió de l'1 de juliol de 2009, va realitzar una declaració 
institucional de reconeixement de la figura del cooperant senyor Vicenç Ferrer i de la seva 
tasca solidària amb els més desfavorits en l'Índia. 

 
La Diputació de Barcelona vol reconèixer expressament la tasca que Vicenç Ferrer va portar a 
terme durant tota la seva vida i que després de la seva mort, la Fundació Vicenç Ferrer 
continuï el llegat de la seva obra, garantint, d'aquesta manera, el futur i la continuïtat de la 
seva labor solidària i desinteressada. 

 
Per  tot  l'expressat  anteriorment,  l'Ajuntament  de  Canet  de  Mar  considera  que  la  labor 
realitzada pel cooperant Vicenç Ferrer i, en especial, la Fundació que porta el seu nom és 
mereixedora del Premi Nobel de la Pau, corresponent a l'any 2010. 

 
I en tal sentit, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels tretze 
membres assistents dels disset de nombre de dret que integren el Ple municipal: 

 
PRIMER.- Expressar el seu condol a la família i a les persones més properes del senyor 
Vicenç Ferrer per tan irreparable pèrdua. 

 
SEGON.- Sol·licitar que es concedeixi el Premi Nobel de la Pau, per a 2010, a la Fundació 
Vicenç Ferrer, per la tasca realitzada durant dècades en favor dels més desvalguts de l'Índia. 

 
TERCER.- Demanar als ajuntaments, les institucions públiques i privades i als ciutadans i les 
ciutadanes de Catalunya, que sol·licitin i proposin que el proper Premi Nobel de la Pau, 
corresponent al 2010, s'atorgui a la Fundació Vicenç Ferrer. 
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QUART.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona i a la Fundació Vicenç Ferrer als 
efectes oportuns. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que fa poc va morir el senyor Vicenç Ferrer a 
l’Índia i s’ha fet un moviment solidari per reclamar el premi Nobel de la Pau per a la Fundació 
Vicenç Ferrer. L’Ajuntament es vol sumar a aquesta demanda. 

 
Pren la paraula la senyora Cati Forcano Isern, portaveu del grup municipal d’UMdC, la qual 
explica que el seu grup dóna suport a aquesta moció mostrant el seu acord perquè es faci un 
reconeixement per Vicenç Ferrer. Ho creuen així perquè des de l’Ajuntament fa temps que 
s’està fent costat al projecte que Vicenç Ferrer va iniciar i sobretot creu que és important com 
a mostra de suport a totes aquelles persones que dediquen temps, esforç i part dels seus 
diners a aquest projecte, perquè creuen que val la pena apostar per uns valors en els quals 
primen la solidaritat i perquè són conscients que no tothom té les necessitats bàsiques 
cobertes. A nivell personal vol afegir que independentment del que s’aconsegueix, creu que 
Vicenç Ferrer ja va rebre de sobres el millor premi en vida amb cada un dels somriures que va 
arribar a arrencar de tota aquella gent que va ajudar i de totes les persones que van treballar 
al seu costat. Aquest és un reconeixement que sembla que cada vegada és més difícil 
d’aconseguir en la societat en què es viu i que per contra és el que té més valor. Donen suport 
a la moció. 

 
A continuació, el senyor alcalde explica que s’ha d’introduir un punt a l’ordre del dia d’aquesta 
sessió  d’urgència  i  per  fer-ho  ha  de  sotmetre  a  votació  la  necessitat  i  la  conveniència 
d’aquesta urgència. Dit això, dóna pas a la votació i la urgència d’introduir el punt següent a 
l’ordre del dia de la sessió queda aprovada per unanimitat dels tretze membres presents dels 
disset de nombre de dret que integren el Ple municipal. 

 
17.- ASSABENTAT DELS COMPTES DE LA RESIDÈNCIA GUILLEM MAS DE L’EXERCICI 
2008 

 
Vistos els comptes presentats pel Patronat de la Residència Guillem Mas de Canet de Mar en 
data 13 de juliol, aprovats pel Ple del Patronat en data 8 de juliol de 2009, els quals han estat 
formalment fiscalitzats per la Intervenció municipal, el Ple es dóna per informat d’aquests 
comptes. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que l’interventor municipal ha fiscalitzat 
aquests comptes i ha donat la seva conformitat, per tant, es poden donar per assabentats. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, el qual 
explica que no es pot donar per assabentat d’un assumpte que no ha vist, ja que el punt 
s’acaba d’introduir ara mateix a l’ordre del dia quan s’hauria d’haver fet dimarts passat, a la 
Comissió Assessora. Sembla ser que aquests comptes fa temps que són a l’Ajuntament i 
pregunta a la regidora de Sanitat encarregada de l’assumpte per què l’oposició no ha pogut 
veure aquests comptes. Comenta que dimarts a la Comissió Assessora els van dir que 
dimecres podrien examinar aquests comptes i, en canvi, avui han trobat sobre la taula, a 
l’hora que començava el Ple, un escrit que posa que ja els han vist quan no és cert. Explica 
que no té cap raó per dubtar del senyor interventor, ja que considera que és molt bon 
professional i aprofita per desitjar bona sort tant al senyor interventor com al senyor secretari 
en les seves noves feines, ja que han sabut que tots dos marxen de l’Ajuntament de Canet de 
Mar a partir del mes de setembre. Per tant, torna a dir que confia en la paraula del senyor 
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interventor, però considera que no són maneres de fer, ja que si feia tant de temps que 
aquests comptes eren a l’Ajuntament, l’oposició els havia de tenir a la Comissió Assessora. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que el president del Patronat és ell i, per 
tant, el responsable de respondre la pregunta del senyor Serra és ell. Explica que el Patronat 
té com a data límit el 30 de juliol, per presentar els comptes a la Generalitat i, per tant, moltes 
vegades no tenien els comptes a temps. La Generalitat, sabent això, dóna una pròrroga 
perquè aquests documents puguin passar pel Ple municipal sense cap problema i per això 
s’ha passat per la via d’urgència. El que no recorda el senyor alcalde és que quan passaven 
els comptes del Patronat, amb tota la documentació del Ple es posessin aquests comptes, ja 
que és un expedient força voluminós. Comenta que els comptes no s’han inspeccionat mai a 
nivell polític, només s’inspeccionen a nivell tècnic i per això només els estudia l’interventor 
municipal. Li explica al senyor Serra que si els vol inspeccionar que vingui a l’Ajuntament però 
que no li faran cap còpia perquè és un expedient massa gran. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal de CiU, el qual 
explica que el grup municipal no es pot donar per assabentat d’una cosa que no ha vist. 
Comenta que l’enunciat no és el correcte, ja que el Ple municipal no ha vist aquests comptes. 
No es tracta de confiar o no amb el senyor interventor. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que ell tampoc no els ha repassat, però el 
senyor interventor li ha comunicat que els comptes estan en ordre i, per tant, ell se’n dóna per 
assabentat. 

 
Pren la paraula el senyor Gregori, el qual explica que no és qüestió de confiança, ja que el 
punt no està ben expressat, el Ple no es pot donar per assabentat d’un tema que no ha vist. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que si el senyor Gregori i el seu grup 
municipal no es vol donar per assabentat ho faran constar en acta, però el senyor alcalde sí 
que s’hi dóna. En aquests moments es produeix una petita picabaralla en la qual el senyor 
Josep Alboquers Petitbó, portaveu del grup municipal de CiU comenta que si no es donen per 
assabentats d’aquest punt no serà legal. Davant d’aquest fet, el senyor alcalde pregunta al 
senyor secretari si això pot passar o no. 

 
Pren la paraula el senyor secretari, el qual explica que la Fundació privada Guillem Mas no és 
una fundació municipal, no és com la Fundació Els Garrofers. No és una Fundació creada 
amb capital municipal ni amb béns municipals, sinó amb béns privats de tercers. Ara bé, el 
fundador, per pròpia voluntat va voler que el que fos en cada moment l’alcalde de Canet de 
Mar també en fos el president. En els estatuts també es disposa que la funció de control i 
fiscalització s’extrapolin al Ple i aquest òrgan col·legiat se n’ha de donar per assabentat. Si hi 
ha un grup municipal que per la raó que sigui no ha pogut accedir a aquests comptes, aquest 
grup pot fer constar que no se’n donen per assabentats. 

 
Pren la paraula el senyor Gregori, el qual explica que el fet és que era impossible que els 
poguessin examinar a temps per donar-se per assabentats del seu contingut. Fins i tot han 
dubtat de si aquests comptes són reals o no. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual pregunta al senyor interventor si aquests comptes 
són a l’Ajuntament o no, davant la insistència dels membres de l’oposició de preguntar això 
mateix, a la qual cosa el senyor interventor respon que avui han arribat unes còpies a 
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l’Ajuntament, ja que les còpies que hi havia al consistori no han aparegut. 

 
Així, doncs, el grup municipal de CiU i el regidor no adscrit a cap grup municipal, el senyor 
Pere Serra Colomer, volen que consti en acta que no es donen per assabentats d’aquest punt 
pel fet que no han pogut veure els documents de l’expedient. 

 
18.- PRECS I PREGUNTES 

 
1.- Aigua embassada al final de la riera Sant Domènec 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, el qual 
explica que a la zona de la riera Sant Domènec, un cop passada la carretera, sota el pont de 
la via del tren, des de poc després de la Festa Major hi ha aigua embassada. Demana que es 
tingui més cura en aquests assumptes i més vigilància. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que si hi ha aigua embassada ho arreglaran, 
ja que per qüestions de salut pública això s’ha de netejar. 

 
2.- Brutícia a un edifici de la riera Sant Domènec 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, el qual 
explica que l’entrada de l’antic Banc de Sabadell emplaçat a la riera Sant Domènec està en 
un estat deplorable. Comenta que no sap si la neteja d’aquest espai correspon a l’Ajuntament 
o no però considera que sí que és assumpte de l’Ajuntament vetllar perquè el poble estigui 
net i en condicions i, per tant, ha d’obligar a qui calgui perquè ho netegi, tot i que tampoc no 
cal arribar a posar sancions per aquest tema. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que aquest lloc és una propietat privada i 
més enllà de posar-ho en coneixement del propietari, l’Ajuntament no hi podrà fer gaire cosa 
més. 

 
3.- Augment de les sancions per aparcament 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, el qual 
explica que torna a haver-hi malestar amb relació a les sancions per aparcament. En primer 
lloc, són molt cares i encara ho són més en temps de crisi. A més a més, hi ha la percepció 
que se’n posen més. Explica que creu que cal sancionar quan convé, però també considera, i 
així ho demana a la responsable de Seguretat Ciutadana, que seria bo fer arribar als agents 
de la Policia Local la necessitat de diàleg i comprensió. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que el tema de les multes és un tema 
recurrent i no li consta que es posin més multes que abans. El que sí que és cert és que a 
l’estiu hi ha més gent i molts més problemes i és possible que el nombre de multes hagi 
crescut. 

 
4.- Estat de la plaça Universitat 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, el qual 
explica que s’acaba d’inaugurar la plaça Universitat i el fet de disposar d’un espai públic tan 
gran al centre de la vila és un luxe. Per tant, cal felicitar-se per aconseguir-ho, però hi ha 
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coses que cal corregir. És una plaça dura, freda i grisa, li manca humanitat que es podria 
aconseguir de moltes maneres, posant una pèrgola davant de l’escola amb plantes que facin 
ombra, amb bancs de fusta perquè la gent gran hi pugui seure, ja que no poden seure als de 
pedra perquè no tenen respatller o amb arbres distribuïts pel conjunt que donin vida, per 
exemple. Hi ha aspectes més complicats, com l’acabament dels plàstics, que per a la majoria 
de la gent no serveixen per a res, perquè ni paren la pluja ni fan ombra, o els esglaons de 
baixar del CAP que són més petits que els habituals. En definitiva, hi ha una gran plaça al 
centre de la vila, però malauradament per a molts, està mal acabada o mal resolta. Es té el 
terreny i l’oportunitat de fer-hi una excel·lència i s’han quedat a mig camí, una altra ocasió 
perduda. Demana que ho arreglin perquè aquesta plaça tingui vida. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que el projecte d’aquesta plaça va estar en 
exposició pública i ningú va fer cap al·legació sobre aquest projecte. Pren nota de l’assumpte 
dels bancs perquè ell mateix ho va comentar a l’arquitecte ja que també creu que la gent gran 
necessita bancs on puguin recolzar l’esquena. Pel que fa als arbres, és complicat plantar-ne 
pel fet que a sota de la plaça hi ha un aparcament. 

 
5.- Pressupost de l’exercici 2009 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, el qual 
explica que per a les economies que van bé les notícies són dolentes. A Canet, que no va bé, 
són encara pitjors. Les arques municipals tenen una davallada molt important. La segona 
entrada de diners, l’impost sobre les construccions s’ha desplomat, la tercera entrada, que és 
la de l’Estat caurà un 30 % i així successivament. Des de l’oposició s’havia dit més d’una 
vegada i l’equip de govern no els ha fet mai cas. En canvi, les despeses augmenten o es 
queden igual. Cada dia més personal, més tècnics, més càrrecs de confiança, més despeses. 
Es fan plans de sanejament que no es compleixen. És hora d’estalviar. Ja fa temps que 
l’oposició ho demana i ara, molt seriosament els ho torna a demanar. De tota manera, li 
agradaria sentir una explicació coherent de per què no es compleix el pressupost, què pensen 
fer per complir el d’aquest any i quines mesures pensen desenvolupar per combatre la 
davallada pressupostària municipal. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que ja se n’ha parlat prou en aquesta sessió 
i ja ha dit que la situació és la que és. 

 
6.- Situació econòmica i financera de l’Ajuntament 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal de CiU, el qual 
explica que el seu grup municipal creu que la situació econòmica i financera que pateix 
l’Ajuntament requereix d’algun tipus de control extern i creuen que el més adient seria fer una 
auditoria, que ja van demanar. Sol·liciten de l’alcalde el compromís de fer aquesta auditoria 
del pressupost de l’any 2008 i del 2009. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que recull el seu suggeriment, però es remet 
a la qüestió que ha dit abans. Les despeses generals són molt elevades i és un problema en 
moments de crisi com aquest i que l’únic problema és reduir els serveis a la població. 

 
7.- Estat de la plaça Colomer 

 
Pren la paraula la senyora Mercè Pallarolas Fabré, regidora del grup municipal de CiU, el qual 
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explica que a l’últim Ple va posar de manifest l’estat lamentable de la plaça Colomer; tot 
l’equip de govern va dir que hi posarien remei i encara ho han de fer. L’estat de la plaça 
continua estant igual, la xarxa encara hi és, els sots encara hi són, les herbes han crescut i 
demana sobretot que buidin les papereres. Demana que es tingui cura del poble, perquè la 
gent s’hi trobi bé, no es poden fer passejades modernistes i els carrers estan bruts. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que li sap greu no haver-hi fet res, recorda 
que ja ho va comentar en l’últim ple i es compromet que es farà de seguida. Comenta que 
Canet no serà mai com era, ja que hi ha hagut un increment de població molt gran, tot i així, 
el poble ha d’estar net i l’increment de població no pot ser una excusa. 

 
Pren la paraula la senyora Mercè Pallarolas Fabré, la qual explica que ja és la segona vegada 
que el senyor alcalde li diu que Canet no serà mai més com abans i ella comenta que li 
agradaria que li digués que Canet serà millor que abans, ja que amb les tècniques noves que 
hi ha ara, amb els interessos que té la gent perquè Canet lluï i la confiança que aquesta gent 
té en l’equip de govern i en tot el consistori, que per això els han votat, li demana que ho 
aprofiti. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que quan diu que Canet no serà com abans, 
no es refereix al fet que hagi de ser més brut, sinó que es refereix a tota una sèrie de factors 
que amb els creixements de les poblacions han desaparegut. Per posar un exemple, comenta 
que les cistelles de bàsquet de la plaça Universitat van durar vuit dies, i contra això 
l’Ajuntament no hi pot lluitar, és un problema de civisme i des d’aquí vol fer una crida al 
civisme. 

 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 22.30 hores de tot el 
que jo com a secretari certifico. 

 
El secretari,                                                                         L’alcalde, 

 
 
 
 

Marcel.lí Pons Duat                                                             Joaquim Mas Rius 


