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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 29 
D’OCTUBRE DE 2009 

 
Caràcter: extraordinari 
Hora que comença: 20.31 hores 
Hora que acaba: 21.10 hores 
Lloc: Sala de plens 

 
 
 
 
 
PRESIDEIX 

 
Cati Forcano Isern, alcaldessa accidental 

 
HI ASSISTEIXEN 

 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 
Antoni Isarn Flores 
Coia Galceran Artigas 
Francesc Martín Casares 
Marisol Pacheco Martos 
Laureà Gregori Fraxedas 
Maria Asunción Sánchez Salbañà 
Jesús Marín Hernández 
Josep Alboquers Petitbó 
Mercè Pallarolas Fabré 
Àngel López Solà 
Pere Serra Colomer 

 
EXCUSA LA SEVA ASSISTÈNCIA 

 
Joaquim Mas Rius, alcalde, per malaltia 

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

 
Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació. 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1)  Acord de modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 

Exercici 2010 
2)   Aprovació operació de crèdit amb la Caixa del Penedès 
3)  Aprovació modificació de crèdits 26/2009 
4)  Autorització compatibilitat secretària municipal 
5)   Aprovació realització auditoria comptable als comptes de la corporació 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

La   senyora   Cati   Forcano   Isern,   alcaldessa   accidental,   obre   la   sessió 
extraordinària del Ple d'avui tot explicant que el senyor alcalde es trobava 
indisposat i per aquesta raó és ella qui la presideix. 

 
1.- ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 
REGULADORES DELS TRIBUTS LOCALS. EXERCICI 2010. 

 
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RDL 
02/2004, de 5 de març (endavant TRLRHL) estableix en els seus articles 15 a 19 
el  procediment  per  a  l’aprovació  i  modificació  de  les  Ordenances  fiscals 
reguladores dels tributs locals. 

 
En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament  a  l’adopció  dels  respectius  acords  d’imposició.  En  concret, 
l’article 16.1 del text legal esmentat determina que els acords de modificació de 
les Ordenances hauran de contenir com a mínim la determinació dels elements 
tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici 
de la seva aplicació. 

 
Quant es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció de les normes afectades. 

 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària  a  fi  de  donar  compliment  al  que estableix l’article  85  de  la  Llei 
58/2003, de 17 de novembre, General Tributària (endavant LGT) ja que aquestes 
han de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de 
gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 

 
Així mateix la Disposició addicional quarta, apartat 3 de la LGT i l’article 12 del 
TRLRHL possibiliten que les entitats locals adoptin l’aplicació de la normativa 
tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, 
previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb 
les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General redactada a l’empara 
de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim 
local. 

 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances 
fiscals municipals obeeixen al compliment de les previsions normatives 
esmentades anteriorment. 

 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost 
previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 
24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
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Vista la memòria de l’Alcaldia, els informes de Secretaria i la Intervenció i el 
dictamen de la Comissió Assessora, s'acorda per deu vots a favor dels regidors 
Cati Forcano Isern, Òscar Figuerola Bernal, Sílvia Tamayo Mata, Albert Lamana 
Grau, Rafel Dulsat Ortiz, Antoni Isarn Flores, Coia Galceran Artigas, Francesc 
Martín Casares, Marisol Pacheco Martos i Pere Serra Colomer i sis abstencions 
dels regidors Laureà Gregori Fraxedas, M. Assumpció Sánchez Salbanyà, Jesús 
Marín  Hernández,  Josep  Alboquers  Petitbó,  Mercè  Pallarolas  Fabré  i  Àngel 
López Solà: 

 
PRIMER.-  Aprovar   provisionalment  per  l’exercici  de  2010  i  següents  la 
modificació de les ordenances fiscals que a continuació es relacionen (Annex 1): 

 
- Ordenança  fiscal  número  16.  Taxa  per  a  expedició  de  documents 

administratius 
- Ordenança fiscal número 29. Taxa per  a la recollida,  el tractament  i 

l’eliminació de residus 
 

SEGON.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals 
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent 
al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la província i en 
un dels diaris de major difusió de la província. 

 
Durant  el període  d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un 
interès  directe,  en  els  termes  previstos  a  l’article  18  del  TRLRHL,  podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 

 
TERCER.- Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords 
de modificació d’Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop 
s’hagin aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’article 2.) del 
Decret 94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes 
locals als Departaments de Governació i d’Economia i Finances. 

 
ANNEX MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 2010 

 
Ordenança Fiscal núm. 16 

 
TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 

Article 5è. Beneficis fiscals 

1. Gaudiran d'exempció aquells contribuents inscrits en el Padró de la Beneficència 
com a pobres de solemnitat, o que hagin obtingut el benefici judicial de pobresa així 
com les persones aturades que reuneixin els requisits següents, d’acord amb el que 
estableix l’art. 14 de la Llei 55/1999: 
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- Que  estiguin  en  atur  en  el  mes  anterior  a  la  convocatòria  de  les  proves 
selectives 

- Que no hagin rebutjat una oferta de feina 
- Que no hagin rebutjat l’accés a cursos de formació per aturats 

 
Article 6è. Quota tributària 

 
Epígraf 7. Drets d’examen oposicions i concursos: 
Places del Grup A1 i A2                                                                      30.87 € 
Places del Grup B                                                                               25,72 € 
Places del Grup C1 i C2                                                                      20,58 € 
Places d’Agrupació de professionals                                                   15,40 € 

 
 
 
 

Ordenança Fiscal núm. 29 
 

TAXA PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES 

Article 1. Fonament i naturalesa 

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.s) del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i  de conformitat 
amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal i el Decret 1/2009, de 21 
de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora dels residus, l’Ajuntament 
estableix les taxes  pels serveis de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i 
altres residus  urbans, que es regiran per la present Ordenança. 

 
I.- Taxa pel servei de recepció obligatòria de    recollida i tractament 
d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris 

 
Article 2. Fet imposable 

 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida 
i eliminació d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris la prestació dels serveis 
següents: 

 
a)  Recollida  domiciliària  d’escombraries  i  residus urbans  generats  als 
habitatges particulars. 

 
b) Tractament d’escombraries i residus esmentats a l’apartat anterior. 

 
2. A aquests efectes, es consideren escombraries domiciliàries i residus  urbans les 
restes i les deixalles alimentàries que procedeixen de la neteja normal dels domicilis 
particulars. 
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3. No tenen la consideració d’escombraries domiciliàries els residus que, per al seu 
tractament, requereixin l’adopció de mesures especials, higièniques, profilàctiques o 
de seguretat, com: 

 
a) Residus urbans d’indústries, hospitals i laboratoris 
b) Escòries i cendres de calefaccions centrals 
c) Runes d’obres 
d) D’altres tòxics o perillosos 

 
Article 3. Subjectes passius 

 
1.  Són  subjectes  passius  contribuents  de  la  taxa  per  la  prestació  de  serveis  de 
recepció obligatòria  de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus 
urbans domiciliaris les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix 
l'article 35.4. de la Llei General Tributària, que ocupin o utilitzin els habitatges situats 
en  places, carrers o vies públiques on es presta el servei, bé sigui a títol de propietari 
o d'usufructuari, d'inquilí, d'arrendatari o, fins i tot, a precari. 

 
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels 
habitatges, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, 
que són els beneficiaris del servei. 

 
Article 4. Responsables 

 
1. Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a 
tal a la Llei General tributària i a l’Ordenança General. 

 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 

 
Article 5. Beneficis fiscals 

 
1.  Gaudiran  d’exempció  subjectiva  aquells  contribuents  que  hagin  estat  declarats 
pobles per precepte legal, que estiguin inscrits en el Padró de Beneficència com a 
pobres de solemnitat o que obtinguin uns ingressos anuals inferiors al salari mínim 
interprofessional 

 
2. Per a gaudir d’exempció, caldrà adreçar la corresponent sol·licitud al Departament 
de Serveis Socials, acreditant els ingressos i les condicions familiars. El termini màxim 
per presentar la documentació serà el dia 31 de gener de l’exercici anterior al 
meritament. La sol·licitud d’aquesta exempció s’haurà de formular cada any. 

 
3. Vist l’informe de Serveis Socials, l’Alcalde o l’òrgan competent de l’Organisme de 
Gestió Tributària en cas de delegació acordarà la concessió o denegació del benefici 
fiscal sol·licitat i es notificarà a l’interessat. 

 
4. Si es concedís l’exempció, els seus efectes s’iniciaran en l’exercici en què s’ha 
sol·licitat 
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5. Si es modifiquen les condicions personals dels contribuents de forma que resulti 
improcedent l’exempció, aquells vindran obligats a comunicar-ho a l’ajuntament, a 
efectes que es pugui liquidar la taxa. 

 
6. L’ajuntament atorgarà bonificació del 5% en la taxa d’escombraries domiciliàries per 
a tots els subjectes passius que utilitzin el servei de deixalleria o minideixalleria un 
mínim de 12 vegades l’any per lliurar els residus típics de deixalleria, exceptuant-ne els 
que es poden lliurar al carrer (paper, cartró, envasos i vidre). Només es concedirà una 
bonificació per unitat familiar (segons legislació de l’IRPF) i habitatge. 

 
7. Previ informe de l’àrea de medi ambient s’aprovaran per junta de govern les 
bonificacions a favor de les persones que hagin acreditat l’ús de la deixalleria d’acord 
amb l’establert en els paràgrafs anteriors i es comunicarà a l’oficina de recaptació per 
a l’aplicació de la bonificació en el padró de l’exercici corresponent. En cas que previ 
informe de medi ambient es detecti un lliurament irregular dels residus, no s’aplicarà la 
bonificació. 

 
Article 6. Quota tributària 

 
La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local 
A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent: 

 
Habitatges Categoria de carrer 

única 
Per cada habitatge: S’entén per habitatge el que es destina a 
domicili particular de caràcter familiar 

124,36 € 

 
Article 7. Meritació 

 
1. La taxa s’acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la 
realització del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció 
obligatòria, quan el servei municipal de recollida d'escombraries domiciliàries en els 
carrers o llocs on figurin els habitatges utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa 
estigui establert i en funcionament. 

 
2. Una vegada s'hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s'acreditaran el 
primer dia de cada any natural i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte 
en els supòsits d’inici o cessament en la recepció del servei. En les vivendes de nova 
construcció la taxa s’acredita a la data de la llicència de primera ocupació. 

 
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General. 

 
Article 8. Règim de declaració i ingrés 

 
1. Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en què s'acrediti per primera 
vegada la taxa, els subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matrícula i 
presentaran,  a  aquest  efecte,  la  declaració  d'alta  corresponent  i  ingressaran, 
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simultàniament, la quota que els correspongui, segons el que estableix el punt 3 de 
l’article anterior. 

 
2. Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de 
les dades que figuren a la matrícula, s'hi efectuaran les modificacions corresponents, 
que tindran efecte a partir del període de cobrament següent al de la data en què 
s'hagi realitzat la declaració, o s’hagi produït la variació. 

 
El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, en el període que determini 
l’Ajuntament mitjançant l’aprovació del calendari fiscal. 

 
II. Taxa per la  prestació del servei municipal complementari,    de  recollida i 
tractament  de residus comercials. 

 
Article 9. Fet imposable 

 
1. Són serveis municipals complementaris,   susceptibles de ser prestats, en part o en 
la seva totalitat, per operadors del sector privat   –autoritzats per a la prestació del 
servei, en els termes previstos a la normativa vigent en matèria de residus i la present 
ordenança-  la recollida, tractament i eliminació dels residus comercials. 

 
2.  Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de    recollida, tractament i 
eliminació de residus comercials,  la prestació dels serveis següents: 

 
a)  Recollida  dels  residus  comercials  assimilables  pel  servei  de  recollida 
domiciliari. 

 
b)  Tractament  dels  residus  comercials  assimilables  pel  servei  de  recollida 
domiciliari. 

 
Article 10. Subjectes passius 

 
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa, el fet imposable de la qual es defineix 
a l’article 9 d’aquesta Ordenança,  les persones físiques o jurídiques i les entitats a què 
es refereix l'article 35.4. de la Llei General Tributària que: 

 
a) Sol·licitin la prestació. 
b)  Resultin especialment beneficiades o afectades per la  prestació del servei. 

 
2.  A  aquests  efectes,  els  titulars  d’activitats  que  generin  residus  comercials  o 
industrials assimilables pel servei de recollida domèstic als municipals, estaran obligats 
a acreditar davant l’Ajuntament que tenen  contractat amb un gestor  autoritzat la 
recollida, tractament i eliminació dels residus que produeixi l’activitat corresponent i 
que  compleix  amb  els  criteris  definits  en  aquesta  ordenança.  Aquesta  meritació 
s’haurà d’efectuar, en el termini d’un mes, comptador des de l’entrada en vigor 
d’aquesta ordenança,  si ja s’estava portant  a terme l’activitat,  o des de l’inici de 
l’activitat generadora del residu, si aquest ha tingut lloc amb posterioritat a dita entrada 
en vigor. 
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3. Cas que no es porti a terme l’esmentada meritació en el termini indicat, l’Ajuntament 
considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquests residus comercials i 
industrials assimilables als municipals s’acull al sistema de recollida, tractament i 
eliminació  que  té  establert  la  Corporació  i  per  tant,  tindrà  aquest  la  condició  de 
subjecte passiu de la taxa aquí regulada. 

 
4. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels 
locals  on  s’ubiqui  l’activitat  generadora  dels  residus,  el  qual  podrà  repercutir,  si 
s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei. 

 
Article 11. Responsables 

 
1. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a 
tal a la Llei general tributària i a l’Ordenança General. 

 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària. 

 
Article 12. Coincidència d’activitat comercial i d’habitatge. 

 
Quan coincideixi en una mateixa entitat d’una finca la quota d’activitat econòmica i la 
d’habitatge, correspondrà tributar per la primera. A qui correspon valorar que l’activitat 
econòmica no genera residus de forma important és a l’àrea de medi ambient de 
l’ajuntament de Canet de Mar, prèvia comunicació per part de l’Oficina de Recaptació 
del llistat d’activitats exemptes de pagar la quota d’habitatge. No correspon a aquest 
punt qualsevol activitat oberta al públic o que l’ocupació de la seva activitat ocupi el 
50% de la superfície de l’habitatge. 

 
Article 13. Quota tributària 

 
1.  La  quota  tributària  de  la  taxa  per  la  prestació  del    servei  de    recollida, 

tractament  i  eliminació  de  residus  comercials    assimilables  pel  servei  de 
recollida domiciliari consistirà en una part general o bàsica més tres parts 
especials. 

2.  La part general consistirà en una quota fixa que es determinarà en funció de la 
naturalesa de l'activitat, la destinació i en determinats casos alguna altra 
característica de l’activitat. 

3.  La primera part especial de la taxa serà funció del volum de brossa orgànica 
(FORM) generada. Aquest volum s'estimarà en funció del nombre i grandària 
dels bujols de  brossa  orgànica d'ús privatiu del local,  establiment  o  solar. 
Aquests  bujols,  propietat  de  l'Ajuntament,  seran  cedits  i  seran  els  únics 
recollits. L’establiment haurà de conservar-los en perfecte condicions de neteja 
i mantenir-los adequadament. 

4.  La segona part especial de la taxa serà funció del volum de resta generada. La 
base  imposable  per  al  càlcul  d'aquesta  part  variable  serà  el  nombre  de 
recollides d’aquesta fracció en relació amb el volum dels bujols recollits. En 
qualsevol cas, els subjectes passius hauran de pagar el cost unitari per la 
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recollida   de   resta   comú   a   tots   els   establiments   (1   dia/setmana).   Els 
establiments que sol·licitin una recollida extra de resta qualsevol altre dia de la 
setmana hauran de pagar els preus unitaris que consten en la columna 2 de la 
taula corresponent. En cas de residències geriàtriques i llars d’infants, la 
recollida extra de resta de qualsevol dia de la setmana es pagarà en funció dels 
preus indicats a columna 3. 
Per a la recollida de la resta els comerços hauran d’usar uns bujols d’ús 
exclusiu,  d'acord  al  que  estableix  l'Ordenança  Municipal  Reguladora  de  la 
Gestió dels Residus Municipals. 

5.  La tercera part especial de la taxa serà funció del volum d’envasos generats. La 
base  imposable  per  al  càlcul  d'aquesta  part  variable  serà  el  nombre  de 
recollides d’aquesta fracció en relació amb el volum dels bujols recollits. Per a 
la recollida dels envasos els comerços hauran d’usar uns bujols d’ús exclusiu, 
d'acord al que estableix l' Ordenança Municipal Reguladora de la Gestió dels 
Residus Municipals. 

6.  Les  condicions  de  cessió  i  recollida  són  definides  a  Ordenança  Municipal 
Reguladora de la Gestió dels Residus Municipals. Si la generació de brossa 
orgànica, resta i envasos és assimilable a domèstica quant a quantitat i 
composició d’acord amb l’ordenança municipal no serà necessari disposar de 
bujol específic. 

7.  Els epígrafs pels quals se’ls aplica les tarifes especials són la A, B, D, F1, F4, 
G, K i M. 

8.  A aquest efecte s'aplicaran les tarifes següents: 
 

Categoria  

Descripció Quota 
fixa 

A Bars (per m2) 3,80 
B Restaurants ( per m2) 4,00 

 
C 

Hostals, hotels, pensions, residències 
establiment d'allotjament públic i similars 
(per llit) 

 
10,09 

D Càmpings (per plaça) 10,00 
 

E.1 Garatges, tallers, fàbriques (fins a 10 
obrers) 

 

218,42 
 

E.2 Garatges, tallers, fàbriques (de 11 a 25 
obrers) 

 

325,55 
 

E.3 Garatges, tallers, fàbriques (a partir de 26 
obrers) 

 

486,98 
 

F.1 Comerç al detall i alimentació (< 150 m2 i 
GG de FORM i rebuig i envasos) 

 

70,00 
 

F.2 Comerç al detall i alimentació (< 150 m2 i 
no GG de FORM ni rebuig ni envasos) 

 

173,00 
 

F.3 Comerç al detall i alimentació (> 150 m2 i 
no GG) 

 

200,00 
 

F.4 Comerç al detall i alimentació (> 150 m2 i 
GG de FORM i rebuig i envasos) 

 

70,00 

G Supermercats (per m2) 1,00 
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H Cinemes, sales de festa, teatres, 
instal·lacions esportives, ludoteques. 

 

165,06 

I Bancs i caixes 300,00 
J Perruqueries i centres estètica i farmàcies 165,93 

 

K Centres de salut i clíniques veterinàries 
(GG resta). 

 

110,00 

 
L 

Entitats associatives, escoles, acadèmies, 
institut d’ensenyament secundari i d’altres 
centres d’ensenyament. 

 

L.1 - Fins a 250 m2 120,44 € 
L.2 - De 251 a 500 m2 173,78 € 
L.3 - De 501 a 1000 m2 211,04 € 
L.4 - Més de 1.000 m2 280,53 € 
M Residències, llars infants i hospital 75,00 
N Benzineres 325,55 

 

O Finques a més de 500 m de distància del 
nucli urbà 

 

174,61 
 

P Altres (oficines, consultoris mèdics, 
entitats, acadèmies, universitat) 

 

130,00 

* GG: Gran Generador: l’Ajuntament indica quin establiment és gran 
generador 

 

 
 

Tarifa especial, segons tipus 
de bujols de brossa orgànica 

Cost unitari 
(€) 

40 litres, 5 recollides a la 
setmana 

 

24,64 

90 litres, 5 recollides a la 
setmana 

 

49,90 

120   litres,   5   recollides   a   la 
setmana 

 

59,14 

240   litres,   5   recollides   a   la 
setmana 

 

103,49 

1.100  litres,  5  recollides  a  la 
setmana 

 

338,80 

 
 

 
 
Tarifa especial per a lliurament de 
la fracció resta 

 
(1) 

Cost 
unitari 

(€) 

 
(2) Cost 

unitari 
extra (€) 

(3) 
Cost unitari extra 

– diari (€) 
(residències 
geriàtriques i 

llars d’infants) 
Preu de la recollida de la fracció 
resta; 60l 

 

1,92 
 

2,30 
 

0,38 

Preu de la recollida de la fracció 
resta; 90l 

 

2,87 
 

3,45 
 

0,57 
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Preu de la recollida de la fracció 
resta; 120l 

 

3,45 
 

4,14 
 

0,69 

Preu de la recollida de la fracció 
resta; 240l 

 

5,36 
 

6,44 
 

1,07 

Preu de la recollida de la fracció 
resta; 600l 

 

9,58 
 

11,50 
 

1,92 

Preu de la recollida de la fracció 
resta; 1.100l 

 

14,05 
 

16,86 
 

2,81 

 
Tarifa especial per a lliurament de la 

fracció envasos 
Cost 

unitari (€) 
Preu de la recollida de la fracció 
envasos; 90l 

 

0,69 

Preu de la recollida de la fracció 
envasos; 120l 

 

0,87 

Preu de la recollida de la fracció 
envasos; 240l 

 

1,29 

Preu de la recollida de la fracció 
envasos; 600l 

 

2,30 

Preu de la recollida de la fracció 
envasos; 1.100l 

 

3,37 

 
9.  Els locals o establiments generadors de més de 10 litres diaris de residus de 

bolquers (residències geriàtriques i llars d’infants)  han de lliurar-los en els 
bujols estandarditzats cedits per l’Ajuntament dins de bosses de plàstic. Estarà 
subjecte a pagament, a més del dia de recollida setmanal comú a tots els 
establiments  comercials,  cada  dia  de  recollida  extra,  atenent-se  a  l’import 
unitari extra diari, inferior a l’import d’un únic dia de recollida setmanal. 

 
Article  14. Meritació  i període impositiu 

 
1. La taxa per la prestació del servei  de recollida, tractament i eliminació de residus 
comercials es merita en el moment de sol·licitar-la o prestar-se el servei. L’Ajuntament 
comunicarà a l’ORGT les altes per llicència d’activitat a fi i efecte que, si és el cas, 
emeti la liquidació per la taxa d’escombraries comercials corresponent a l’exercici. 

 
2. Quan la duració temporal del servei  s’estengui a varis exercicis, la meritació de la 
taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any 
natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la prestació del servei. Les 
liquidacions de les quanties variables de la taxa es practicaran trimestralment. 

 
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General. 

 
Article 15. Règim de declaració i ingrés 

 
1. Els subjectes passius de la taxa que per primer cop sol·licitin la prestació del  servei 
de recollida, tractament i eliminació de residus comercials vindran obligats a practicar 
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l’autoliquidació de la part general o bàsica de la taxa corresponent al primer període 
impositiu, en el moment de formular la sol·licitud del servei. 

 
Per a exercicis següents, en tant no hagin comunicat la seva voluntat de no recepció 
del servei, la taxa serà liquidada per l’Ajuntament i el cobrament de les quotes 
s’efectuarà en el període que aquest determini. 

 
2. Els titulars d’activitats als quals fa referència l’article 10.2 de la present Ordenança 
que no acreditin la contractació del servei amb un operador privat autoritzat, i que a 
31-12-2009 figurin com a subjectes passius de la taxa per recollida tractament i 
eliminació d’escombraries comercials exigible en aquella data,  romandran integrats al 
padró fiscal que, per a la gestió de la taxa establerta en la present Ordenança aprovi 
l’Ajuntament. 

 
Article 16. Infraccions i sancions 

 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a les taxes 
regulades en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei 
general tributària i l’Ordenança General, així com la ordenança municipal de gestió de 
residus. 

 
Article 17. Gestió per delegació 

 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació  del tribut han estat delegades total o 
parcialment    en  la  Diputació  de  Barcelona,  les  normes  contingudes  als  articles 
anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 

 
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients 
per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes 
passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials 
derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació. 

 
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió 
Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General 
de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos 
locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que 
delegaren les seves facultats en la Diputació. 

 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes 
posteriors 

 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què 
es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament 
modificats i/o substituïts,   en el moment en què es produeixi la modificació dels 
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
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Disposició final 
 

**La present Ordenança fiscal, aprovada definitivament pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el ....... entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2010 i regirà fins la seva 
modificació o derogació expressa. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d'alcalde de Medi Ambient, 
Educació i Infància, la qual explica que aquest any no hi ha variació en les ordenances 
fiscals, com no podia ser d'altra manera, en moments com els que s'estan vivint. Una 
de les modificacions que es porten a aprovació és la de la taxa d'escombraries 
comercials, però és una modificació més aviat de concepte, no pas econòmica, i no 
afecta tots els comerços, només als grans generadors de residus. Fa temps, es va 
començar a fer un estudi amb l'Agència Catalana de Residus, l'impacte del pagament 
de la taxa d'escombraries segons la generació que se'n fes. De moment, a Canet 
només s'aplica a nivell comercial, tot i que ja hi ha algun poble a la comarca, com per 
exemple Argentona, que ho aplicarà a nivell domiciliari. Comenta que potser seria just 
fer-ho així, però de moment només ho fan a nivell comercial. Explica que hi haurà tota 
una sèrie d'activitats que pagaran la taxa d'escombraries en dues parts, una part fixa i 
una de variable. Comenta que el tècnic de Medi Ambient ja va explicar a la Comissió 
Assessora com s'establien aquestes dues parts i que la part variable va en funció dels 
residus  que  les  activitats generin.  Hi  ha  tres fraccions,  l'orgànica,  el  rebuig  i  els 
envasos i es començarà una campanya d'informació per a les activitats que estiguin 
afectades per aquest nou sistema, amb les quals es pactarà quin tipus de recollida 
necessiten. Tindran uns contenidors amb un xip electrònic que donarà la informació al 
camió de quantes vegades s'ha buidat cada contenidor. Amb aquest sistema es pretén 
que la taxa sigui el més justa possible, ja que hi ha comerços que ara estan generant 
molt poc i la taxa és la mateixa per a tothom. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, 
el qual comenta que després de les explicacions del tècnic de Medi Ambient a la 
Comissió Assessora i de les d'avui de la tinenta d'alcalde de Medi Ambient troba que 
és una bona solució tant per als ciutadans com per l'Ajuntament i que s'ha d'intentar. 
L'any que ve, un cop es puguin veure els resultats sobre el terreny se'n podrà parlar i 
comprovar si el sistema ha anat bé o no hi ha anat. El seu vot serà a favor de 
l'assumpte. 

 
Pren la paraula el senyor Àngel López Solà, regidor del grup municipal de CiU, el qual 
explica que el seu grup pensa que s'hauria de fer una reflexió, ja que potser no hi ha 
una  augment  de  la  taxa  d'escombraries,  però  sí  que  hi  ha  un  augment  de  la 
complexitat d'aquesta taxa. Considera que si no s'augmenta la taxa per residus 
domiciliaris també és mèrit de la gent de Canet, que ha dut a terme la recollida 
selectiva a l'èxit que el mateix Ajuntament ha publicat algun cop al butlletí. Per altra 
banda, la taxa de residus comercials és complexa, consideren que els comerços de 
Canet tornen a fer una mica de conillets díndia i no creuen que sigui el millor moment. 
Tampoc no es traduirà en una rebaixa dels impostos, tot i que saben que estan patint 
de valent amb la crisi econòmica. Han de fer front a una situació sense recursos i es 
veuen castigats per aquesta complexitat, ja que molts d'aquests comerços no poden 
reciclar prou correctament, per manca d'espai, per exemple. Creuen que aquesta 



s/iu 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

14 
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 

 

  

 
1 

 

 
 
 

aplicació de la taxa es veurà com un atac al comerç petit i mitjà. Canet necessita una 
normativa de recollida i ara no és el moment de complicar més la situació. El vot del 
seu grup municipal serà abstenció. 

 
Pren la paraula la senyora Tamayo, la qual explica que sí que és un sistema més 
complex a l'hora de calcular la taxa, però als comerciants no els significarà res, perquè 
aquest càlcul es farà des de l'Ajuntament. El comerç ha de seguir com fins ara, fent la 
selecció dels residus i deixant el bujol el dia que toca. Si fins ara ho feia bé, no hi 
haurà cap canvi; si el comerç no ho feia bé, ho haurà de fer bé a partir d'ara, cosa que 
encara és més justa per a tots els ciutadans i els comerços que des de sempre sí que 
compleixen amb la selecció de residus. A més a més, encara es facilitaran més les 
coses, ja que es pactarà amb el comerciant quina mena de bujols necessita en funció 
dels residus que generi i l'espai que tingui. 

 
2.- APROVACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT AMB LA CAIXA DEL PENEDÈS 

 
Vista la urgència d’atendre necessitats transitòries de tresoreria, per raó de pagaments 
ineludibles amb consignació pressupostària corresponents a les obres d’urbanització 
de la plaça Universitat, actuació que es cofinancia parcialment amb una subvenció del 
Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC). Atès que l’obra s’ha executat en la 
seva totalitat i s’han de realitzar els pagaments al contractista i vist que encara no s’ha 
percebut cap import corresponent a la dita subvenció per tant hi ha manca de liquidesa 
per  al  pagament  de  les  obligacions  és  aconsellable  concertar  una  operació  de 
tresoreria o préstec a curt termini per un import màxim de 650.000,00 €. 

 

S’han demanat ofertes a diferents entitats i l’única oferta presentada ha estat de la 
Caixa del Penedès amb les següents condicions: 

 

Import de l’operació: 650.000 € 

Termini: 1 any 

Tipus interès: 4,25 % Comissió 

obertura: 0,50% Comissió no 

disponibilitat: 0,15% Comissió 

saldo excedit: 0,50% 

Vist l’informe de secretaria i intervenció relatiu a la procedència, condicions i legalitat 
de l’operació a concertar, de conformitat amb la proposta de l'Alcaldia, s'acorda per 
nou vots a favor dels regidors Cati Forcano Isern, Òscar Figuerola Bernal, Sílvia 
Tamayo Mata, Albert Lamana Grau, Rafel Dulsat Ortiz, Antoni Isarn Flores, Coia 
Galceran Artigas, Francesc Martín Casares i Marisol Pacheco Martos, sis vots en 
contra  dels  regidors  Laureà  Gregori  Fraxedas,  M.  Assumpció  Sánchez  Salbanyà, 
Jesús Marín Hernández, Josep Alboquers Petitbó, Mercè Pallarolas Fabré i Àngel 
López Solà i una abstenció del regidor Pere Serra Colomer: 

 
 

PRIMER.- Aprovar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini, 
amb  la  entitat  Caixa  del  Penedès  per  un  import  de  650.000  €  per  fer  front  als 
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pagaments pendents de les obres d’urbanització de la Plaça Universitat, operació de 
tresoreria que s’ha de cancel·lar en un termini màxim de 12 mesos . 

 
SEGON.- Aprovar el projecte de contracte amb l’entitat Caixa del Penedès, el qual 
s’adjunta  a  aquest  acord  com  a  part  integrant  del  mateix,  amb  les  condicions 
financeres següents: 

 
o Crèdit màxim autoritzat: 650.000 €. 
o Tipus d’interès fix 4,25% 
o Comissió obertura: 0,50% 
o Comissió no disponibilitat: 0,15% 

 

o Comissió saldo excedit: 0,50% 
 
 

TERCER.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del 
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb 
l’article 5 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de 
tutela financera dels ens locals. 

 
QUART.- Notificar aquesta resolució a l’entitat bancària interessada. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, 
el qual explica que en aquest assumpte s'ha de votar la concertació d'un préstec de 
650.000 euros per pagar les obres de la plaça Universitat. En un principi aquestes 
obres costaven 1.000.000 d'euros, però en realitat van costar-ne dos i ningú sap per 
què. S'han explicat moltes coses, com per exemple, que es van haver de fer unes 
obres de fonamentació perquè els constructors del pàrquing no havien fet el que calia. 
Explica que aquests dos milions es paguen a través d'una subvenció de 475.000 euros 
de la Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona, que l'Ajuntament ja ha rebut; 
també hi ha una subvenció del PUOSC, uns ajuts de la Generalitat de 650.000 euros 
que encara no s'han rebut, i 300.000 euros que ha de pagar l'empresa Invermercury, la 
constructora del pàrquing, que encara no ha pagat. La resta de diners fins a dos 
milions havien de sortir de l'Ajuntament. Així, doncs, com que a l'Ajuntament li falten 
aquests diners per cobrar, de la Generalitat i d'Invermercury, i, per tant, que deu a 
l'empresa que va construir la plaça, demana un crèdit per atendre necessitats 
transitòries de tresoreria. Aquests 650.000 euros que es demanen costaran, si es triga 
un any a pagar-lo, 24.000 euros d'interessos. És a dir, que la Generalitat no compleixi 
els seus compromisos pot costar 24.000 euros a l'Ajuntament. Considera que no s'ha 
negociat prou, ja que l'Ajuntament no tindria per què assumir aquest cost perquè una 
altra administració no compleixi els seus compromisos. Explica que el seu vot serà 
d'abstenció d'una banda perquè entén que les administracions no poden transmetre la 
crisi a les empreses, que són les que acaben rebent, ja que les administracions 
continuen després d'una crisi, però les empreses no sempre se'n surten. I d'altra 
banda, s'abstindrà perquè tampoc no pot ser que una administració autonòmica ofegui 
una administració local, que és el que està passant ara. Considera que el problema és 
que no s'ha negociat bé, ni amb la Generalitat ni amb l'empresa, ja que s'hauria hagut 
d'arribar a alguna mena d'acord, com per exemple compartir els interessos del préstec 
amb l'empresa. 
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Pren la paraula el senyor Josep Alboquers Petitbó, portaveu del grup municipal de 
CiU, el qual explica que si el seu grup municipal estigués al govern no haurien dut a 
terme aquest crèdit. Es pot estar d'acord en el fet que s'ha de ser seriós amb els 
terminis dels pagaments, però també s'ha de mirar de qui és la responsabilitat que 
l'Ajuntament no pugui complir els compromisos de pagament. La Generalitat s'ha 
compromès a aportar una quantitat determinada de diners per poder fer una obra a 
Canet de Mar. I ara retarda aquest pagament. També la Generalitat hauria de ser 
seriosa, però tampoc no té diners. Ara bé, la Generalitat no demana un préstec per 
pagar a l'Ajuntament, simplement retarda el pagament. Les empreses constructores ja 
ho tenen assumit i quan fan els pressupostos ja hi sumen un percentatge per possibles 
retards i altres contingències. Aquesta operació costa a l'Ajuntament més de 30.000 
euros si no es torna el préstec abans de 12 de mesos. I si es tornen abans costarà els 
mesos que s'ha tingut a raó d'una mitjana de més de 2.500 euros cada mes. El seu 
grup municipal hauria negociat amb l'empresa, que segurament va mancada de 
liquidesa, que pagués aquesta despesa, o almenys una bona part. Ja saben que hi ha 
una clàusula de penalització per morositat, però una empresa que viu exclusivament 
de l'obra pública no s'atreviria a aplicar-la. Per tot això, perquè el seu grup ho faria 
diferent, hi votaran en contra. 

 
Pren la paraula la senyora alcaldessa accidental, la qual explica que ni el senyor Serra 
ni el grup municipal de CiU consideren que l'equip de govern ho ha fet bé, que aquest 
crèdit  no  s'hauria  hagut  de  demanar,  però  tant  l'un  com  l'altre  consideren  que 
l'empresa ha de cobrar i si consideren que l'empresa ha de cobrar d'algun lloc han de 
sortir aquests diners. 

 
3.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 26/2009 

 
Vista la memòria justificativa sobre la necessitat de dur a terme una modificació del 
pressupost mitjançant crèdit extraordinari. 

 
Vist l’informe de la Secretaria i la Intervenció que es transcriu a continuació: 

 
Identificació de l’objecte de l’informe 
Expedient de modificació de crèdit núm 26/2009 

 
Caràcter de l’informe 

Preceptiu 
 

Legislació aplicable 
Òrgan competent 
o Article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim 
local. 
o Article 177 del Text refós 2/2004, de la Llei reguladora de les hisendes locals 
(TRLRHL). 
o Article 37 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril. 
o Article 14 de les bases d’execució per al pressupost de l’exercici 2009. 
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Tramitació i procediment 
o Article 177 del Text refós 2/2004, de la Llei reguladora de les hisendes locals 
(TRLRHL). 
o Articles 37 i 38 del RD 500/1990, de 20 d’abril 
o Article 12 de les bases d’execució per al pressupost de l’exercici 2009. 

 
Comptabilització 

6) Quadre de comptes de l’Ordre EHA /4041/2004, de 23 de novembre. 

CONCLUSIONS 

S’ha comprovat la inexistència a nivell de vinculació jurídica. 
 

Les baixes per anul.lació que s’utilitzen per finançar aquestes modificacions es realitzen 
sobre partides la disminució de les quals no pertorba els serveis o activitats per als quals 
s’havien pressupostat. 

 
L’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest expedient és el Ple de l’Ajuntament per 
majoria simple. 

 
Canet de Mar, 22 d’octubre de 2009 

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

 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 26/2009, amb el detall 
que tot seguit s’especifica: 

 
Tipus de modificació: Crèdits extraordinaris 

Import: 2.000,00 € 
Finançament: Baixes per anul.lació 

 
Detall de la modificació 

 
Aplicacions pressupostàries de nova creació 
Projecte Aplicació pressupostària Descripció Import 
 50 42200 62300 Estufes aules btx artístic 2.000,00 € 

 
TOTAL 2.000,00 € 

 
Baixes per anul.lació 
Projecte Aplicació pressupostària Descripció Import 
 50 42205 22300 Transports 2.000,00 € 

 
TOTAL 2.000,00 € 
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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 habils, 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 la senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d'alcalde de Medi Ambient, 
Educació i Infància, la qual explica que és una partida de nova creació dins de l'Àrea 
d'Educació per comprar unes estufes per a la nova modalitat de batxillerat d'arts 
escèniques. Per poder impartir aquesta nova modalitat s'ha arribat a un acord amb 
Comediants perquè la part pràctica d'aquesta modalitat es pugui impartir a la Cúpula. 
S'està a punt de signar un conveni de col·laboració amb Comediants, només cal el 
vistiplau del Departament d'Educació de la Generalitat i dins dels compromisos de 
l'Ajuntament hi ha el d'adequar l'espai per poder impartir les classes en condicions i 
una d'aquestes condicions és un sistema de calefacció. El sistema de calefacció que 
té la cúpula és molt car i surt més a compte comprar unes estufes. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, 
el qual explica que sempre que hi ha una modificació de crèdits parla a bastament i 
sempre hi vota en contra. Aquest cop, però, considera que està ben fet i, per tant, hi 
votarà a favor. 

 
4.- SOL.LICITUD RECONEIXEMENT COMPATIBILITAT DE LA 

SECRETÀRIA GENERAL PER A L’EXERCICI DE LA PROFESSIO D’ADVOCADA 
 

Vista la instància presentada per la  secretària  senyora Núria Mompel Tusell, on 
sol·licita li sigui atorgat el reconeixement per a l’exercici de l’activitat professional 
d’advocada, dins del marc de la normativa d’incompatibilitats vigent 

 
Vist l’informe emès per la  secretària  de la Corporació, en data 22 d’octubre de 2009, 
que es transcriu a continuació: 

 
Cristina Cabruja Sagré, cap del servei de Secretaria, de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
en relació amb la sol·licitud de compatibilitat presentada per la secretària general Sra. 
Núria Mompel Tusell, per a l’exercici de l’activitat professional d’advocada per compte 
de particulars, empreses i administracions, emet el següent : 

 
 

INFORME 
 

El règim d’incompatibilitats del personal al servei de l’administració local ve regulat, 
amb caràcter bàsic, a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les Administracions Públiques, modificada per la disposició final 
tercera de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic; el caràcter 
bàsic d’aquesta norma ve determinat per la seva pròpia disposició final primera. 
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Amb caràcter supletori, puix que així ho declarà el Tribunal Constitucional en les seves 
sentències 172/1996, de 31 d’octubre i 73/1997, d’11 d’abril, s’aplicaran les  normes 
estatals reglamentàries de desenvolupament, en especial el Reial decret 598/1985, de 
30 d’abril. Abans, però caldrà acudir a les normes autonòmiques de desenvolupament, 
en concret, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al 
servei de l’Administració de la Generalitat i el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals (RPEL), en especial 
pel que es refereix al seu article 331 d’aquest darrer. 

 
Ambdues normatives estableixen que: 

 
1.- El seu objectiu consisteix en evitar que l’exercici de càrrec, activitat o professió en el 
sector públic o privat pel personal públic pugui impedir o menystenir l’estricte 
compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat o independència. 

 
2.- Es pot reconèixer la compatibilitat per al desenvolupament d’activitats privades si 
només s’ocupa un sol lloc de treball en el sector públic en règim de jornada ordinària i 
si la suma de jornades de l’activitat pública principal i l’activitat privada no supera la 
jornada ordinària de l’Administració incrementada d’un 50%. 

 
3.- No es pot autoritzar ni reconèixer compatibilitat al personal que ocupi els llocs de 
treball que comporten la percepció d’un complement específic pel factor 
d’incompatibilitat o per un concepte equiparable, conforme determinen l’article 14 de la 
Llei catalana 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat i l’article 331 RPEL. 

 
4.- No es pot autoritzar ni reconèixer compatibilitat al personal funcionari, quan les 
retribucions complementàries que tingui dret a percebre, d’acord amb l’apartat b) de 
l’article 24 de l’EBEP, incloguin el factor d’incompatibilitat. 

 
5.- El reconeixement de la compatibilitat no pot modificar la jornada de treball ni l’horari 
de l’interessat i resten automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector 
públic o de modificació de les condicions del lloc de treball. 

 
6.- No és possible el reconeixement de compatibilitat quan l’activitat professional 
requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari o la presència física del personal 
amb el que tingui atribuït en l’entitat local. 

 
7.- La competència per a fer les declaracions de compatibilitat correspon al ple de la 
corporació. 

 
 

8.- Així mateix, s’informa que d’acord amb l’article 11 punts 5 i 6 del Reial decret 
598/1985, de 30 d’abril, no es podrà reconèixer la compatibilitat pel dur a terme 
activitats privades a arquitectes, enginyers i altres titulats, respecte de les activitats que 
corresponguin a la titulació professional que posseeixin, la realització de les quals, 
estigui sotmesa a autorització llicència, permís, ajut financer o control de l’organisme en 
què estiguin destinats o adscrits ni quan puguin suposar coincidència horària, encara 
que sigui esporàdicament, amb la seva activitat en el sector públic. 

 
 

CONCLUSIÓ 
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En   els   termes   precedents,   s’informa   favorablement   el   reconeixement  de   la 
compatibilitat per a l’exercici de l’activitat professional d’advocada per compte de 
particulars, empreses i administracions a la Sra. Núria Mompel Tusell, sempre i quan: 

 
a)          no percebi un complement específic pel factor d’incompatibilitat. 

 
b)                                                                        el desenvolupament de la seva activitat 
professional es concreti i restringeixi a un horari i a una presència física no coincident 
amb la que tingui atribuïda en l’entitat local. 

 
Vista la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitat del personal al servei de 
les Administracions Públiques, modificada per la disposició final tercera de la Llei 
7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic  i normes reglamentàries de 
desenvolupament, en especial el Reial decret 598/1985, de 30 d’abril. 

 
Vista la Llei 21/1987, de 27 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de 
l’Administració pública de Catalunya. 

 
Vistos els articles 329 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que estableixen 
els límits a l’exercici d’activitats privades, límits, d’altra banda que com s’ha dit, queden 
acotats i subsumits en la sol·licitud de l’interessat, de conformitat amb la proposta de la 
Regidoria delegada de Règim Intern, s'acorda per unanimitat dels setze membres 
presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 

 
ÚNIC.- Atorgar a la senyora Núria Mompel Tusell, secretària general de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, el reconeixement per a l’exercici de la professió d’advocada, activitat 
privada que podrà realitzar tant per compte de particulars, com d’administracions, dins 
dels  estrictes  límits  determinats  per  la  normativa  referenciada  o  la  que  en  cada 
moment es trobi vigent, així com dels que es deriven de la pròpia sol·licitud de la 
interessada. 

 
5.- APROVACIÓ REALITZACIÓ AUDITORIA COMPTABLE ALS COMPTES 

DE LA CORPORACIÓ 
 

Atès que en els darrers plens municipals, el grup municipal de Convergència i Unió ha 
demanat reiteradament la necessitat de realitzar una auditoria comptable i que no ha 
rebut cap resposta positiva en aquest sentit per part de l’equip de govern. 

 
Atès que la situació financera de la corporació és molt complicada i que estem 
immersos en un pla de sanejament que no es compleix. 

 
Atès que les modificacions de pressupost els darrers anys són un fet habitual. 

 
Atès que el grup municipal de Convergència i Unió considera necessari aprovar 
aquesta auditoria comptable, de conformitat amb la proposta presentada per aquest 
grup municipal, s'acorda per unanimitat dels setze membres presents dels disset que 
integren el nombre de dret del Ple municipal: 
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PRIMER.- Aprovar la realització d’una auditoria comptable per conèixer l’estat real dels 
comptes de la corporació. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, 
el qual explica que una auditoria és necessària a qualsevol empresa cada any o dos 
anys i un ajuntament n'hauria de fer una com a mínim cada legislatura. És certament 
una vergonya que sigui l'oposició qui ho demani, ja que el que es normal és que la faci 
l'equip de govern. Demana dues coses a l'equip de govern: la primera, que no costi res 
a l'Ajuntament, que l'encarreguin a la Diputació de Barcelona, la qual té un concert 
amb l'empresa Faura Casas, perquè vingui a fer aquesta auditoria. Aquesta empresa 
ja havia fet alguna auditoria a l'Ajuntament quan ell mateix era el regidor d'Hisenda. La 
segona cosa que demana és que tenint en compte el color polític de la Diputació i el 
de l'Ajuntament, tinguin a bé de fer-la al màxim de ràpid possible, si pot ser abans 
d'acabar el proper trimestre de l'any 2010. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual explica que el seu grup està d'acord amb la petició de l'auditoria. Explica que a 
la Comissió Especial de Comptes sempre s'ha explicat com està la situació. Tot i així, 
considera que la situació financera de la corporació és prou complicada com perquè 
justifiqui aquesta auditoria externa. Acaba la seva intervenció dient que el seu grup ja 
havia pensat de demanar a la Diputació que es fes càrrec d'aquesta auditoria perquè 
no tingués cap cost per l'Ajuntament. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal de CiU, 
el qual explica que en l'acta de constitució de l'actual consistori va acabar la seva 
intervenció com a representant del grup municipal de CiU, votat majoritàriament pels 
ciutadans de Canet, fent l'oferiment a l'alcalde de la seva col·laboració en tot el que fes 
falta en benefici del poble. No han obtingut mai cap resposta a l'oferiment. Tampoc no 
l'esperaven, ja que la seva obligació és treballar en favor del ciutadà, ja sigui des del 
govern com des de fora, i això és el que han fet. En el Ple per a l'aprovació dels 
pressupostos del 2008, el seu grup municipal va manifestar el seu desacord amb les 
previsions que havia fet l'equip de govern municipal, ja que van detectar uns ingressos 
previstos molt per sobre de la realitat. Van considerar que el millor era retirar els 
pressupostos i oferir la seva col·laboració per elaborar un pressupost fiable i d'acord 
amb les necessitats del poble. La liquidació del pressupost de l'exercici 2008 els va 
donar  la  raó  i  va  posar  de manifest  una forta desviació  negativa  pel  que fa  als 
ingressos i el compte general de l'exercici evidencia que el seu municipi pateix d'una 
deficient gestió econòmica i financera. En el Ple de la liquidació del pressupost 2008, 
van manifestar que el seu grup municipal considerava la situació econòmica i financera 
del municipi com a greu, que creien que l'única forma de redreçar la situació consistia 
a sumar els esforços de tots, aportant noves idees i aconseguint el consens de tot el 
consistori. En diverses ocasions van apuntar la necessitat de fer una auditoria com a 
instrument d'ajuda per diagnosticar l'estat real en tots els àmbits de l'Ajuntament i, a 
partir d'aquesta informació, emprendre les mesures necessàries per redreçar el rumb. 
Si una auditoria en una situació normal és una eina molt útil, en situacions difícils com 
la d'ara encara pren més rellevància. La veritat és que no han entès mai els motius 
pels quals l'equip de govern es negava sistemàticament a una auditoria quan aquest 
és l'instrument d'ajut més valuós que es té a l'abast per tal de poder prendre decisions 
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futures amb una base sòlida i amb més garantia d'èxit. Es feliciten que l'equip de 
govern hagi rectificat la seva postura contrària a una auditoria i hagin valorat els 
avantatges per sobre dels inconvenients, si és que en té algun. I també es feliciten 
perquè no han promogut aquesta iniciativa com a regidors del grup municipal de CiU, 
sinó que ho han fet com a ciutadans de Canet, ja que mitjançant l'auditoria i en un 
exercici de transparència democràtica es podrà conèixer l'estat real de l'economia i de 
la gestió municipal, una gestió amb molts fronts oberts i als quals s'ha de donar 
solució:  dèficit  pressupostari,  incompliment  del  pla  de  sanejament,  espai  cultural 
Odèon, pla d'equipaments municipal, degradació en general de l'esport canetenc, 
habitatges de protecció oficial, venda de les pistes d'atletisme, contracte de compra 
venda dels terrenys Halli, projecte Santíssima Trinitat, espai antiga caserna Guàrdia 
Civil, edifici Pinyol... en definitiva, el seu grup municipal creu necessària una auditoria 
com a eina de treball indispensable per aconseguir un clar objectiu, un Ajuntament 
més  eficient  per  al  ciutadà.  Aquesta  serà  la  seva  col·laboració  amb  el  govern 
municipal, ja que no els han donat l'oportunitat de fer-ho d'una altra manera. 

 
Pren la paraula la senyora alcaldessa, la qual explica que amb la Comissió Especial de 
Comptes ja hi ha claredat amb els comptes de l'Ajuntament. Ara bé, si l'oposició 
considera que és necessària una auditoria, tal i com ha dit la senyora Tamayo, no 
tenen cap inconvenient a fer-la i tal com també ha manifestat la senyora Tamayo, la 
faran a través de la Diputació perquè sigui a cost 0. 

 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 21.10 hores de 
tot el que jo com a secretària certifico. 

 
La secretària,                                                                      L’alcalde, 

 

 
 

Núria Mompel Tusell                                                           Joaquim Mas Rius 


