
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 29
DE DESEMBRE DE 2016

Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de
caràcter personal que contenen, per tal de donar compliment a la le-
gislació de protecció de dades.

Caràcter: extraordinari
Hora que comença: 20.30 hores
Hora que acaba: 21.40 hores
Lloc: Sala de Plens

PRESIDEIX

Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa

HI ASSISTEIXEN

Primer tinent d’alcalde: Pere Xirau Espàrrech
Segon tinent d’alcalde: Lluís Llovet i Bayer
Tercera tinenta d’alcalde: Raquel Serra Lerga
Quarta tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata
Cinquè tinent d’alcalde: Josep Maria Masvidal Serra
Coia Tenas i Martínez
M. Assumpta Revoltós Vaquer
Quirze Planet Rovira
M. Àngels IsartFalceto
Jesús Marín i Hernàndez
Laureà Gregori Fraxedas
Àngel López Solà
Esther Agulló Renau
Josep Antoni Romero Carbonell
Cristina Soler Vílchez
Marc Jiménez Torres

ACTUA COM A SECRETÀRIA

Núria Mompel i Tusell, secretària municipal. També hi assisteix el senyor Lluís Viñas
Peitabí, interventor municipal.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació inicial del pressupost municipal per a l’exercici 2017
2. Aprovació de no prorrogar el contracte de gestió del servei públic de re-

collida de residus i neteja viària
3. Aprovació liquidació compte d’explotació de l’escola bressol municipal El

Palauet curs 2014-2015

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
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La  senyora  alcaldessa  obre  la  sessió  d’aquest  Ple  extraordinari  donant  la
benvinguda als regidors i les regidores presents, al públic que els acompanya i als
radiooients que els senten per l’emissora municipal, gràcies als tècnics d’aquest
organisme, i passa al primer punt de l’ordre del dia.
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1.-  APROVACIÓ INICIAL DEL  PRESSUPOST MUNICIPAL 2017  INTEGRAT
PER L’AJUNTAMENT I RÀDIO CANET

El Pressupost General per a l’exercici de 2017 ha estat format i elevat a aquesta
corporació municipal per la senyora alcaldessa presidenta en la forma prevista en
l’article 168.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, conjuntament amb la plantilla de personal
que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral. 

L’expedient del Pressupost General de l'Ajuntament de Canet de Mar per a l’exercici
de 2017 està format pels estats de despeses i ingressos degudament codificats i
per les bases d’execució del pressupost, així com pels annexos i altra documentació
complementària d’acord amb l’establert als articles 164 i seg. del RDL 02/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals. 

Vist  l’informe  econòmic-financer,  emès  per  l’interventor  municipal  el  dia  21  de
desembre de 2016, el contingut del qual es transcriu a continuació:

“Vist  el  projecte  de  pressupost  general  de  l’Ajuntament  de  Canet  de  Mar  per
l’exercici 2017, 

D’acord amb allò que disposen els articles 168.4 del Text refós de la Llei d’Hisendes
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 18.4 in
fine del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol
primer del Títol  sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos,

El funcionari que sotasigna, Interventor d’aquest Ajuntament, té a bé emetre el
següent:

INFORME

I.-RÈGIM JURÍDIC DEL PRESSUPOST

PRIMER.-La normativa  aplicable  a  l’elaboració  i  aprovació  del  pressupost  de  les
entitats locals ve definida per:

- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibili-
tat Financera.

- Llei 7/1985, de 2 d’abril,  Reguladora de les Bases del  Règim Local:  arts.
22.2.e) y 47.1 i 112.

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals: arts. 162 a 171

- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol pri-
mer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos: capítol I, arts 2 a 23. 

- Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per 2016
(a data d’emissió de l’informe no s’ha aprovat la LPGE per 2017).

- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’Estructura
dels  Pressupostos  de  les  Entitats  Locals,  modificada  per  l’Ordre  HAP
419/2014, de 14 de març.
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SEGON.- De conformitat amb el que disposa l’article 162 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març (TRLRHL)-, el Pressupost General de l’Entitat Local constitueix l’expressió
xifrada,  conjunta  i  sistemàtica  de  les  obligacions  que,  com  a  màxim,  poden
reconèixer l’Entitat, i  els  seus Organismes Autònoms, i  dels drets que prevegin
liquidar durant  el corresponent  exercici, així com de les previsions d’ingressos i
despeses  de  les  Societats  Mercantils  el  capital  social  de  les  quals  pertanyi
íntegrament a l’Entitat Local corresponent.

Afegeix l’article 163 TRLHL que l’exercici pressupostari coincidirà amb l’any natural i
a ell s’imputaran els drets liquidats en l’exercici, qualsevol que sigui el període del
qual derivin, i les obligacions reconegudes durant l’exercici.

TERCER.- El Pressupost General  atendrà al  compliment del  principi d’estabilitat i
sostenibilitat financera, en els termes previstos a la Llei Organica 2/2012, de 27
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).

QUART.- L’article 164 TRLHL determina que el Pressupost General està integrat per:

- el Pressupost de la pròpia Entitat, 
- el Pressupost de seus Organismes Autònoms 
- i els estats de previsió de despeses i ingressos de les Societats Mercantils el

capital social de les quals pertanyi íntegrament a l’Entitat Local. 

De conformitat amb allò previst a l’article 166 al Pressupost General s’uniran com
annexos:

a) Els plans i programes d’inversió i finançament que, per a un termini de qua-
tre anys, podran formular els municipis i resta d’entitats locals d’àmbit su-
pramunicipal.

b) Els programes anuals d’actuació, inversions i finançament de les societats
mercantils del capital social de les quals sigui titular únic o partícip majoritari
l’Entitat Local.

c) L’estat de consolidació del Pressupost de la pròpia Entitat amb el de tots els
Pressupostos i estats de previsió dels seus Organismes Autònoms i Societats
Mercantils.

d) L’estat de previsió de moviments i situació del deute comprensiu del detall
d’operacions de crèdit o d’endeutament pendents de reemborsament al prin-
cipi de l’exercici econòmic, amb distinció d’operacions a curt termini, opera-
cions a llarg termini, de recurrència al mercat de capitals i realitzades en di-
vises o similars, així com de les amortitzacions que es preveuen realitzar du-
rant el mateix exercici.

El pla d’inversions que haurà de coordinar-se, si escau, amb el programa d’actuació
i  plans  d’etapes  de  planejament  urbanístic,  es  completarà  amb  el  programa
financer, que contindrà:

a) La inversió prevista a realitzar en cadascun dels quatre exercicis.
b) Els ingressos per subvencions, contribucions especials, càrregues d’urbanit-

zació, recursos patrimonials i altres ingressos de capital que es prevegin ob-
tenir en els exercicis esmentats, així com una projecció de la resta dels in-
gressos previstos a l’esmentat període.

c) Les operacions de crèdit que resultin necessàries per completar el finança-
ment, amb indicació dels costos que vagin a generar.
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Dels plans i programes d’inversió i finançament es donarà compte, en el seu cas, al
Ple  de  la  Corporació  coincidint  amb  l’aprovació  del  pressupost,  havent  de  ser
objecte de revisió anual, afegint un nou exercici a les seves previsions.

CINQUÈ.-  L’article  165  TRLHL  preveu  que  per  cadascun  dels  Pressupostos  que
integren el Pressupost General contindrà:

a) Els estats de despeses, en els quals s’inclouran, amb la deguda especifica-
ció, els crèdits necessaris per atendre el compliment de les obligacions.

b) Els estats d’ingressos, en els quals figuraran les estimacions dels distints re-
cursos econòmics a liquidar durant l’exercici.

c) Les Bases d’Execució, que contindran l’adaptació de les disposicions generals
en matèria pressupostària a l’organització i circumstàncies de la pròpia Enti-
tat, així com aquelles obres necessàries per a la seva encertada gestió, esta-
blint quantes prevencions es considerin oportunes o convenients per a la mi-
llor realització de les despeses i recaptació dels recursos, sense que puguin
modificar allò legislat per a l’administració econòmica ni comprendre precep-
tes d’ordre administratiu que requereixin legalment procediment i solemni-
tats específiques distintes d’allò previst per al Pressupost.

Tenint en compte:

a) Els recursos de l’entitat local i de cadascun dels seus organismes autònoms i
societats mercantils es destinaran a satisfer el conjunt de les seves respecti-
ves obligacions, llevat d’en el cas d’ingressos específics afectats a finalitats
determinades.

b) Els drets liquidats i les obligacions reconegudes s’aplicaran als pressupostos
pel seu import íntegre, quedant prohibit atendre obligacions mitjançant mi-
noració dels drets a liquidar o ja ingressats, llevat que la llei ho autoritzi de
forma expressa. S’exceptuen de l’anterior les devolucions d’ingressos que es
declarin indeguts per tribunal o autoritat competents.

c) Cadascun dels pressupostos que s’integren en el pressupost general haurà
d’aprovar-se sense dèficit inicial.

SISÈ.- El contingut de les Bases d’Execució del Pressupost es regula a l’article 9 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol
VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en
matèria de Pressupostos, establint que aquestes podran remetre’s als Reglaments o
normes  de  caràcter  general  dictades  pel  Ple,  i  que  contindran,  entre  altres
matèries:

- Els nivells de vinculació jurídica dels crèdits.
- La relació expressa i taxativa dels crèdits que es declarin ampliables, amb

detall dels recursos afectats.
- La regulació de les transferències de crèdits, establint, en cada cas, l’òrgan

competent per autoritzar-les.
- La tramitació dels expedients d’ampliació i  generació de crèdits, així  com

d’incorporació de romanents de crèdits.
- Les normes que regulin el procediment d’execució del Pressupost.
- Les desconcentracions o delegacions en matèria d’autorització i disposició de

despeses, així com de reconeixement i liquidació d’obligacions.
- Els documents i requisits que, d’acord amb el tipus de despeses, justifiquin

el reconeixement de l’obligació.
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- La forma en què els perceptors de subvencions hagin d’acreditar el trobar-se
al corrent de les seves obligacions fiscals amb l’Entitat Local i justificar l’apli-
cació de fons rebuts.

- Els supòsits en els quals puguin acumular-se diverses fases d’execució del
pressupost de despeses en un sol acte administratiu.

- Les normes que regulen l’expedició d’ordres de pagament a justificar i bes-
tretes de Caixa fixa.

- La regulació dels compromisos de despeses plurianuals.

SETÈ.-  Els  estats  d’ingressos  i  despeses  dels  Pressupostos  es  confeccionaran
conforme allò regulat a l’article 167 TRLHL i a l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de
desembre, per la qual s’aprova l’Estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals,
modificada per l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març.

L’aplicació pressupostària de despeses vindrà definida, al menys, per la conjunció
de les classificacions per programes en el nivell de grup de programa o programa i
concepte o subconcepte  respectivament. Amb caràcter potestatiu, també vindrà
definida per la classificació orgànica. L’estructura per programes és oberta a partir
de  programes  i  subprogrames  i  l’estructura  econòmica a  partir  de  conceptes  i
subconceptes.

Les previsions incloses en els estats d’ingressos vindran amb caràcter obligatori per
la classificació econòmica i amb caràcter potestatiu  per la classificació orgànica.
L’estructura per conceptes i  subconceptes és oberta, per la qual cosa es podran
crear els que es considerin necessaris quant no figuren en aquella.

VUITÈ.- De conformitat amb el que preveu l’article 168.2 TRLHL els Organismes
Autònoms remetran el seu Pressupost a l’Entitat Local de la qual depenguin abans
del  15  de  setembre de  cada any,  acompanyat  de  la  documentació  detallada a
l’article 168.1TRLHL, en la redacció donada pel Reial decret-llei 17/2014.

Les Societats Mercantils, incloses aquelles el capital de les quals sigui majoritària la
participació de l’Entitat Local, remetran a aquesta, en el mateix termini, les seves
previsions  de  despeses  i  ingressos,  així  com  els  programes  anuals  d’actuació,
inversions i finançament per a l’exercici següent.

NOVÈ.- Els articles 168 (en la redacció donada pel Reial decret-llei 17/2014) i 169
del TRLHL, regulen el procediment d’aprovació dels Pressupostos, establint que:

1r.- El Pressupost  de l’Entitat Local  serà format pel seu President-Alcalde i a ell
haurà d’afegir-se la següent documentació:

- Memòria explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que
presenti en relació amb el vigent.

- Liquidació del Pressupost de l’exercici anterior i avanç de la del corrent, refe-
rida, al menys, als sis primers mesos de l’exercici corrent.

- Annex de personal de l’Entitat Local.
- Annex de les inversions a realitzar en l’exercici. De conformitat amb el que

preveu l’article 19 del Reial Decret 500/1990 recollirà la totalitat dels projec-
tes d’inversió que es prevegin realitzar en l’exercici i haurà d’especificar per
a  cadascun  dels  projectes:  codi  d’identificació,  denominació  de  projecte,
anys d’inici i any de finalització previstos, import de l’anualitat, tipus de fi-
nançament determinant si es finança amb recursos generals o amb ingres-

6
CarrerAmple, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31

a/e:canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat



sos afectats, vinculació dels crèdits assignats, i òrgan encarregat de la seva
gestió.

- Annex de beneficis  fiscals en tributs locals contenint  informació detallada
dels beneficis fiscals i la seva incidència en els ingressos de cada Entitat Lo-
cal.

- Annex amb informació relativa als convenis subscrits amb les Comunitats
Autònomes en matèria de despesa social, amb especificació de la quantia de
les obligacions de pagament i dels drets econòmics que s'han de reconèixer
en l'exercici al que es refereix el pressupost general i de les obligacions pen-
dents de pagament i drets econòmics pendents de cobrament, reconeguts
en exercicis anteriors, així com de l'aplicació o partida pressupostària en la
qual es recullen, i la referència al fet que aquests convenis inclouen la clàu-
sula de retenció de recursos del sistema de finançament a la qual es refereix
l'article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Rè-
gim Local.

- Un informe econòmic – financer, en el qual s’exposin les bases utilitzades
per a l’avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la su-
ficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i
les despeses de funcionament dels serveis i, en conseqüència, l’efectiu ani-
vellament del Pressupost.

D’acord amb l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual
s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre,
d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, també s’haurà
d’acompanyar  de  l’informe  d’intervenció  sobre  el  compliment  de  l’objectiu
d’estabilitat  i  sostenibilitat  financera  de  la  pròpia  Entitat  Local  i  dels  seus
Organismes i Entitats dependents. 

2n.- Sobre la base dels Pressupostos de l’Ajuntament i dels Organismes Autònoms i
dels estats de previsió de les Societats Mercantils, l’Alcaldia formarà el Pressupost
General i el remetrà, informat per la Intervenció i amb els annexos i documentació
complementària detallats als articles 166.1 i 168 TRLHL al Ple abans del dia 15
d’octubre per a la seva aprovació, esmena o devolució. 

L’acord d’aprovació, que serà únic, haurà de detallar els Pressupostos que integren
el Pressupost General, no podent aprovar-se cap d’ells separadament.

La competència plenària per a l’aprovació del Pressupost es fonamenta a més en
l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.

Amb caràcter previ a qualsevol  acord plenari, l’expedient haurà de sotmetre’s a
estudi per la Comissió Informativa d’Hisenda, per així exigir-ho, entre altres, els
arts. 20.1-c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local i 82, 123, 126, entre altres, del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals.

3r.- Aprovat inicialment el Pressupost General, s’exposarà al públic, previ anunci al
Butlletí Oficial de la Província per 15 dies hàbils, durant els quals els interessats
podran  examinar-los  i  presentar  reclamacions  davant  el  Ple.  El  Pressupost  es
considerarà  definitivament  aprovat  si  durant  l’esmentat  termini  no  s’haguessin
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per
resoldre-les.
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D’acord amb l’article 170.1 TRLHL, a aquests efectes tenen la condició d’interessats
els habitants del terme municipal, i aquells que resultin directament afectats, tot i
que no habitin en aquest territori; a més els Col·legis Oficials, Càmeres Oficials,
sindicats,  associacions  i  resta  d’entitats  legalment  constituïdes  per  vetllar  per
interessos professionals o econòmics i veïnals, quan actuïn en defensa dels que els
són propis.

De  conformitat  amb  l’article  170.2  TRLHL,  únicament  es  podran  presentar
reclamacions contra el Pressupost: 

a) per no haver-se ajustat la seva elaboració i aprovació als tràmits establerts
al TRLRHL, 

b) per ometre el crèdit necessari per al compliment d’obligacions exigibles a
l’Entitat Local en virtut de precepte legal o de qualsevol altre títol legítim, 

c) per ser de manifesta insuficiència els ingressos en relació a les despeses
pressupostades o bé d’aquests respecte de les necessitats per a les quals
està previst.

4t.-  L’aprovació  definitiva  del  Pressupost  General  haurà  de  realitzar-se,  pel  Ple
abans del dia 31 de desembre de l’any anterior al de l’exercici en què hagi d’aplicar-
se.

Pel  que  fa a l’adopció de l’acord,  atès que  no es  troba inclòs  en  la relació  de
supòsits subjectes a majoria qualificada de l’article 47 LBRL, opera la regla general
de majoria simple.

5è.-  El  resum per capítols del  Pressupost  General,  definitivament aprovat,  serà
publicat al Butlletí Oficial de la Província. També s’inserirà el Pressupost al Butlletí
Oficial de la Corporació, si en tingués.

6è.-  Del  Pressupost  General  definitivament  aprovat  es  remetrà  còpia  a
l’Administració  de  l’Estat  i  a  la  Comunitat  Autònoma.  La  remissió  es  realitzarà
simultàniament a l’enviament al Butlletí Oficial a què es refereix l’apartat anterior.

7è.- El Pressupost entrarà en vigor, en l’exercici corresponent, un cop publicat en la
forma prevista a l’apartat 5è anterior.

8è.- Si en iniciar-se l’exercici econòmic no hagués entrat en vigor el Pressupost
corresponent, es considerarà automàticament prorrogat  el  de l’anterior, amb els
seus crèdits inicials, sense perjudici de les modificacions que es realitzin conforme
el que disposen els articles 177, 178 i 179 TRLHL i fins l’entrada en vigor del nou
Pressupost. La pròrroga no afectarà els crèdits per a serveis o programes que hagin
de concloure en  l’exercici  anterior  o  que  estiguin  finançats  amb crèdit  o  altres
ingressos específics o afectats.

DESÈ.- Còpia del  Pressupost  i  de les seves modificacions  haurà  de  trobar-se  a
disposició del públic, a l’efecte informatiu, des de la seva aprovació definitiva fins la
finalització de l’exercici (art. 169.7 TRLRHL).

ONZÈ.-  Contra  l’aprovació  definitiva  del  Pressupost  només  podrà  interposar-se
recurs contenciós – administratiu davant la Sala del Contenciós – Administratiu del
Tribunal  Superior de Justícia, en el termini  de dos mesos comptats des del  dia
següent al de la publicació del text  íntegre al Butlletí  Oficial de la Província, de

8
CarrerAmple, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31

a/e:canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat



conformitat amb allò establert als articles 48 i 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre,  de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i  del  Procediment
Administratiu  Comú,  i  els  articles 10 i  46 de  la  Llei  29/1998,  de  13 de  juliol,
Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa – Administrativa; i això sense perjudici que
els interessats puguin interposar  qualsevol  altre recurs que estimin oportú (art.
171.1 TRLRHL).

El Tribunal de Comptes haurà d’informar prèviament a la resolució del recurs quan
la  impugnació  afecti  o  es  refereixi  a  l’anivellament pressupostari  (article  171.2
TRLHL)

La  interposició  del  recurs  no  suspendrà,  per  si  sola,  l’aplicació  del  Pressupost
definitivament aprovat (art. 171.3 TRLRHL).

II.- CONSIDERACIONS

PRIMER.- Aquesta Intervenció no ha disposat del termini de 10 dies per informar el
projecte de pressupost. Aquesta circumstància limita necessàriament l’abast de la
revisió efectuada per aquesta Intervenció.

SEGON.-  En la  tramitació  del  projecte  de  Pressupost  general  s’han  superat  els
terminis previstos al TRLHL per a la remissió a l’Ajuntament dels estats d’ingressos i
despeses per part de les societats mercantils dependents (15 de setembre) i per a
l’aprovació inicial del projecte de pressupost (15 d’octubre). 

El projecte de pressupost, cas de ser aprovat, no entraria en vigor abans de 1 de
gener de 2017, de manera que es produirà la pròrroga automàtica del pressupost
de  l’exercici  2016,  en  els  termes  previstos  en  l’article  168  TRLHL,  fins  a  la
publicació de l’acord d’aprovació definitiva.

TERCER.-  El  Pressupost  General  de  l’Entitat  està  composat  pels  ens i  amb els
imports que s’indiquen en el quadre següent:

Pressupost Ajuntament. Exercici 2017 Import en euros
Crèdits inicials de despesa Caps. 1 a 9 13.375.333,74
Previsions inicials d’ingressos Cap. 1 a 9 13.375.333,74

Pressupost O.A. Ràdio Canet. Exercici 2017 Import en euros
Crèdits inicials de despesa Caps. 1 a 9 134.486,00
Previsions inicials d’ingressos Cap. 1 a 9 134.486,00

En  conseqüència,  tots  els  pressupostos  que  integren  el  Pressupost  General
s’aproven sense dèficit inicial, complint així el que disposa l’article 165.4 TRLRHL.

QUART.- La documentació que integra l’expedient respecta, en general, els requisist
formals i materials establerts en la legislació. No obstant això, cal assenyalar que
manquen en l’expedient els següents annexos previstos en l’article 166 TRLHL:

- Els plans i programes d’inversió i finançament que, per a un termini de qua-
tre anys, podran formular els municipis i resta d’entitats locals d’àmbit su-
pramunicipal.
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- Els programes anuals d’actuació, inversions i finançament de les societats
mercantils del capital social de les quals sigui titular únic o partícip majoritari
l’Entitat Local.

D’altra banda, respecte de la documentació inclosa en l’expedient s’observa:

- En l’Annex amb informació relativa als convenis subscrits amb les Comuni-
tats Autònomes en matèria de despesa social es fa constar informe de se-
cretaria, assenyalant que l’Ajuntament de Canet de Mar no té cap conveni
directe amb l’Administració de la Comunitat Autònoma, la Generalitat de Ca-
talunya, en matèria de Serveis Socials.

- En l’Annex d’inversions s’hi incorpora  pro memòria informació relativa als
projectes de despesa amb finançament afectats classificats en altres capí-
tols, com els plans d’ocupació, entre altres.

- Consta un Annex amb la relació de subvencions nominatives, indicant bene-
ficiari, CIF, finalitat i import de la subvenció.

CINQUÈ.-  Els  estats  d’ingressos  i  despeses  del  Pressupost  de  l’Ajuntament
respecten, amb caràcter general, allò establert en l’Ordre EHA 3565/2008, de 3 de
desembre. 

En tot cas, es recorda que en les operacions d’arrendament financer o leasing, quan
es presumeixi  voluntat  d’exercitar l’opció de compra en els termes previstos en
l’OHEA 3565/2008, les quotes i els interessos s’hauran d’imputar en els conceptes
648 i 358 respectivament. En els altres casos, la despesa s’imputarà a l’article 20
“Arrendaments”.

SISÈ.- D’acord amb l’article 26.2de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim
local,  són  serveis  de  prestació  obligatòria  per  als  municipis  de  fins  a  20.000
habitants:  enllumenat  públic,  cementiri,  recollida  de  residus,  neteja  viària,
abastament domiciliari d’aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població,
pavimentació de les vies públiques, parcs públics, biblioteca pública, i tractament
de  residus.  En  l’estat  de  despeses  existeixen  els  programes  pressupostaris
corresponents a aquests serveis de prestació obligatòria, llevat de:

- Abastament d’aigua: El servei es presta mitjançant un contracte de gestió de
serveis, en la modalitat de concessió administrativa, en la qual la retribució
del contractista consisteix en les contraprestacions econòmiques satisfetes
directament pels usuaris. Per tant, no ha de tenir reflex en el pressupost
municipal.

- Clavegueram: En la classificació per programes no consta creat el grup de
programa 161XX clavegueram, tot i ésser un servei de prestació obligatòria.
Segons la informació de la que disposa Intervenció, l’Ajuntament no disposa
de cap contracte de serveis de manteniment i conservació de la xarxa de
clavegueram i les actuacions que es realitzen es fan, bé a través de mitjans
propis,  bé  mitjançant  contractacions  menors puntuals, la  despesa de  les
quals es carrega a aplicacions pressupostàries de Via Pública. Això entra en
contradicció amb el fet que la corporació té establerta una taxa pel servei de
clavegueram, que pel 2017 compta amb unes previsions inicial d’ingressos
de 285.000 euros. En aquest sentit, s’informa que d’acord amb l’article 24.2
del TRLHL, l’import de les taxes per prestació de serveis “[...]no podrà exce-
dir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del servei o activitat de que
es tracti o, en el seu defecte, del valor de la prestació rebuda”. Per a la de-
terminació d’aquest import, afegeix el mateix precepte, es prendran en con-
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sideració “els costos directes i indirectes, inclosos els de caràcter financer,
amortització de l’immobilitzat i, en el seu cas, els necessaris per garantir el
manteniment i un desenvolupament raonable del servei [...]”.

L’estat de despeses inclou crèdits per programes que corresponen a l’exercici de
competències diferents de les pròpies i delegades, per a les quals, de conformitat
amb allò previst en l’article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim
local, en redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització
i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), caldrà obtenir els informes de no
duplicitat  de  l’administració  competent  en  raó  de  la  matèria  i  de  sostenibilitat
financera  de  l’administració  responsable  de  la  tutela  financera,  segons  el
procediment  regulat  pel  Decret  del  Departament  de  Governació  i  Relacions
Institucionals 208/2015, de 22 de setembre. 

VUITÈ.-  L’informe econòmic  financer posa de  manifest  que en el  pressupost  es
doten  els crèdits  suficients  per  atendre les obligacions  derivades  de  contractes
vigents,  segons  informació  obrant  en  comptabilitat.  En  tot  cas,  l’existència  de
consignació pressupostària adequada i suficient per aplicar les operacions RC i AD
d’exercicis  futurs  registrades  en  Comptabilitat  no  vol  dir  que  estigui  garantida
també  la  cobertura  pressupostària  de  despeses  per  la  prestació  de  serveis,
subministraments  o  obres  necessàries  per  al  funcionament  ordinari  de
l’administració municipal i respecte dels quals no consten en comptabilitat aquests
documents.

NOVÈ.-No consten en Comptabilitat provisions per responsabilitats que hagin de ser
executades durant l’exercici 2017 i per tant, que hagin de ser pressupostades.

DESÈ.- Respecte de les despeses finançades totalment o parcial amb finançament
afectat,  i  en  particular,  per  subvencions  finalistes  i  operacions  de  crèdit,  la
disponibilitat dels crèdits quedarà condicionada a allò que estableix l’article 8è de
les Bases d’execució, de conformitat amb l’article 173.6 TRLHL. A aquest efecte, la
Intervenció  practicarà  a  inici  d’exercici  les  retencions  per  no  disponibilitat  que
s’escaiguin en aquestes crèdits de despesa, fins que es pugui  verificar la plena
executivitat dels recursos que la financen.

ONZÈ.- Pel que fa al control de legalitat, respecte dels crèdits consignats cal infor-
mar el següent:

- Places en plantilla no dotades:De la informació continguda en l’Annex de
Personal, es constata que existeixen places “vacants” en plantilla sense do-
tació pressupostària o que no es doten per a la totalitat de l’exercici. Aques-
ta circumstància haurà de tenir-se en compte tant per a la cobertura de les
places esmentades. 

- Límits a retribucions de funcionaris: D’acord amb l’article 7è del Reial Decret
861/1986, de 25 de abril, pel qual s’estableix el règim de les retribucions
dels funcionaris d’Administración Local, els crèdits consignats per al comple-
ment específic, complement de productivitat i les gratificacions extraordinà-
ries del personal funcionari no poden superar, respectivament, el 75%, el
30% i 10% de l’import resultant de restar a la massa retributiva global pres-
supostada, exclosa la referida al personal laboral, la suma de les quantitats
que al personal funcionari li  corresponguin pels conceptes de retribucions
bàsiques, ajuda familiar i complement de destí. 
Segons  informe  de  la  tècnica  de  recursos  humans,  les  retribucions  a
funcionaris  en  concepte  de  complementespecífic  i
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gratificacionsextraordinàries superen aquestslímits.
-

Concepte Percentatge
màxim legal

Percentatgesego
ns  pressupost
2017

Complement específic 75 % 78,79%

Complement productivitat 30 % 7,49%

Gratificacions 10 % 13,72%

- Increment retribucions: L’article 19.Dos de la Llei de Pressupostos Generals
de l’Estat per 2016 (LPGE 2016), estableix que “en l’any 2016 les retribuci-
ons del personal al servei del sector públic no podran experimentar un incre-
ment global superior al 1 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre
de 2015, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació,
tant pel que respecta a efectius de personal com a l’antiguetat del mateix”.
Com que el precepte limitava la possibilitat d’incrementar fins a un 1% les
retribucions, cal entendre que, no és possible aplicar cap increment global,
en termes d’homogeneitatdurant l’exercici 2017, sense perjudici que el legis-
lador pugui establir-lo, amb efectes 1 de gener o posterior, mitjançant la Llei
de pressupostos generals per 2017.

- Tot i que les retribucions fixes del personal, amb caràcter general, es mante-
nen invariables respecte de l’exercici 2016, diversos factors apunten a que
es registrarà un increment de retribucions en termes d’homogeneitat respec-
te de l’exercici 2016, contravenint així la normativa pressupostària aplicable:
a) L’increment de la dotació per hores extraordinàries del personal laboral,

que consolida la situació generada en l’execució de l’exercici 2016, du-
rant el qual s’han tramitat diverses modificacions de crèdit. En aquest
sentit, recordar que no es pot superar el límit de 80 hores anuals per tre-
balllador, en els termes previstos en l’article 35 del TRLET.

b) La dotació del plus de disponilitat per la Policia Local previst en l’Acord de
matèries comunes 2016-2017 aprovat pel Ple en sessió de 28 de juliol de
2016, i que, a més de vulnerar la limitació a l’increment de retribucions
estalerta pel legislador estatal, incompleix la normativa aplicable quant a
l’estructura de les retribucions del funcionaris d’administració local.

c) Així mateix, es preveu per tercer any l’increment retributiu a determinats
treballadors municipals que, segons l'acta de puntuació de la Valoració
de Llocs de treball, efectuada a l'any 2009, tenien una puntuació igual o
inferior als 200 punts, i que fou aprovat en sessió plenària de data 7 de
maig de 2015, amb informe desfavorable de Secretaria e Intervenció.

- Massa salarial del personal laboral:Es recorda als òrgan de la corporació que,
segons estableix l’article 103bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de
règim local, en redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, les corporacions locals
han d’aprovar anualment la massa salarial del personal laboral del sector pú-
blic respectant els límits i les condicions que s’estableixin amb caràcter bàsic
en la corresponent Llei de pressupostos generals de l’Estat, i que aquesta
aprovació comprendrà la referent a la pròpia entitat local, organismes, enti-
tats públiques empresarials i altres ens públics i societats mercantils locals
dependents, així com dels consorcis adscrits a la mateixa i de les fundacions
en les quals concorrin les circumstàncies previstes en el citat article. La mas-
sa salarial aprovada serà publicada a la seu electrònica i en el Butlletí Oficial
de la Província en el termini de 20 dies.
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- Contractes laborals temporals i nomenaments interins: L’article 20.Dos LPGE
2016 estableix la prohibició general de contractació de personal temporal i
de nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris interins lle-
vat en casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables que
es restringeixin als sectors, funcions i categories professionals que es consi-
derin prioritaris o afectin al funcionament dels serveis públics essencials. El
Ple va acordar en sessió 24 de setembre de 2015 la relació de sectors, funci-
ons i categories professionals prioritaris o serveis públics essencials, l’ampli-
tud de la qual converteix, de facto, en regla general el que haurien de ser
supòsits excepcionals.

- Complement de productivitat i gratificacions extraordinàries: Es fa remissió a
l’informe conjunt de secretaria i intervenció relatiu a l’Acord sobre matèries
comunes 2016-2017, en el qual es posaven de manifest els incompliments
normatius que es deriven de l’ordenació del complement de productivitat i
de les gratificacions extraordinàries prevista en aquell acord.

- Subvencions: Pel que fa a les subvencions a entitats i famílies, cal assenya-
lar que d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subven-
cions (LGS), el procediment normal d’atorgament de subvencions serà el de
concurrència competitiva.  L’atorgament directe està restringit  als  supòsits
previstos en l'article 22.2 LGS, entre els que destaca la figura de les subven-
cions nominatives, que per ésser considerades com a tals, hauran de constar
l’estat de despeses del pressupost amb indicació expressa de l’objecte, la
dotació pressupostària i el beneficiari (art. 65 RD 886/2006, pel qual s’apro-
va el Reglament LGS). El pressupost de la corporacio continua vehiculant
una part significativa de les subvencions a entitats (78.158,00 euros) a tra-
vés de subvencions nominatives, davant els al marge de procediment de
concurrència, la qual cosa contravé l’esperit i els principis generals de publi-
citat i concurrència que han de regir l’activitat de foment instrumentada en
subvencions.

- D’altra banda, la corporació no disposa d’un Pla estratègic de subvencions
pel període 2016-2018, incomplint per tant, l’obligació prevista en l’article
8.1 de la LGS, que s’ha de verificar amb caràcter previ a l’establiment de
qualsevol subvenció.

- També cal assenyalar que a data d’avui, l’Ajuntament no compta amb un re-
glament de prestacions econòmiques de caràcter social que estableixi els re-
quisits d’accés, la tipologia dels ajuts, i el procediment d’atorgament.

III.- CONCLUSIONS

Per tant, s’informa la tramitació de l’expedient amb les EXCEPCIONS formulades en
l’apartat II, fonament jurídic onzè.

Tot això és el que s’informa sense perjudici d’opinió millor fonamentada en Dret.”

Vist l’informe emès per l’interventor municipal, en data 21 de desembre de 2016, el
contingut del qual es transcriu a continuació:

“Vist allò que disposen l’article 168.1 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 18.1 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril, quant al requisit d’unir al pressupost de l’Entitat
local, per a la seva aprovació pel Ple,un informe econòmic en el qual s’exposin les
bases  utilitzades  per  l’avaluació  dels  ingressos  i  de  les  operacions  de  crèdit
previstes, la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions
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exigibles i les despeses de funcionament dels serveis, i en conseqüència, l’efectiu
anivellament del Pressupost, 

En virtut del que estableix l’article 179.1.a del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,

El funcionari que subscriu, Interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, té a bé
emetre el següent:

INFORME

PRIMER.- Qüestions generals

D’acord amb allò previst en l’article 164 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals,
aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 de març, el Pressupost general de l’Ajuntament de
Canet de Mar per l’exercici 2017 està integrat pels següents pressupostos:

- Ajuntament de Canet de Mar
- Organisme Autònom de Ràdio Canet

El pressupost consolidat, als efectes de l’article 166.1.c del TRLHL és el següent:

ESTAT DE DESPESES

Capítol Pressupost
Ajuntament

Pressupost OA
Ràdio Canet

Ajustaments Estat
consolidació

1. Personal 5.387.753,33 72.102,00  5.459.855,33

2. Béns corrents i serveis 4.887.084,81 61.089,00  4.948.173,81

3. Despeses financeres 245.000,00 350,00  245.350,00

4. Transferències corrents 480.436,00 945,00 -127.306,00 354.075,00

5. Fons de contingència 75.491,00   75.491,00

6. Inversions reals 1.364.568,60   1.364.568,60

7. Transferències de capital    0,00

8. Actius financers    0,00

9. Passius financers 935.000,00   935.000,00

TOTAL 13.375.333,74 134.486,00 -127.306,00 13.382.513,74

ESTAT D’INGRESSOS

Capítol Pressupost
Ajuntament

Pressupost OA
Ràdio Canet

Ajustaments Estat
consolidació

1. Impostos directes 6.588.300,00   6.588.300,00

2. Impostos indirectes 76.900,00   76.900,00

3. Taxes i altres 2.567.900,00 7.180,00  2.575.080,00

4. Transferències corrents 3.331.266,00 127.306,00 -127.306,00 3.331.266,00

5. Ingressos patrimonials 142.000,00   142.000,00

6. Venda d’inversions    0,00

7. Transferències de capital 457.067,74   457.067,74

8.-Actius financers 36.900,00   36.900,00

9. Passius financers 175.000,00   175.000,00
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ESTAT D’INGRESSOS

Capítol Pressupost
Ajuntament

Pressupost OA
Ràdio Canet

Ajustaments Estat
consolidació

TOTAL 13.375.333,74 134.486,00 -127.306,00 13.382.513,74

Sense perjudici de l’anterior, als efectes d’avaluació dels objectius d’estabilitat pres-
supostària, regla de la despesa, període mig de pagaments i deute previstos en la
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibiitat finan-
cera, el perímetre de consolidació inclou els següents ens:

- Ajuntament de Canet de Mar
- Organisme Autònom de Ràdio Canet
- Fundació Els Garrofers

SEGON.- Pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar

El projecte de Pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2017 resumit per capítols
és:

ESTAT DE DESPESES ESTAT D’INGRESSOS

Capítol Crèdits inicials Capítol Previsions ini-
cials

1. Personal 5.387.753,33 1. Impostos directes 6.588.300,00

2. Béns corrents i serveis 4.887.084,81 2. Impostos indirectes 76.900,00

3. Despeses financeres 245.000,00 3. Taxes i altres 2.567.900,00

4. Transferències corrents 480.436,00 4. Transferències corrents 3.331.266,00

5. Fons de contingència 75.491,00 5. Ingressos patrimonials 142.000,00

Operacions corrents 11.075.765,14 Operacions corrents 12.706.366,00

6. Inversions reals 1.364.568,60 6. Venda d’inversions 0,00

7. Transferències de capital 0,00 7. Transferències de capital 457.067,74

Altres operacions no finan. 1.364.568,60 Altres operacions no finan. 457.067,74

Operacions no financeres 12.440.333,74 Operacions no financeres 13.163.433,74

8. Actius Financers 0,00 8. Actius financers 36.900,00

9. Passius financers 935.000,00 9. Passius financers 175.000,00

Operacions financeres 935.000,00 Operacions financeres 211.900,00

TOTAL 13.375.333,74 TOTAL 13.375.333,74

II.1.-ESTAT D’INGRESSOS
El pressupost d’ingressos per l’exercici 2017 presenta les següents variacions res-
pecte de les previsions inicials i l’estimació de liquidació de l’exercici 2016 (avenç):

ESTAT D’INGRESSOS
Euros Pressupost 2016 Pressupost 2017 % varia-

ció

Capítols Previsions inici-
als

Previsions defi-
nitives a
30/09(*)

Drets recone-
guts nets a

31/12 (estima-
ció)

Previsions inici-
als

A B C D D/A

1 6.232.824,00 6.232.824,00 6.502.273,32 6.588.300,00 5,7%
2 90.000,00 90.000,00 76.919,11 76.900,00 -14,6%
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3 2.645.953,00 2.651.793,00 2.542.467,41 2.567.900,00 -2,9%
4 3.343.925,00 3.632.628,80 3.526.778,81 3.331.266,00 -0,4%
5 145.850,00 145.850,00 139.097,05 142.000,00 -2,6%

Op.corrents 12.458.552,00 12.753.095,80 12.787.535,70 12.706.366,00 2,0%
6 -  - - -
7 - - 457.067,74 -

Altres op. no
financeres 0,00 0,00 457.067,74 #DIV/0!

Op. no finan-
ceres 12.458.552,00 12.753.095,80 12.787.535,70 13.163.433,74 5,7%

8 36.911,00 726.981,19 36.911,00 36.900,00 0,0%
9 0,00 - 175.000,00 #DIV/0!

Op.financeres 36.911,00 726.981,19 36.911,00 211.900,00 474,1%
TOTAL 12.495.463,00 13.480.076,99 12.824.446,70 13.375.333,74 7,0%

(*)A data d’emissió d’aquest informe, està pendent incorporació de romanents de crèdit amb finança-
ment afectat.

D’acord amb allò que estableixen els articles 162, 163 i 165 TRLHL, en l’estat d’in-
gressos del pressupost de l’entitat local figuren les estimacions dels diferents recur-
sos econòmics a liquidar durant l’exercici (drets reconeguts nets).

Les bases emprades per a la seva pressupostació han estat les següents:

A) Operacions corrents:

- Els Capítols I, II i III s’han calculat tenint present 

a) la liquidació de l’exercici 2015, 
b) l’estimació de liquidació de 2016
c) les altes, baixes i modificacions en els padrons fiscals produïdes durant l’exercici
2016; i 
d) les Ordenances Fiscals i de Preus Públics per a l’exercici 2017

Els principals aspectes a comentar són:

- Amb caràcter general, en els tributs de venciment període únicament s’han
pressupostat els ingressos gestionats mitjançant padró o llista cobratòria (no
s’han pressupostat les liquidacions que es puguin produir per altes o proce-
diments de comprovació o inspecció).

- En en el concepte 113 Impost sobre Béns Immobles - urbana, s’ha conside-
rat l’efecte combinat de l’increment de base liquidable i la reducció de tipus
de gravamen que contempla la modificació d’ordenances fiscals per l’2017.
No s’han considerat els ingressos que puguin resultar de liquidacions deriva-
des del procediment de regularització cadastral.

- S’ha creat com a concepte separat el 114 Impost sobre Béns Immobles –
béns de característiques especials, de conformitat amb allò previst en l’ordre
3565/2008, concepte que en aquest municipi es correspon amb dos trams
de l’Autopista del Maresme. La previsió inicial reflecteix la finalització del pe-
ríode de 25 anys de gaudi de la reducció obligatòria del 95%, prevista en la
Llei 8/1972, de 10 de maig, de construcció, conservació explotació d’auto-
pistes en règim de concessió.

- En el concepte 115 Impost sobre vehicles de tracció mecànica, la previsió
inicial es correspon amb l’estimació de liquidació de l’exercici 2016.
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- En el concepte 116 Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Na-
turalesa Urbana, s’han considerat l’estimació dels drets reconeguts nets a
31/12/2016, en base a l’execució del tercer trimestre. Si bé aquest és un tri-
but de meritació instantània i elàstic al cicle, la desaparició, per imperatiu le-
gal,  de la reducció potestativa en la base transcorreguts cinc anys desde
l’entrada en vigor de la ponència de valors cadastrals hauria de permetre
consolidar l’increment experimentat els darrers dos exercicis.

- En el concepte 130 Impost sobre Activitats Econòmiques, l’increment de les
previsions inicials respon a que s’han aflorat els ingressos que, de manera
estable, es vénen produint en els darrers tres exercicis per quotes provinci-
als i nacionals, i que fins ara únicament es reflectien en la liquidació.

- En el Capítol II impostos indirectes, les previsions inicials de l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i  obres s’han ajustat a la baixa a la vista del
grau d’execució acumulat al 3r trimestre de 2016.

- En el Capítol III Taxes i altres ingressos, les previsions inicials es correspo-
nen amb les estimacions de liquidació de l’exercici 2016, realitzades en base
a l’estat d’execució del 3r trimestres. Les úniques novetats rauen en la reco-
dificació  d’alguns  conceptes  per  adequar-los  a  l’estructura  de  l’Ordre
3565/2008 (per exemple, la taxa pel servei de retirada de vehicles).

- El Capítol IV (transferències corrents), s’han calculat atenent les dades dis-
ponibles als Serveis Econòmics a la data de realització d’aquest informe.

Quant a la Participació en tributs de l’Estat (PTE), habitualment a la data d’elabora-
ció del pressupost les entitats locals disposen, si no de l’import de l’assignació indi-
vidual, almenys de la previsió d’increment agregat de les bestrestes de l’exercici
per cadascun dels tres règims de PTE (municipis en règim de variables, municipis
en règim de cessió i diputacions provincials), així com del signe –positiu o negatiu-
de la liquidació de l’exercici t-2 en termes agregats. Enguany, el fet de no disposar
d’un avantprojecte o projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per 2017,
ni de cap avenç sobre l’evolució dels Ingressos Tributaris de l’Estat (magnitud amb
la que s’indexa la PTE), aboca a partir dels imports de l’exercici en curs, corregits
amb les devolucions per liquidacions negatives dels exercicis 2008 i 2009, sense
contemplar cap import (creditor o deutor) per liquidació definitiva, el qual es conei-
xerà al juliol 2017. Una vegada es publiqui l’assignació de l’Ajuntament de Canet de
Mar, en el cas de constatar que s’han sobreestimat els ingressos, caldrà procedir a
retenir crèdits per no disponibilitat per import equivalent a la desviació. En el cas
invers, d’acord amb allò previst en la LOEPSF, els majors ingressos sobre els pres-
supostats, o bé s’hauran de destinar a reduir deute, o bé a incrementar el superà-
vit.

Imports en euros
Estimació de

drets reconeguts
nets 2016

Previsió nicials
2017 % variació

Bestreta exercici t 2.757.667,00 2.757.667,00 0,0%

Devolució PTE 2008-09 -70.347,00 -70.347,00 0,0%

Devolució PTE 2013 -65.603,56 0,00 -100,0%

Liquidació t-2 175.586,45 0,00 -100,0%

TOTAL 2.797.302,89 2.687.320,00 -3,9%

- La resta d’ingressos per transferències de capítol IV s’han pressupostat se-
gons els següents criteris:
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o Fons de cooperació local de Catalunya: atenent a l’import atorgat en
el darrer exercici (2016). 

o Subvencions corrents finalistes: atenent als imports ja concedits i que
es preveu reconèixer durant l’exercici 2017, bé amb l’acord de reco-
neixement de l’obligació pel tercer, bé de forma simultània a l’ingrés. 

Partida Denominació Import Document

45080 /20 Subv. PUOSC 2016-17 manteni-
ment i reparació (2017)

64.958,00 € RESOLUCIÓ GAH/2698/2016, de 24
de novembre

Diverses Subv. DIBA Catàleg serveis 2016 
(diversos projectes)

184.835,75 € Acord JdG DIBA de 28/04/2016
Acceptacions parcials en diverses 
JdG

461XX /40 Subv. DIBA – Finançament de 
l’àmbit de Benestar Social (Fons 
de prestació)

40.674,24 € Resolució DIBA de 25/02/2016
Acord de JdG Canet de Mar, de 
13/04/2016, d’acceptació de l’ajut

461XX / 51
Subv. DIBA - P.C. escolarització 
primera infància 2015-2016 (2a 
fase) – 16X226609

12.430,00 €
Decret DIBA de 30/06/2016
Acord de JdG Canet de Mar, de 
27/07/2016, d’acceptació de l’ajut

461XX / 51
Subv. DIBA - P.C. FINANÇAMENT 
LLARS D'INFANTS 2015-2016 – 
16/X/231651

63.049,00 € Resolució DIBA de 24/11/2016
Pendent d’acceptació

46500 / 40 Subv. C.Comarcal -Contracte pro-
grama 96.000,00 €

(*) Font: secretaria

- El Capítol V (ingressos patrimonials), s’ha pressupostat atenent les dades
disponibles als Serveis Econòmics a la data de realització d’aquest informe.

B) Altres operacions no financeres

- El Capítol VII (transferències de capital), s’ha pressupostat atenent les se-
güents disposicions i resolucions adoptades per altres administracions:

Partida Denominació Import Document

76100/31
Subv. Meses Concertació – 2016-
2019 – Obres rehabilitació edifici 
Odeón

250.000,00 €
Resolució DIBA de 02/09/2016
Acord de JdG Canet de Mar, de

05/10/2016, d’acceptació de l’ajut

75100 / 31

Subv. Oficina de Suport a la Inicia-
tiva Cultural per obres de restau-
ració i conservació d’immobles de 
notable valor cultural – projecte de
reconstrucció estructural de la 
Sala Odeón

135.586,00€
(86.775,01€ ;

2016)
48.810,96€;

2017)

Proposta resolucióOSIC publicada
17/11/2016 

Acord de JdG Canet de Mar, de
23/11/2016, d’acceptació de l’ajut

76100 / 20 Subv. PC de suport a la inversió lo-
cal – 16/X/231269 61.481,74 €

ResolucióDIBA de 10/11/2016
Acord de JdG Canet de Mar, de

30/11/2016, d’acceptació de l’ajut

76100 / 43
Subv. Suport puntual 16/Y/227801
Càmeres de control semafòric a la 
N-II a Canet de Mar

10.000,00 €
Decret del vicepresident 1r DIBA de

28/07/2016
Pendent d’acceptació

C) Operacions financeres

- En capítol VIII, actius financers, es pressuposten els ingressos per reintegra-
ment del prèstec concedit l’any 2012 a la Fundació Els Garrofers.

- Quant al capítol IX, passius financers, es preveu la concertació d’un préstec mitjan-
çant la Caixa de crèdit  de la Diputació de Barcelona,  per un import  màxim de
175.000 euros, amb les següents condicions:
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o 115.000 euros, amb 1 any de carència i amortització a 10 anys, sense interés, per
al finançament de dues inversions materials:

 Arranjament de la zona Vagons (60.000,00 euros)
 Inversió de reposició en vies públiques (55.000,00 euros)
o 60.000 euros, amb 1 any de carència i amortització a 5 anys, sense interès, per al

finançament de la següent inversió immaterial:
 Projecte de construcció de nau per BOiS (60.000,00 euros)

19
CarrerAmple, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31

a/e:canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat



 Exercici 2016 Exercici 2017 % variació
PI
2017/201
6

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA Previsions
inicials

Estimació
Drets
reconeguts
nets a 31/12

Previsions
inicials

1.-IMPOSTOS DIRECTES 6.232.824,00 6.502.273,32 6.588.300,00 5,7%

112.-IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. RÚSTICA 47.295,00 49.854,23 49.800,00 5,3%

113.-IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. URBANA 4.888.699,00 4.890.994,41 4.900.000,00 0,2%

114.-IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. B.I.C.E.  0,00 95.000,00 #DIV/0!

115.-IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 703.630,00 704.557,10 704.500,00 0,1%

116.-IMPOST SOBRE L'INCR. DE VALOR TERRENYS NATUR. URBANA 550.000,00 758.427,92 759.000,00 38,0%

130.-IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 43.200,00 98.439,66 80.000,00 85,2%

2.-IMPOSTOS INDIRECTES 90.000,00 76.919,11 76.900,00 -14,6%

290.-IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 90.000,00 76.919,11 76.900,00 -14,6%

3.-TAXES I ALTRES INGRESSOS 2.645.953,00 2.542.467,41 2.567.900,00 -2,9%

301.-TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM 285.000,00 285.000,00 285.000,00 0,0%

302.-TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS 1.095.300,00 1.118.466,16 1.118.400,00 2,1%

303.-TAXA PEL SERVEI DE TRACTAMENT DE RESIDUS 4.600,00 5.309,40 5.300,00 15,2%

309.-ALTRES TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS BÀSICS 59.700,00 59.913,37 59.900,00 0,3%

321.-TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 25.000,00 34.796,40 34.700,00 38,8%

322.-TAXA PER CÈDULES D'HABITABILITAT I LLIC. PRIMERA OCUPACIÓ  0,00 0,00 #DIV/0!

325.-TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 2.200,00 2.271,09 2.200,00 0,0%

326.-TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES (GRUA) 24.750,00 15.442,67 15.400,00 -37,8%

329.-ALTRES TAXES PER REALITZACIÓ ACTIV. COMPETÈNCIA LOCAL 11.500,00 8.397,09 8.300,00 -27,8%

331.-TAXA UPAE ENTRADA DE VEHICLES (GUALS) 100.000,00 100.546,45 100.500,00 0,5%

332.-TAXA UPAE EMPRESES EXPLOTADORES SERVEISSUBMINIST. 150.000,00 102.507,49 102.500,00 -31,7%

335.-TAXA UPAE VIA PÚBLICA AMB TERRASSES 43.000,00 42.092,24 42.000,00 -2,3%

338.-COMPENSACIÓ DE TELEFÓNICA D'ESPANYA SA 42.000,00 51.479,55 51.400,00 22,4%

339.-ALTRES TAXES UPAE DEL DOMINI PÚBLIC 74.300,00 80.701,53 80.400,00 8,2%
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 Exercici 2016 Exercici 2017 % variació
PI
2017/201
6

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA Previsions
inicials

Estimació
Drets
reconeguts
nets a 31/12

Previsions
inicials

341.-PREUS PÚBLICS PER SERVEIS ASSISTENCIALS 0,00 458,00 400,00 #DIV/0!

342.-PREUS PÚBLICS PER SERVEIS EDUCATIUS 5.000,00 8.835,00 8.800,00 76,0%

343.-PREUS PÚBLICS PER SERVEIS ESPORTIUS 8.000,00 9.083,39 9.000,00 12,5%

349.-ALTRES PREUS PÚBLICS 5.670,00 8.164,00 8.000,00 41,1%

389.-ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS 0,00 2.382,23 2.300,00 #DIV/0!

391.-MULTES 181.000,00 154.415,43 154.300,00 -14,8%

392.-RECÀRRECS PERÍODE EXECUTIU I DECLARACIÓ EXTEMPORÀNIA 9.000,00 7.668,56 7.600,00 -15,6%

393.-INTERESSOS DE DEMORA 30.000,00 23.859,20 23.800,00 -20,7%

398.-INDEMNITZACIONS D'ASSEGURANCES NO DE VIDA 5.600,00 7.378,38 7.300,00 30,4%

399.-ALTRES INGRESSOS DIVERSOS 484.333,00 413.299,78 440.400,00 -9,1%

4.-TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.343.925,00 3.526.778,81 3.331.266,00 -0,4%

420.-DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT 2.811.913,00 2.797.302,89 2.687.320,00 -4,4%

450.-PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA 275.610,00 241.831,42 231.958,00 -15,8%

461.-DE DIPUTACIONS, CABILDOS I CONSELLS INSULARS 145.402,00 352.620,36 300.988,00 107,0%

465.-DE COMARQUES 96.000,00 122.670,68 96.000,00 0,0%

480.-DE FAMÍLIES I ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE 15.000,00 12.353,46 15.000,00 0,0%

5.-INGRESSOS PATRIMONIALS 145.850,00 139.097,05 142.000,00 -2,6%

520.-INTERESSOS DE DIPÒSITS 13.650,00 11.439,29 11.400,00 -16,5%

541.-ARRENDAMENTS DE FINQUES URBANES 5.000,00 457,76 400,00 -92,0%

550.-DE  CONCESSIONS  ADMINISTRATIVES  AMB  CONTRAPRESTACIÓ
PERIÒDICA

127.200,00 127.200,00 130.200,00 2,4%

7.-TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 457.067,74 #DIV/0!

751.-D'ORGANISMES AUTÒMOMS I AGÈNCIES DE CCAA  0,00 135.586,00 #DIV/0!

761.-DE DIPUTACIONS, CABILDOS I CONSELLS INSULARS  0,00 321.481,74 #DIV/0!

8.-ACTIUS FINANCERS 36.911,00 0,00 36.900,00 0,0%
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 Exercici 2016 Exercici 2017 % variació
PI
2017/201
6

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA Previsions
inicials

Estimació
Drets
reconeguts
nets a 31/12

Previsions
inicials

831.-REINTEGRAMENTS DE PRÈSTECS DEL SECTOR PÚBLIC A L/T 36.911,00 0,00 36.900,00 0,0%

870.-ROMANENT DE TRESORERIA 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

9.-PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 175.000,00 #DIV/0!

911.-PRÈSTECS REBUTS A LLARG TERMINI D'ENS DEL SECTOR PÚBLIC 0,00  175.000,00 #DIV/0!

TOTAL 12.495.463,0
0

12.787.535,7
0

13.375.333,7
4

7,0%

(*) A efectes de facilitar interpretació de les dades, tots els els imports es classifiquen segons estructura del pressupost 2017 
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Ref: S/iu

II.2.- ESTAT DE DESPESES

El pressupost de despeses per l’exercici 2017 presenta les següents variacions res-
pecte dels crèdits inicials i estimació d’obligacions reconegudes de l’exercici 2016
(avenç):

ESTAT DE DESPESES

Euros Pressupost 2016 Pressupost 2017

% variació
Capítols Crèdits inicials Previsions defini-

tives(*)

Obligacions re-
conegudes ne-

tes a 31/12
(estimació)

Crèdits inicials

A B C D D/A

1 5.336.347,00 5.478.438,15 5.361.123,07 5.387.753,33 1,0%

2 4.473.893,00 4.767.466,64 4.352.770,71 4.887.084,81 9,2%

3 253.000,00 253.000,00 104.093,71 245.000,00 -3,2%

4 452.115,00 521.167,22 515.595,00 480.436,00 6,3%

5  75.491,00 #DIV/0!

Op.corrents 10.515.355,00 11.020.072,01 10.333.582,49 11.075.765,14 5,3%

6 1.027.108,00 1.507.004,98 618.000,00 1.364.568,60 32,9%

7 0,00 #DIV/0!
Altres op. no
financeres 1.027.108,00 1.507.004,98 618.000,00 1.364.568,60 32,9%

Op. no finan-
ceres 11.542.463,00 12.527.076,99 10.951.582,49 12.440.333,74 7,8%

8 0,00 #DIV/0!

9 953.000,00 953.000,00 953.000,00 935.000,00 -1,9%

Op.financeres 953.000,00 953.000,00 953.000,00 935.000,00 -1,9%

TOTAL 12.495.463,00 13.480.076,99 11.904.582,49 13.375.333,74 7,0%
(*)A data d’emissió d’aquest informe, està pendent incorporació de romanents de crèdit amb finança-
ment afectat.

D’acord amb allò que estableixen els articles 162, 163 i 165 TRLHL, en l’estat de
despeses del pressupost de l’entitat local figuren els crèdits necessaris per atendre
el compliment de les obligacions que, com a màxim, podrà reconèixer.

Les bases emprades per a la seva pressupostació han estat les següents:

A) Operacions corrents

- Capítol I Personal. Els crèdits inicials es xifren en 5.387.753,33 € (+1,0%
respecte dels de 2016). Aquesta variació que respon a l’efecte combinat de 
i) decrement en l’import del 75% de la paga extra de desembre 2012 i les

corresponents quotes socials; 
ii) l’aplicació dels increments retributius per determinats membres del per-

sonal, acordats pel Ple en sessió de 29 de maig de 2015, i la correspo-
nent quota social.

iii) la dotació del plus de disponibilitat de la policia local, creat per l’Acord
de matèries comunes 2016-2017, i la corresponent quota social; 

iv) la dotació íntegra de llocs de treball creats durant l’exercici 2016, la con-
signació dels qual es va articular a partir d’estalvis en llocs que per dife-
rents causes no estaven efectivament ocupats.
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Ref: S/iu

v) La dotació dels llocs que es preveu cobrir definitiament mitjançant oferta
pública d’ocupació, o mitjançant convocatòries de selecció de personal
laboral temporal o funcionari interí.

Atès que en el moment d’elaborar-se el pressupost no s’ha aprovat encara el pro-
jecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per 2017, i atès que la LPGE 2016
únicament permetia aplicar l’increment de retribucions (fins a màxim del 1% en
termes d’homogeneitat) durant l’exercici 2016, s’han mantingut invariables les re-
tribucions fixes de l’exercici en curs. Tot això, sense perjudici d’allò expressat quant
a l’aplicació de l’Acord de matèries comunes 2016-2017 pel que fa al plus de dispo-
nibilitat, així com l’increment de la dotació per hores extraordinàries del personal
laboral, respecte dels crèdits inicials de 2016. En el cas que durant l’exercici 2017
s’aprovi pel legislador estatal un increment retributiu, amb efectes 1 de gener, per
al personal al servei del sector públic, caldrà procedir a la corresponent modificació
de crèdit. En el Capítol V Fons de contingència s’han dotat crèdits suficients per
atendre un eventual increment retributiu opelegis del 1%.

Els crèdits inicials es corresponen amb els imports de retribucions bàsiques i com-
plementàries i  les quotes empresarials de Seguretat Social que recull  l’Annex de
Personal. 

Segons informe de la tècnica de recursos humans, l’Annex de personal inclou totes
les places de la plantilla que es troben efectivament ocupades, ja constin vacants o
no vacants en plantilla.

Així mateix, consten dotades les places incloses en l’Oferta pública d’ocupació de
l’exercici 2016 i les que, segons informe tècnic, es preveu incloure en la OPO de l’e-
xercici 2017.

Igualment, s’inclou dotació pel plus de disponibilitat creat en virtut de l’Acord de
matèries comunes pel període 2016-2017, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en ses-
sió de 28 de juliol de 2016. 

- Capítol II Béns corrents i serveis. Es consignen els crèdits necessaris per atendre:

o Arrendaments: Anualitats dels contractes d’arrendament vigents.
o Manteniment, conservació i  reparació: S’han dotat els imports dels

contractes  vigents  o  en  curs  (ascensors,  alarmes,  parcs  infantils,
etc.). Així mateix, s’han dotat les revisions i inspeccions periòdiques
d’edifics i instal·lacions que correspon realitzar durant l’exercici.

o Subministraments  (aigua,  gas,  electricitat):  En energia  elèctric,  la
disminució en la consignació reflecteix la menor potència contractada.
S’ha corregit la distribució entre orgànic i subprogrames per adequar-
la a la realitat, a partir de la proposta de l’enginyera municipal.

o Despeses diverses necessàries pel normal funcionament dels serveis
mínims oficials (material d’oficina, publicacions, comunicacions pos-
tals, telefòniques, defensa jurídica, etc).

o Neteja d’edificis: s’ha dotat l’import de l’anualitat del contracte per
2017, més un 10% addicional per cobrir revisió de preus i/o modifi-
cacions de contractes. S’han corregit la distribució dels imports entre
orgànics i subprogrames, segons proposta de l’enginyera municipal. 
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o Despeses de funcionament dels serveis que tenen caràcter obligatori
segons article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de bases del règim lo-
cal. 

o Indemnitzacions als membres de la corporació per assistència efecti-
va als òrgans col·legiats dels quals formen part, considerant l’estima-
ció de 9 sessions de ple (6 ordinàries i 3 extraordinàries) i les respec-
tives comissions assessores, i 52 Juntes de Govern.

- Capítol III Despeses financeres. La consignació pressupostària es considera
suficient per atendre la despesa d’interessos per les operacions de crèdit
pendents de reemborsament i les operacions projectades en el pressupost. 

- Capítol IV Transferències corrents. S’han consignat les aportacions a altres
entitats locals de les quals forma part el municipi (mancomunitats, consor-
cis, entitats municipalistes). 

- Capítol V Fons de contingència. Es crea el Fons de contingència d’execució
pressupostària al qual es refereix l’article 31 de la Llei orgànica 2/2012, de
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, per a l’aten-
ció de necessitats imprevistes, inajornables i no discrecionals, per les quals
no existeixi crèdit pressupostari o el previst resulti insuficient. Tot i que la
seva existència únicament té caràcter obligatori per als ens locals de l’àmbit
subjectius dels arts. 111 i 135 TRLHL, la seva consignació esdevé recomana-
ble per la resta d’entitats locals, ateses les restriccions que la LOEPSF opera
sobre el finançament de les modificacions pressupostàries. D’acord amb l’Or-
dre HAP 419/2014, de 14 de març, la seva imputació pressupostària es farà
al concepte 500 i el grup de programa 929. 

B) Altres operacions no financeres

- Capítol VI Inversions reals. L’annex d’inversions mostra el detall de les inver-
sions a realitzar  durant l’exercici,  el codi i  denominació identificadors del
projecte i el finançament de la mateixa, amb distinció de la part finançada
amb recursos generals i la part finançada amb recursos afectats. 

Els crèdits inicials del capítol VI inversions reals es corresponen amb l’import de l’a-
nualitat 2017 de l’Annex d’inversions.

Consten dotades les partides corresponents a contractes de subministrament pluri-
nuals per passarel·les i grups de dutxes de les platges.

C) Operacions financeres

- Capítol  IX Passius financers.  L’annex  d’estat  de previsió i  moviments del
deute mostra el detall de les operacions de crèdit pendents de reemborsa-
ment a l’inici de l’exercici, les noves operacions previstes a realitzar al llarg
de l’exercici i el volum d’endeutament al tancament de l’exercici econòmic. 

Els crèdits inicials del capítol IX passius financers són suficients per atendre les
amortitzacions previstes durant l’exercici, segons quadre d’amortització dels passius
obrant en el programari SICALWIN a la data d’emissió d’aquest informe.

TERCER.- Pressupost de l’Organisme Autònom Ràdio Canet
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El projecte de Pressupost de l’Organisme Autònom Ràdio Canet per l’exercici 2017
resumit per capítols és:

ESTAT DE DESPESES ESTAT D’INGRESSOS

Capítol Crèdits inicials Capítol Previsions ini-
cials

1. Personal 72.102,00 1. Impostos directes

2. Béns corrents i serveis 61.089,00 2. Impostos indirectes

3. Despeses financeres 350,00 3. Taxes i altres 7.180,00

4. Transferències corrents 945,00 4. Transferències corrents 127.306,00

5. Fons de contingència 5. Ingressos patrimonials

Operacions corrents 134.486,00 Operacions corrents 134.486,00

6. Inversions reals 6. Venda d’inversions

7. Transferències de capital 7. Transferències de capital

Altres operacions no finan. Altres operacions no finan.

Operacions no financeres 134.486,00 Operacions no financeres 134.486,00

8. Actius Financers 8. Actius financers

9. Passius financers 9. Passius financers

Operacions financeres Operacions financeres

TOTAL 134.486,00 TOTAL 134.486,00

III.1.-ESTAT D’INGRESSOS

D’acord amb allò que estableixen els articles 162, 163 i 165 TRLHL, en l’estat d’in-
gressos del pressupost de l’entitat local figuren les estimacions dels diferents recur-
sos econòmics a liquidar durant l’exercici (drets reconeguts nets).

Les bases emprades per la seva pressupostació són les següents:

A) Operacions corrents:

L’estimació de liquidació realitzada en base al tancament del 3r trimestre, i en parti-
cular, l’evolució negativa dels ingressos per publicitat, aconsella revisar a la baixa
les previsions d’ingressos d’aquest capítol, que es fixen en 7.180,00 € (-16,5% res-
pecte del pressupost inicial 2016). 

El desequilibri generat per la disminució dels ingressos propis, i l’increment de les
despeses  fa  necessari  un  increment  de  l’aportació  municipal,  que  passa  de
125.135,21 € a 127.306,00 € (+1,7%).

B) Operacions no financeres de capital

No es contemplen

C) Operacions financeres

No es contemplen.

III.2.-ESTAT DE DESPESES
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D’acord amb allò que estableixen els articles 162, 163 i 165 TRLHL, en l’estat de
despeses del pressupost de l’entitat local figuren els crèdits necessaris per atendre
el compliment de les obligacions que, com a màxim, podrà reconèixer.

Les bases emprades per a la seva pressupostació han estat les següents:

A) Operacions corrents

- En capítol 1 Personal, els crèdits inicials disminueixen un -1,3% respecte de
2016 pel l’efecte de l’abonament, durant aquest exercici, del 75% de la paga
extra de desembre de 2012. No es contempla increment retributiu ni tampoc
increment en el número d’efectius.

- En el capítol 2 Béns corrents i serveis, s’incrementen els crèdits inicials en
un +1,3% per atendre majors despeses de reparació, conservaciói manteni-
ment.

- La consignació del capítol 3 Despeses financeres es manté invariable respec-
te de 2016.

- En el capítol 4 s’ha dotat consignació per satisfer la quota de membre de la
XAL.

B) Operacions no financeres de capital

No es contemplen

C) Operacions financeres

No es contemplen

CONCLUSIÓ

D’acord amb les consideracions anteriors i a l’objecte de donar compliment al que
es preveu a l’article 168.1.e) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes lo-
cals, el funcionari que sota signa considera que la proposta de pressupost de l’Ajun-
tament de Canet de Mar i de l’Organisme Autònom Ràdio Canet per l’exercici 2017
està efectivament anivellada.”

Vist l’informe d’estabilitat pressupostària, emès el dia 21 de desembre de 2016, per
part de l’interventor municipal, el contingut del qual consta seguidament:

“D’acord  amb allò  previst  en  l’article  16.1  in  fine  i  apartat  2 del  Reial  Decret
1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament
de la Llei  18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva
aplicació a les entitats locals, vist l’expedient de pressupost general de la corporació
per l’exercici 2017, el funcionari que sota signa, interventor de l’Ajuntament de
Canet de Mar, té a bé emetre el següent:
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INFORME D’AVALUACIÓ D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

I.- RÈGIM JURÍDIC

PRIMER.-La normativa aplicable ve definida per:

- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de
Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'estabilitat pressu-
postària, en la seva Aplicació a les entitats locals (RLEP).

- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera

- Normativa reguladora del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i  Regionals
(SEC 95).

- Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligaci-
ons

També cal tenir en compte:

- Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions
locals. Intervenció General de l'Estat. Ministeri d'Economia i Hisenda.

- Guia per a la determinació de la Regla de despesa de l'article 12 de la Llei
2/2012 Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera per corpo-
racions locals. Intervenció General de l'Administració de l'Estat. Ministeri d'Hi-
senda i Administracions Públiques.

SEGON.- Principis rectors de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril

La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOPESF) regula en el seu Capítol II els principis rectors que vinculen a
tots els poders públics i  als  que s’haurà d’adequar la política pressupostària del
sector públic per orientada a la estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera
com a  garantia  del  creixement  econòmic  sostingut  i  la  creació  d’ocupació,  en
desenvolupament de l’article 135bis de la Constitució Espanyola. 

Aquests principis són els d’estabilitat pressupostària (art. 3), sostenibilitat financera
(art.4),  plurianualitat  (art.5),  transparència  (art.6è)  eficiència  en  l’assignació  i
utilització  dels  recursos  públics  (art.7è),  responsabilitat  (art.8è)  i  lleialtat
institucional (art.9è).

TERCER.- Principi d’estabilitat pressupostària

L’article 3.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera (LOEPSF) estableix que l’elaboració, aprovació i  execució
dels Pressupostos i resta d’actuacions que afectin a les despeses o ingressos dels
subjectes  compresos  en  el  seu  àmbit  d’aplicació  es  realitzarà  en  un  marc
d’estabilitat pressupostària, coherent amb la normativa europea. 

D’acord amb l’article 2.1 LOEPSF, les Entitats Locals són ens subjectes a l’àmbit
d’aplicació de la Llei integrats dins el sector Administracions Públiques. 

L’article  3.2  LOEPSF  estableix  que,  tractant-se  de  subjectes  que  tinguin  la
consideració d’Administracions Públiques, s’entendrà estabilitat pressupostària com
la situació d’equilibri o superàvit estructural, que d’acord amb l’article 11.1 LOEPSF
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es defineix com la situació d’equilibri o superàvit estructural com el dèficit ajustat al
cicle, net de mesures excepcionals i temporals (article 11.6 LOEPSF). 

No obstant això, per al subsector Corporacions Locals, l’apartat 5è de l’article 11è
instrumenta  el  principi  d’estabilitat  pressupostària  com  “la  posició  d’equilibri  o
superàvit pressupostari”.

L’objectiu  d’estabilitat  pressupostària  s’identifica  amb  la  situació  d’equilibri  o
superàvit  en  termes  de  capacitat  de  finançament  d’acord  amb  la  definició
continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals; això és, la
situació  d’equilibri  o  superàvit  que  es  desprengui  de  la  comparació  dels  drets
reconeguts nets dels capítols 1 a 7 del  pressupost d’ingressos i  les obligacions
reconegudes  netes dels capítols 1 a 7 de del  pressupost  de despeses, més  els
ajustos  del  Sistema  Europeu  de  Comptes  Nacionals  i  Regionals  (SEC)  que
correspongui.

QUART.- Principi de sostenibilitat financera

L’article 4 LOEPSF, en la seva redacció donada per la Llei Orgànica 9/2013, de 20
desembre, de control del deute comercial en el sector públic, que les actuacions de
les Administracions Públiques també estaran subjectes al principi de sostenibilitat
financera, entenent com a tal la capacitat per finançar compromisos de despesa
presents  i  futurs  dins  dels  límits  de  dèficit,  deute  públic  i  morositat  de  deute
comercial, conforme a allò establert a aquesta Llei i a la normativa europea.

La instrumentació  d’aquest  principi  es concreta  en tres regles o  paràmetres  de
política pressupostària i  financera: Regla de la despesa, Límit  de deute públic i
Període mig de pagaments.

CINQUÈ.- Regla de la despesa

L’article  12.1  LOEPSF  estableix  que  la  variació  de  la  despesa  computable  de
l’Administració Central, de les Comunitats Autònomes i de les Corporacions Locals
no podrà superar la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut a
mig  termini  de  l’economia  espanyola.  Correspon  al  Ministeri  d’Economia  i
Competitivitat calcular la taxa de referència d’acord amb la metodologia utilitzada
per  la  Comissió  Europea  en  aplicació  de  la  seva  normativa,  i  es  publicarà  en
l’informe de situació de l’economia espanyola que ha d’acompanyar la proposta
d’establiment dels objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic (articles 12.3
i 15.5 LOEPSF).

L’article 12.2 de la LOEPSF disposa que s'entendrà per despesa computable als
efectes  previstos  en  l'apartat  anterior,  les  ocupacions  no financeres  definits en
termes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, un cop exclosos:

- els interessos del deute, 
- la despesa no discrecional en prestacions per desocupació, 
- la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Eu-
ropea o d'altres Administracions Públiques 
- i les transferències a les Comunitats Autònomes i a les Corporacions Locals
vinculades als sistemes de finançament. 

D’acord amb l’apartat 4t del mateix article, quan s'aprovin canvis normatius que
suposin augments permanents de la recaptació, el nivell de despesa computable
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resultant de l'aplicació de la regla en els anys en què s'obtinguin els augments de
recaptació podrà augmentar en la quantia equivalent i, inversament, quan s'aprovin
canvis normatius que suposin disminucions de la recaptació, el nivell de despesa
computable resultant de l'aplicació de la regla en els anys en què es produeixin les
disminucions de recaptació haurà de disminuir-se en la quantia equivalent.

SISÈ.- Límit de deute públic

L’article 13.1 LOEPSF estableix que el volum de deute públic, definit d’acord amb el
Protocol  sobre  Procediment  de  dèficit  excessiu,  del  conjunt  d’Administracions
Públiques  no podrà  superar  el  60  per  100  del  Producte  Interior  Brut  nacional
expressar en termes nominals, o el que s’estableixi per la normativa europea. La
LOEPSF  distribueix  aquest  límit  entre  els  diferents  subsectors  d’Administracions
Públiques, de manera que es fixa en el 3 per cent per al conjunt de Corporacions
Locals.

Per a l'administració local no s'ha aprovat aquest límit en cap magnitud que permeti
avaluar-lo individualment per cada corporació.

Per  aquest  motiu,  es  tindrà  en  compte  el  model  dissenyat  per  la  Sotsdirecció
General  de  Relacions  Financeres  amb  les  Entitats  Locals  per  a  la  remissió
d'informació  de la Liquidació d’exercici,  segons consta en la Guia corresponent,
disponible en l'Oficina Virtual del ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.
D’altra banda, cal tenir en compte allò que disposa l'article 53.2 TRLHL, segons el
qual precisaran d'autorització dels òrgans que exerceixin la tutela financera, les
operacions de crèdit a llarg termini de qualsevol naturalesa, inclòs el risc deduït
dels avals, quan el volum total del capital viu de les operacions de crèdit vigents a
curt i llarg termini, incloent l'import de l'operació projectada, excedeixi del 110 per
cent  dels  ingressos  corrents  liquidats  o  reportats  en  l'exercici  immediatament
anterior o, en defecte d'això, en el precedent a aquest últim quan el còmput hagi de
realitzar-se  en  el  primer  semestre  de  l'any  i  no  s'hagi  liquidat  el  pressupost
corresponent  a  aquell,  segons  les  xifres  deduïdes  dels  estats  comptables
consolidats de les entitats que integren el perímetre de consolidació.

Aquesta norma es troba superada per la Disposició Final Trigèsima Primera de la
Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2013,
que modifica, amb efecte de l'entrada en vigor d'aquesta Llei i vigència indefinida,
la  Disposició  Addicional  Catorzena  del  Reial  Decret  Llei  20/2011,  de  30  de
desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per
a la correcció del dèficit públic, que queda redactada com segueix:

"Les Entitats Locals i  les seves entitats dependents classificades al sector
Administracions Públiques, d'acord amb la definició i delimitació del Sistema
Europeu de Comptes, que liquidin l'exercici immediat anterior amb estalvi
net positiu, calculat en la forma que estableix l'article 53 del Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, podran concertar noves operacions de crèdit a llarg
termini per al finançament d'inversions, quan el volum total del capital viu
no excedeixi del 75% dels ingressos corrents liquidats o meritats segons les
xifres deduïdes dels estats comptables consolidats, amb subjecció, si escau,
al Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i a la Normativa
d'Estabilitat Pressupostària.
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Les  Entitats  Locals  que  tinguin  un  volum  d'endeutament  que,  excedint
l'esmentat al paràgraf anterior, no superi l'establert a l'article 53 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret
Legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  podran  concertar  operacions
d'endeutament prèvia autorització de l'òrgan competent que tingui atribuïda
la tutela financera de les entitats locals.
Les entitats que presentin estalvi net negatiu o un volum d'endeutament viu
superior al recollit a l'article 53 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
no podran concertar operacions de crèdit a llarg termini.
Per a la determinació dels ingressos corrents a computar en el càlcul de
l'estalvi net i  del nivell  d'endeutament, es deduirà l'import dels ingressos
afectats a operacions de capital i qualssevol altres ingressos extraordinaris
aplicats als capítols 1 a 5 que per la seva afectació legal i/o caràcter no
recurrent, no tenen la consideració d'ingressos ordinaris.
A l'efecte del  càlcul  del  capital  viu,  es  consideraran totes les operacions
vigents a 31 de desembre de l'any anterior, inclòs el risc deduït d'avals,
incrementat, si escau, en els saldos d'operacions formalitzades no disposats
i en l'import de l'operació projectada. En aquest import no s'inclouran els
saldos que hagin de reintegrar les Entitats Locals derivats de les liquidacions
definitives de la participació en tributs de l'Estat.[...]"

D'aquesta disposició es dedueix:

- És aplicable tant a les Entitats Locals com als ens dependents i empreses pú-
bliques que no es financin majoritàriament amb ingressos de mercat (que esti-
guin classificades en el sector Administracions Públiques).
- Es poden concertar crèdits si l'estalvi net és positiu i el volum total del capi-
tal viu no excedeixo del 75% dels ingressos corrents liquidats de l'exercici ante-
rior.
- Si l'estalvi net és positiu i el volum total del capital viu se situa entre el 75%
i el 110%, es necessita autorització de l'òrgan de tutela financera per a la con-
certació d'operacions de crèdit.
- Si l'estalvi net és negatiu NO es poden concertar operacions de crèdit
- Si el volum total del deute supera el 110% dels ingressos corrents liquidats
de l'exercici anterior, NO es poden concertar operacions de crèdit.

SETÈ.- Període mig de pagament
L’article  4.2  LOEPSF,  darrer  paràgraf,  estableix  que  s’entén  que  existeix
sostenibilitat del deute comercial quan el període mig de pagament a proveïdors no
superi el termini màxim previst en la normativa sobre morositat.

VUITÈ.-Objectius 

El  Consell  de  Ministres,  en  reunió  de  2  de  desembre  de  2016,  i  conforme  a
l'establert  en  l'article  15  de  la  LOEPSF,  va  fixar  els  objectius  d'estabilitat
pressupostària, regla de despesa i de Deute Públic per al conjunt d'Administracions
Públiques i de cadascun dels seus subsectors per al període 2017-2019.

En el cas del subsector Corporacions Locals, aquests paràmetres eren els següents:

En % PIB 2017 2018 2019
Superàvit / 
Dèficit

0,0 0,0 0,0
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Deute públic 2,9 2,8
2,7

En % variació 2017 2018 2019
Regla de despesa 2,1 2,3 2,5

NOVÈ.- Informe d’avaluació d’estabilitat pressupostària

L’article 16 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament  de  Desenvolupament  de  la  Llei  18/2001,  de  12  de  desembre,
d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les Entitats Locals -REP-, exigeix
que  la  Intervenció  municipal  elevi  al  Ple  un  informe  sobre  el  compliment  de
l’objectiu d’estabilitat de la pròpia Entitat Local i dels seus Organismes i Entitats
dependents. 

Aquest informe s’emetrà amb caràcter independent i s’incorporarà als previstos als
articles 168.4, 177.2 i 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

A l’informe es detallaran els càlculs efectuats i els ajustaments practicats sobre la
base  de  les  dades  dels  capítols  d’1  a  9  dels  estats  de  despeses  i  ingressos
pressupostaris, en termes de comptabilitat nacional, segons el sistema Europeu de
Comptes Nacionals o Regionals.

Quan el resultat de l’avaluació sigui d’incompliment, l’Entitat Local remetrà l’informe
corresponent a l’òrgan competent de la comunitat autònoma que exerceixi la tutela
financera, en el termini màxim de 15 dies hàbils, comptats des de la data en què es
doni coneixement al Ple.

DESÈ.- Obligació d’aprovar Pla econòmic financer en el cas d’incompliment

L’article 21 de  la LOEPSF,  en concordança amb l’article 23.4 de la mateixa Llei
orgànica  estableix  que  en  cas  d’incompliment  de  l’objectiu  d’estabilitat
pressupostària, de l’objectiu de deute públic o de la regla de despesa, el Ple de
l’Entitat Local incomplidora aprovarà un pla econòmic financer que permeti l'any en
curs i el següent el compliment dels objectius o de la regla de despesa.

El pla econòmic-financer contindrà com a mínim la següent informació:

a) Les causes de l’incompliment de l’objectiu establert o, en el seu cas, de l’in-
compliment de la regla de despesa.
b) Les previsions tendencials d’ingressos i despeses, sota el supòsit que no es
produeixin canvis en les polítiques fiscals i de despeses.
c) La descripció, quantificació i el calendari d’aplicació de les mesures incloses
en el pla, assenyalant les aplicacions pressupostàries o registres extrapressu-
postaris en els quals es comptabilitzaran.
d) Les previsions de les variables econòmiques i pressupostàries de les quals
parteix el pla, així com els supòsits sobre els quals es basen aquestes previsi-
ons, en consonància amb allò contemplat en l’informe al que es fa referència en
l’article 15.5 LOEPSF
e) Una anàlisi de sensibilitat considerant escenaris econòmics alternatius.
D’altra banda, l’article 116bis de la Llei 7/1985, de d’abril, de bases de règim
local,  en  redacció  donada  per  la  Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de
racionalització i sostenibilitat de l’administració, estableix que, addicionalment a
allò previst en l’article 21 LOEPSF, el  pla econòmic financer haurà d’incloure
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almenys les següents mesures –hom entén que seran aquelles adequades en
funció del tipus d’incompliment:
f) Supressió de les competències que exerceixi l’Entitat Local que siguin dife-
rents de les pròpies i de les exercides per delegació.
g) Gestió integrada o coordinada dels serveis obligatoris que presta l’Entitat Lo-
cal per reduir els seus costos.
h) Increment d’ingressos per finançar els serveis obligatoris que presti l’Entitat
Local.
i) Racionalització organitzativa.
j) Supressió d’entitats d’àmbit territorial inferior al municipi que, en l’exercici
pressupostari immediat anterior, incompleixin amb l’objectiu de estabilitat pres-
supostària o amb l’objectiu de deute públic o que el període mig de pagament a
proveïdors superi en més de trenta dies el termini màxim previst en la normati-
va de morositat.
k) Una proposta de fusió amb un municipi colindant de la mateixa província.

La Diputació provincial o entitat equivalent assistirà a la resta de corporacions locals
i  col·laborarà  amb  l’Administració  que  exerceixi  la  tutela  financera,  segons
correspongui,  en  l’elaboració  i  el  seguiment  de  l’aplicació  de  les  mesures
contingudes en els plans econòmics-financers, i proposarà i coordinarà les mesures
recollides  l’apartat  anterior  quan  tinguin  caràcter  supramunicipal,  que  seran
valorades  abans  d’aprovar-se  el  pla econòmic-financer,  així  com altres  mesures
supramunicipals diferents que s’haguessin previst, inclòs el seguiment de la fusió
d’Entitats Locals que s’hagués acordat..

La tramitació dels plans econòmics financers s’haurà de realitzar de conformitat
amb allò  que disposen l’article 23 LOPESF i,  en allò que no el  contradigui, els
articles 19 i ss REP.

D’acord amb l’article 23 LOESPF, el pla econòmic-financer serà presentat davant els
òrgans competents per la seva aprovació en el termini màxim d’un mes des de que
es  constati  l’incompliment.  Aquests  plans  hauran  de  ser  aprovats  per  aquests
òrgans en el  termini màxim de dos mesos des de la seva presentació i la seva
posada  en  marxa  no  podrà  excedir  els  tres  mesos  des  de  la  constatació  de
l’incompliment. Els plans econòmic financers elaborats per les Corporacions locals
hauran d’estar aprovats pel Ple de la corporació.

III.- AVALUACIÓ DE COMPLIMENT

PRIMER.- D’acord amb l’article 15 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre,
por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de
diciembre,  de  EstabilidadPresupuestaria,  esmentat  anteriorment,  a  efectes  del
Sistema  Europeu  de  Comptes,  el  Sector  “Administracions  Públiques”  de
l’Ajuntament de Canet de Mar està conformat pels ens següents:

- Ajuntament de Canet de Mar
- Organisme Autònom Ràdio Canet
- Fundació Els Garrofers

SEGON.- Avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària

Ajuntament de Canet de Mar
El saldo d’operacions no financeres és el següent:
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Pressupost inicial Import

Ingressos no financers (caps I a VII) 13.163.433,74

Despeses no financeres (caps I a VII) 12.440.333,74

Saldo operacions no financeres (abans ajustos SEC) 723.100,00

Els ajustos de comptabilitat nacional que s’han aplicat són els següents:

AJUSTAMENTS SEC 95 A LA CAPACITAT / NECESSITAT DE 
FINANÇAMENT  

Press. Inicial

GR000 Ajust per no recaptació - Cap 1   -296.226 
GR000b Ajust per no recaptació - Cap 2   -769 
GR000c Ajust per no recaptació - Cap 3   -146.963 
GR001/2 Retencions PIE per liquidacions negatives anteriors 70.347 
GR006 Meritament interessos (+ inicials - finals)  0 
GR015 No execució (inejecución)   846.940 
GR009 Inversions realitzades per compte de la Corporació Local 0 
GR004 Ingressos per venda d'accions (privatitzacions)   

GR003 Dividends i participació en beneficis   

GR017 Operacions de permuta financera (SWAPS)   

GR018 Reintegrament i execució d'avals  0 
GR012 Subscripció d'ampliacions de societats en pèrdues 0 
GR013 Assumir deutes   0 

GR014
Dev. Ing. pendent de pagar i DespPend. Aplicar (+inicials-
finals) 0 

GR008 Inversions amb abonament total de preu  0 
GR008a Arrendaments financers   0 
GR008b Contractes d'associació pública privada  0 
GR010 Inversions realitzades per compte d'altres AAPP  0 
GR019 Condonoció de préstecs    

GR099

Correlació de transferències    

Liquidacions negatives PIE notificades a l'exercici 0 
Ajust de no recaptació - altres conceptes   

Altres ajustaments SEC95    

  Total ajustaments  473.328 
     
 CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT  Press. Inicial

 Ingressos dels capítols 1 a 7   13.163.434 
 -Despeses dels capítols 1 a 7   12.440.334 
 Ajustaments SEC 95   473.328 
 Ajustament consolidació operacions entre el grup  

 Capacitat (+)/Necessitat(-) de finançament  1.196.428 

Els principals ajustos aplicats són:

- GR000.- Recaptació d’impostos, cotitzacions socials, taxes i altres ingressos.-
De conformitat amb el Manual, el criteri en comptabilitat nacional per a la
imputació dels ingressos fiscals i assimilats és el de meritació. No obstant ai-
xò pot haver-hi ingressos liquidats en un exercici i que no arribin a recaptar-
se, per la qual cosa, amb la finalitat d'evitar l'efecte sobre el dèficit públic
dels ingressos liquidats i no cobrats, s'ha d'ajustar en funció de l'import co-
brat en cada exercici, ja sigui de corrent o de tancats. Això afecta a Capítols
1 (Impostos directes), 2 (impostos indirectes) i 3 (taxes i altres ingressos).
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Per estimar l’ajust en el pressupost 2015 s’ha pres la mitjana de l’ajust de
recaptació per cada capítol en termes percentuals dels darrers tres exercicis
liquidats (2013, 2014 i 2015).

- GR001.- Ajustos per Liquidació de la Participació de Tributs de l'Estat dels
exercicis 2008 i 2009:L’import de les devolucions efectuades mitjançant re-
tencions en els lliuraments a compte de l’exercici s’ha de considerar major
capacitat de finançament.

- Tot i no estar inclòs en el Manual de càlcul, el MINHAP admet ajust per ine-
xecució de despesa.

El  projecte de  pressupost  de l’Ajuntament de  Canet  de  Mar  per  l’exercici  2017
presenta capacitat de finançament per import de 1.196.428 euros.

Organisme Autònom Ràdio Canet

El  saldo  pressupostari  d’operacions  no  financeres  (abans  d’ajustos  SEC)  és  el
següent:

Pressupost inicial Import

Ingressos no financers (caps I a VII) 134.486,00

Despeses no financeres (caps I a VII) 134.486,00

Saldo operacions no financeres (abans ajustos SEC) 0,00

No  s’han  practicat  ajustos  de  comptabilitat  nacional  en  el  pressupost  de
l’organisme.

El projecte de pressupost de l’Organisme Autònom Ràdio Canet per l’exercici 2017
es presenta sense necessitat de finançament.

Fundació Els Garrofers

A la data d’emissió d’aquest informe no es disposa del pressupost aprovat de la
Fundació  Els  Garrofers.  Una  vegada  aprovat  pel  seu  òrgan  rector,  s’haurà
d’incorporar al present informe, als efectes oportuns.

Consolidat sector AAPP

Entitat
 

 
Ingressos NF

 
Despeses
NF

Ajustaments SEC 95  
Capacitat
Fin.

Entitat Consolidaci
ó

Ajuntament de Canet de Mar 13.163.434 12.440.33
4 

473.328 0 1.196.428 

Organisme Autònom Ràdio Canet 134.486 134.486 0 0 0 
Fundació Els Garrofers s/d s/d s/d s/d s/d 
 Capacitat / Necessitat de finançament a nivell de grup 1.196.428 

A falta d’integrar en l’avaluació la Fundació Els Garrofers, el grup Ajuntament de
Canet de Mar – sector AAPP presenta capacitat de finançament i compleix el principi
d’estabilitat pressupostària.

TERCER.- Avaluació del compliment de la regla de despesa

La Guia per la determinació de la Regla de la despesa per les corporacions locals
(novembre 2014) estableix “en cuanto a la emisión de informe del interventor local
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acerca del cumplimiento de la regla de gasto se deberá estar a lo que establece la
Orden/2082/2014,  de  7  de  novembre,  por  la  que  se  modifica  la  Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la LO 2/2012.” 

Segons  es  desprèn  del  nou  redactat  de  l’article  15,  apartat  1r  i  4t,  l’informe
d’intervenció  sobre  el  Pressupost  únicament  farà  referència  al  compliment  de
l’objectiu d’estabilitat i límit de deute, sense perjudici que la regla de la despesa sí
s’haurà d’informar en la Liquidació. 

TERCER.- Límit de deute

Les dades consolidades per l’exercici 2017 són les següents:

DEUTE A 31/12/2017 (estimació)
 Entitat Deute V.

s/avals
Avals Deute Viu Altres Total

Ajuntament de Canet de Mar 4.734.407 0 4.734.407 0 4.734.407 
Organisme Autònom Ràdio Canet 0 0 0 0 0 
Fundació Els Garrofers s/d s/d s/d s/d s/d 
 TOTAL AAPP 4.734.407 0 4.734.407 0 4.734.407 

No  s’han  pogut  incloure  les  dades  de  la  Fundació  Els  Garrofers  pels  motius
anteriorment expressats.

En  el  còmput  dels  ingressos  corrents s’han  exclòs  els  afectes  a  operacions  de
capital (cànon de la concessió dels servei d’aigua, afecta a reposició de la xarxa
sense contracte).

INGRESSOS CORRENTS Press. Inicial
Ingressos capítols 1 a 5 12.706.366 
(-) Finalistes a operacions de capital -50.000 
(-) Altres ingressos de capítols 1 a 5 no consolidats  
Ingressos corrents 12.656.366 

RÀTIO DE DEUTE
% Deute sobre ingressos corrents previstos(a 31/12/2017) 37,01%

III. CONCLUSIONS

A la data d’emissió d’aquest informe no s’ha pogut  incloure el pressupost de la
Fundació Els Garrofers per l’exercici 2017, pendent d’aprovació, prevista per al dia
27 de desembre de 2016.

Considerant  els  pressupostos  de  l’entitat  local  i  de  l’Organisme autònom Ràdio
Canet,  el  projecte  de  pressupost  general  respecta  el  principi  d’estabilitat
pressupostària i l’objectiu de deute públic.

L’informe no es  pronuncia  sobre  la  regla  de  la  despesa,  atès  allò  que  disposa
l’article 15è de l’Ordre 2105/2012, de 1 d’octubre, apartats 1r i 4t.

Tot això és el que es té a bé informar, llevat d’error o omissió i sense perjudici
d’opinió millor fonamentada en Dret.”
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Vist  l’informe  d’estabilitat  pressupostària  complementari  emès,  en  data  29  de
desembre de 2016 per part de la intervenció municipal, que és conegut durant la
mateixa sessió plenària, i que es transcriu a continuació:

“D’acord  amb  allò  previst  en  l’article  16.1  in  fine  i  apartat  2  del  Reial  Decret
1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de
la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a
les entitats locals, vist l’expedient de pressupost general de la corporació per l’exercici
2017, el funcionari que sota signa, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, té a
bé emetre el següent:

INFORME D’AVALUACIÓ D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA (ADDENDA)

I.-RELACIÓ DE FETS

En data 22 de desembre de 2016 es va emetre informe d’avaluació pressupostària
sobre el pressupost general de l’Ajuntament de Canet de Mar per l’exercici 2017, amb
les següents conclusions:

“A la  data  d’emissió  d’aquest  informe no s’ha pogut  incloure  el  pressupost  de  la
Fundació Els Garrofers per l’exercici 2017, pendent d’aprovació, prevista per al dia 27
de desembre de 2016.
Considerant els pressupostos de l’entitat local i de l’Organisme autònom Ràdio Canet,
el  projecte de  pressupost  general  respecta  el  principi  d’estabilitat  pressupostària  i
l’objectiu de deute públic. [...]”

En  data  29  de  desembre  s’ha  rebut  per  la  intervenció  certificat  expedit  per  la
Presidenta de la Fundació Els Garrofers, en el qual es comunica que en sessió ordinària
del Patronat celebrada el 27 de desembre del 2016, per unanimitat dels assistents es
va aprovar la proposta de pressupost 2017, i s’acompanya fitxer excel.

Addicionalment, la Intervenció ha requerit a la Fundació perquè facilités una estimació
de Balanç de situació a 31 de desembre de 2017.

El present informe integra la informació corresponent a la Fundació Els Garrofers en el
càlcul del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i deute.

II.- RÈGIM JURÍDIC

PRIMER.-La normativa aplicable ve definida per:
- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desen-

volupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'estabilitat pressupostària, en la
seva Aplicació a les entitats locals (RLEP).

- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Finan-
cera

- Normativa reguladora del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC
95).

- Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions
També cal tenir en compte:

- Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions locals.
Intervenció General de l'Estat. Ministeri d'Economia i Hisenda.

- Guia per a la determinació de la Regla de despesa de l'article 12 de la Llei 2/2012 Or-
gànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera per corporacions locals.
Intervenció General de l'Administració de l'Estat. Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques.

SEGON.- Principis rectors de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril
La  Llei  orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat
financera (LOPESF) regula en el seu Capítol II els principis rectors que vinculen a tots
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els  poders  públics i  als que s’haurà d’adequar la  política pressupostària del  sector
públic per orientada a la estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera com a
garantia  del  creixement  econòmic  sostingut  i  la  creació  d’ocupació,  en
desenvolupament de l’article 135bis de la Constitució Espanyola. 

Aquests principis són els d’estabilitat pressupostària (art. 3), sostenibilitat financera
(art.4),  plurianualitat  (art.5),  transparència  (art.6è)  eficiència  en  l’assignació  i
utilització dels recursos públics (art.7è), responsabilitat (art.8è) i lleialtat institucional
(art.9è).

TERCER.- Principi d’estabilitat pressupostària
L’article 3.1 de la Llei  Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,  d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera (LOEPSF) estableix que l’elaboració, aprovació i execució dels
Pressupostos i resta d’actuacions que afectin a les despeses o ingressos dels subjectes
compresos  en  el  seu  àmbit  d’aplicació  es  realitzarà  en  un  marc  d’estabilitat
pressupostària, coherent amb la normativa europea. 

D’acord  amb  l’article  2.1  LOEPSF,  les  Entitats  Locals  són ens  subjectes  a  l’àmbit
d’aplicació de la Llei integrats dins el sector Administracions Públiques. 

L’article 3.2 LOEPSF estableix que, tractant-se de subjectes que tinguin la consideració
d’Administracions  Públiques,  s’entendrà  estabilitat  pressupostària  com  la  situació
d’equilibri o superàvit estructural, que d’acord amb l’article 11.1 LOEPSF es defineix
com la situació d’equilibri o superàvit estructural com el dèficit ajustat al cicle, net de
mesures excepcionals i temporals (article 11.6 LOEPSF). 

No obstant això, per al subsector Corporacions Locals,  l’apartat 5è de l’article 11è
instrumenta  el  principi  d’estabilitat  pressupostària  com  “la  posició  d’equilibri  o
superàvit pressupostari”.

L’objectiu d’estabilitat pressupostària s’identifica amb la situació d’equilibri o superàvit
en termes de  capacitat  de finançament  d’acord  amb la  definició  continguda en el
Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals; això és, la situació d’equilibri o
superàvit que es desprengui de la comparació dels drets reconeguts nets dels capítols
1 a 7 del pressupost d’ingressos i les obligacions reconegudes netes dels capítols 1 a 7
de del  pressupost  de despeses, més els ajustos  del  Sistema Europeu de  Comptes
Nacionals i Regionals (SEC) que correspongui.

QUART.- Principi de sostenibilitat financera
L’article 4 LOEPSF, en la seva redacció donada per la Llei Orgànica 9/2013, de 20
desembre, de control del deute comercial en el sector públic, que les actuacions de les
Administracions  Públiques  també  estaran  subjectes  al  principi  de  sostenibilitat
financera,  entenent  com a  tal  la  capacitat  per  finançar  compromisos  de  despesa
presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat de deute comercial,
conforme a allò establert a aquesta Llei i a la normativa europea.

La instrumentació d’aquest principi es concreta en tres regles o paràmetres de política
pressupostària i financera: Regla de la despesa, Límit de deute públic i Període mig de
pagaments.

CINQUÈ.- Regla de la despesa
L’article  12.1  LOEPSF  estableix  que  la  variació  de  la  despesa  computable  de
l’Administració Central, de les Comunitats Autònomes i de les Corporacions Locals no
podrà superar la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut a mig
termini de l’economia espanyola. Correspon al Ministeri d’Economia i Competitivitat
calcular la taxa de referència d’acord amb la metodologia utilitzada per la Comissió
Europea en aplicació de la seva normativa, i es publicarà en l’informe de situació de
l’economia espanyola que ha d’acompanyar la proposta d’establiment dels objectius
d’estabilitat pressupostària i deute públic (articles 12.3 i 15.5 LOEPSF).
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L’article 12.2 de la LOEPSF disposa que s'entendrà per despesa computable als efectes
previstos en l'apartat anterior,  les ocupacions  no financeres  definits en termes del
Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, un cop exclosos:

- els interessos del deute, 
- la despesa no discrecional en prestacions per desocupació, 
- la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió
Europea o d'altres Administracions Públiques 
- i les transferències a les Comunitats Autònomes i a les Corporacions Lo-
cals vinculades als sistemes de finançament. 

D’acord  amb  l’apartat  4t  del  mateix  article,  quan s'aprovin  canvis  normatius  que
suposin  augments  permanents  de  la  recaptació,  el  nivell  de  despesa  computable
resultant de l'aplicació de la regla en els anys en què s'obtinguin els augments de
recaptació podrà augmentar en la quantia equivalent i, inversament, quan s'aprovin
canvis  normatius  que suposin  disminucions  de  la  recaptació,  el  nivell  de  despesa
computable resultant de l'aplicació de la regla en els anys en què es produeixin les
disminucions de recaptació haurà de disminuir-se en la quantia equivalent.

SISÈ.- Límit de deute públic
L’article 13.1 LOEPSF estableix que el volum de deute públic, definit d’acord amb el
Protocol sobre Procediment de dèficit excessiu, del conjunt d’Administracions Públiques
no  podrà superar  el  60 per 100 del  Producte  Interior  Brut  nacional  expressar  en
termes nominals, o el que s’estableixi per la normativa europea. La LOEPSF distribueix
aquest límit entre els diferents subsectors d’Administracions Públiques, de manera que
es fixa en el 3 per cent per al conjunt de Corporacions Locals.

Per a l'administració local no s'ha aprovat aquest límit en cap magnitud que permeti
avaluar-lo individualment per cada corporació.

Per aquest motiu, es tindrà en compte el model dissenyat per la Sotsdirecció General
de Relacions Financeres amb les Entitats Locals per a la remissió d'informació de la
Liquidació d’exercici,  segons consta en la Guia corresponent, disponible en l'Oficina
Virtual del ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

D’altra banda, cal tenir en compte allò que disposa l'article 53.2 TRLHL, segons el qual
precisaran d'autorització dels òrgans que exerceixin la tutela financera, les operacions
de crèdit a llarg termini de qualsevol naturalesa, inclòs el risc deduït dels avals, quan
el volum total del capital viu de les operacions de crèdit vigents a curt i llarg termini,
incloent l'import de l'operació projectada, excedeixi del 110 per cent dels ingressos
corrents liquidats o reportats en l'exercici immediatament anterior o, en defecte d'això,
en el  precedent  a aquest  últim quan el  còmput  hagi  de realitzar-se  en el  primer
semestre de l'any i no s'hagi liquidat el pressupost corresponent a aquell, segons les
xifres  deduïdes  dels  estats  comptables  consolidats  de  les  entitats  que integren  el
perímetre de consolidació.

Aquesta norma es troba superada per la Disposició Final Trigèsima Primera de la Llei
17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2013, que
modifica,  amb efecte  de  l'entrada  en vigor d'aquesta  Llei  i  vigència  indefinida,  la
Disposició Addicional Catorzena del Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de
mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del
dèficit públic, que queda redactada com segueix:

"Les  Entitats  Locals  i  les  seves  entitats  dependents  classificades  al  sector
Administracions  Públiques,  d'acord  amb  la  definició  i  delimitació  del  Sistema
Europeu de  Comptes,  que liquidin  l'exercici  immediat  anterior  amb estalvi  net
positiu,  calculat en la  forma que estableix l'article 53 del  Text  Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de  març,  podran  concertar  noves  operacions  de  crèdit  a  llarg  termini  per  al
finançament d'inversions, quan el volum total del capital viu no excedeixi del 75%
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dels ingressos corrents liquidats o meritats segons les xifres deduïdes dels estats
comptables  consolidats,  amb  subjecció,  si  escau,  al  Text  Refós  de  la  Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i a la Normativa d'Estabilitat Pressupostària.
Les Entitats Locals que tinguin un volum d'endeutament que, excedint l'esmentat al
paràgraf  anterior,  no superi  l'establert  a  l'article  53  del  Text  Refós  de  la  Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, podran concertar operacions d'endeutament prèvia autorització de l'òrgan
competent que tingui atribuïda la tutela financera de les entitats locals.
Les  entitats  que  presentin  estalvi  net  negatiu  o  un  volum d'endeutament  viu
superior al recollit a l'article 53 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals,  aprovat  per  Reial  Decret  Legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  no  podran
concertar operacions de crèdit a llarg termini.
Per a la determinació dels ingressos corrents a computar en el càlcul de l'estalvi net
i del nivell d'endeutament, es deduirà l'import dels ingressos afectats a operacions
de capital i qualssevol altres ingressos extraordinaris aplicats als capítols 1 a 5 que
per la  seva afectació  legal  i/o  caràcter  no recurrent,  no  tenen la  consideració
d'ingressos ordinaris.
A l'efecte del càlcul del capital viu, es consideraran totes les operacions vigents a
31 de desembre de l'any anterior, inclòs  el risc  deduït  d'avals,  incrementat,  si
escau,  en  els  saldos  d'operacions  formalitzades  no  disposats  i  en  l'import  de
l'operació  projectada.  En aquest  import  no s'inclouran els  saldos  que hagin de
reintegrar  les  Entitats  Locals  derivats  de  les  liquidacions  definitives  de  la
participació en tributs de l'Estat.[...]"

D'aquesta disposició es dedueix:

- És aplicable tant a les Entitats Locals com als ens dependents i empreses
públiques que no es financin majoritàriament amb ingressos de mercat (que
estiguin classificades en el sector Administracions Públiques).
- Es poden concertar crèdits si l'estalvi net és positiu i el volum total del ca-
pital viu no excedeixo del 75% dels ingressos corrents liquidats de l'exercici
anterior.
- Si l'estalvi net és positiu i el volum total del capital viu se situa entre el
75% i el 110%, es necessita autorització de l'òrgan de tutela financera per a
la concertació d'operacions de crèdit.
- Si l'estalvi net és negatiu NO es poden concertar operacions de crèdit
- Si el volum total del deute supera el 110% dels ingressos corrents liqui-
dats de l'exercici anterior, NO es poden concertar operacions de crèdit.

SETÈ.- Període mig de pagament
L’article 4.2 LOEPSF, darrer paràgraf, estableix que s’entén que existeix sostenibilitat
del deute comercial quan el període mig de pagament a proveïdors no superi el termini
màxim previst en la normativa sobre morositat.

VUITÈ.- Objectius 
El Consell de Ministres, en reunió de 2 de desembre de 2016, i conforme a l'establert
en l'article 15 de la LOEPSF, va fixar els objectius d'estabilitat pressupostària, regla de
despesa i de Deute Públic per al conjunt d'Administracions Públiques i de cadascun dels
seus subsectors per al període 2017-2019.
En el cas del subsector Corporacions Locals, aquests paràmetres eren els següents:

En % PIB 2017 2018 2019
Superàvit / 
Dèficit

0,0 0,0 0,0

Deute públic 2,9 2,8 2,7

En % variació 2017 2018 2019
Regla de 
despesa

2,1 2,3 2,5
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NOVÈ.- Informe d’avaluació d’estabilitat pressupostària
L’article  16 del  Reial  Decret  1463/2007,  de  2  de  novembre,  pel  qual  s’aprova el
Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat
Pressupostària,  en  la  seva  aplicació  a  les  Entitats  Locals  -REP-,  exigeix  que  la
Intervenció  municipal  elevi  al  Ple  un  informe  sobre  el  compliment  de  l’objectiu
d’estabilitat de la pròpia Entitat Local i dels seus Organismes i Entitats dependents. 

Aquest informe s’emetrà amb caràcter independent i  s’incorporarà  als previstos als
articles 168.4, 177.2 i 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

A l’informe es detallaran els càlculs efectuats i els ajustaments practicats sobre la base
de les dades dels capítols d’1 a 9 dels estats de despeses i ingressos pressupostaris,
en termes de comptabilitat nacional, segons el sistema Europeu de Comptes Nacionals
o Regionals.

Quan el resultat de l’avaluació sigui d’incompliment, l’Entitat Local remetrà l’informe
corresponent a l’òrgan competent de la comunitat autònoma que exerceixi la tutela
financera, en el termini màxim de 15 dies hàbils, comptats des de la data en què es
doni coneixement al Ple.

DESÈ.- Obligació d’aprovar Pla econòmic financer en el cas d’incompliment
L’article 21 de la LOEPSF, en concordança amb l’article 23.4 de la mateixa Llei orgànica
estableix  que  en  cas  d’incompliment  de  l’objectiu  d’estabilitat  pressupostària,  de
l’objectiu  de  deute  públic  o  de  la  regla  de  despesa,  el  Ple  de  l’Entitat  Local
incomplidora aprovarà un pla econòmic financer que permeti l'any en curs i el següent
el compliment dels objectius o de la regla de despesa.

El pla econòmic-financer contindrà com a mínim la següent informació:

a) Les causes de l’incompliment de l’objectiu establert o, en el seu cas, de l’in-
compliment de la regla de despesa.

b) Les previsions tendencials d’ingressos i despeses, sota el supòsit que no es
produeixin canvis en les polítiques fiscals i de despeses.

c) La descripció, quantificació i el calendari d’aplicació de les mesures incloses en
el pla, assenyalant les aplicacions pressupostàries o registres extrapressupos-
taris en els quals es comptabilitzaran.

d) Les previsions de les variables econòmiques i  pressupostàries  de les quals
parteix el pla, així com els supòsits sobre els quals es basen aquestes previsi-
ons, en consonància amb allò contemplat en l’informe al que es fa referència
en l’article 15.5 LOEPSF

e) Una anàlisi de sensibilitat considerant escenaris econòmics alternatius.

D’altra banda, l’article 116bis de la Llei 7/1985, de d’abril, de bases de règim local, en
redacció  donada  per  la  Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de  racionalització  i
sostenibilitat de l’administració, estableix que, addicionalment a allò previst en l’article
21 LOEPSF, el pla econòmic financer haurà d’incloure almenys les següents mesures –
hom entén que seran aquelles adequades en funció del tipus d’incompliment:

a) Supressió de les competències que exerceixi l’Entitat Local que siguin dife-
rents de les pròpies i de les exercides per delegació.

b) Gestió integrada o coordinada dels serveis obligatoris que presta l’Entitat Local
per reduir els seus costos.

c) Increment d’ingressos per finançar els serveis obligatoris que presti l’Entitat
Local.

d) Racionalització organitzativa.
e) Supressió d’entitats d’àmbit territorial  inferior al municipi  que, en l’exercici

pressupostari  immediat  anterior,  incompleixin  amb  l’objectiu  de  estabilitat
pressupostària o amb l’objectiu de deute públic o que el període mig de paga-
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ment a proveïdors superi en més de trenta dies el termini màxim previst en la
normativa de morositat.

f) Una proposta de fusió amb un municipi colindant de la mateixa província.

La Diputació provincial o entitat equivalent assistirà a la resta de corporacions locals i
col·laborarà amb l’Administració que exerceixi la tutela financera, segons correspongui,
en l’elaboració i el seguiment de l’aplicació de les mesures contingudes en els plans
econòmics-financers, i proposarà i coordinarà les mesures recollides l’apartat anterior
quan tinguin caràcter supramunicipal, que seran valorades abans d’aprovar-se el pla
econòmic-financer, així com altres mesures supramunicipals diferents que s’haguessin
previst, inclòs el seguiment de la fusió d’Entitats Locals que s’hagués acordat..

La tramitació dels plans econòmics financers s’haurà de realitzar de conformitat amb
allò que disposen l’article 23 LOPESF i, en allò que no el contradigui, els articles 19 i ss
REP.

D’acord amb l’article 23 LOESPF, el pla econòmic-financer serà presentat davant els
òrgans competents per la seva aprovació en el termini màxim d’un mes des de que es
constati l’incompliment. Aquests plans hauran de ser aprovats per aquests òrgans en
el termini màxim de dos mesos des de la seva presentació i la seva posada en marxa
no podrà excedir els tres mesos des de la constatació de l’incompliment. Els plans
econòmic financers elaborats per les Corporacions locals hauran d’estar aprovats pel
Ple de la corporació.

III.- AVALUACIÓ DE COMPLIMENT

PRIMER.- D’acord amb l’article 15 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por
el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre,
de Estabilidad Presupuestaria, esmentat anteriorment, a efectes del Sistema Europeu
de Comptes, el Sector “Administracions Públiques” de l’Ajuntament de Canet de Mar
està conformat pels ens següents:

- Ajuntament de Canet de Mar
- Organisme Autònom Ràdio Canet
- Fundació Els Garrofers

SEGON.- Avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària

Ajuntament de Canet de Mar
El saldo d’operacions no financeres és el següent:

Pressupost inicial Import

Ingressos no financers (caps I a VII) 13.163.433,74

Despeses no financeres (caps I a VII) 12.440.333,74

Saldo operacions no financeres (abans ajustos SEC) 723.100,00

Els ajustos de comptabilitat nacional que s’han aplicat són els següents:

AJUSTAMENTS SEC 95 A LA CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT  
   Press. Inicial

GR000 Ajust per no recaptació - Cap 1   -296.226 

GR000b Ajust per no recaptació - Cap 2   -769 

GR000c Ajust per no recaptació - Cap 3   -146.963 

GR001/2 Retencions PIE per liquidacions negatives anteriors 70.347 

GR006 Meritament interessos (+ inicials - finals)  0 

GR015 No execució (inejecución)   846.940 

GR009 Inversions realitzades per compte de la Corporació Local 0 
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AJUSTAMENTS SEC 95 A LA CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT  
   Press. Inicial

GR004 Ingressos per venda d'accions (privatitzacions)   

GR003 Dividends i participació en beneficis   

GR017 Operacions de permuta financera (SWAPS)   

GR018 Reintegrament i execució d'avals  0 

GR012 Subscripció d'ampliacions de societats en pèrdues 0 

GR013 Assumir deutes   0 

GR014 Dev. Ing. pendent de pagar i Desp Pend. Aplicar (+inicials-finals) 0 

GR008 Inversions amb abonament total de preu  0 

GR008a Arrendaments financers   0 

GR008b Contractes d'associació pública privada  0 

GR010 Inversions realitzades per compte d'altres AAPP  0 

GR019 Condonoció de préstecs    

GR099

Correlació de transferències    

Liquidacions negatives PIE notificades a l'exercici 0 

Ajust de no recaptació - altres conceptes   

Altres ajustaments SEC95    

  Total ajustaments  473.328 

     

 CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT  Press. Inicial

 Ingressos dels capítols 1 a 7   13.163.434 

 -Despeses dels capítols 1 a 7   12.440.334 

 Ajustaments SEC 95   473.328 

 Ajustament consolidació operacions entre el grup  

 Capacitat (+)/Necessitat(-) de finançament  1.196.428 

Els principals ajustos aplicats són:

- GR000.- Recaptació d’impostos, cotitzacions socials, taxes i altres ingressos.- De
conformitat amb el Manual, el criteri en comptabilitat nacional per a la imputació
dels ingressos fiscals i assimilats és el de meritació. No obstant això pot haver-hi
ingressos liquidats en un exercici i que no arribin a recaptar-se, per la qual cosa,
amb la finalitat d'evitar l'efecte sobre el dèficit públic dels ingressos liquidats i no
cobrats, s'ha d'ajustar en funció de l'import cobrat en cada exercici, ja sigui de
corrent o de tancats. Això afecta a Capítols 1 (Impostos directes), 2 (impostos in-
directes) i 3 (taxes i altres ingressos). Per estimar l’ajust en el pressupost 2015
s’ha pres la mitjana de l’ajust de recaptació per cada capítol en termes percentu-
als dels darrers tres exercicis liquidats (2013, 2014 i 2015).

- GR001.- Ajustos per Liquidació de la Participació de Tributs de l'Estat dels exerci-
cis 2008 i 2009:  L’import de les devolucions efectuades mitjançant retencions en
els lliuraments a compte de l’exercici s’ha de considerar major capacitat de finan-
çament.

- Tot i no estar inclòs en el Manual de càlcul, el MINHAP admet ajust per inexecució
de despesa.

El projecte de pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar per l’exercici 2017 presenta
capacitat de finançament per import de 1.196.428 euros.

Organisme Autònom Ràdio Canet
El saldo pressupostari d’operacions no financeres (abans d’ajustos SEC) és el següent:

Pressupost inicial Import

Ingressos no financers (caps I a VII) 134.486,00

Despeses no financeres (caps I a VII) 134.486,00

43



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

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

Ref: S/iu

Saldo operacions no financeres (abans ajustos SEC) 0,00

No s’han practicat ajustos de comptabilitat nacional en el pressupost de l’organisme.

El projecte de pressupost de l’Organisme Autònom Ràdio Canet per l’exercici 2017 es
presenta sense necessitat de finançament.

Fundació Els Garrofers
D’acord amb el pressupost per l’exercici 2017 aprovat pel Patronat de la Fundació Els
Garrofers,  en  sessió  de  27  de  desembre  de  2016,  els  càlculs  d’estabilitat
pressupostària són els següents:

Resultat de l'exercici 24.408,35

  
Eliminació d'ingressos i despeses comptabilitzats no computables a efectes 
SEC -140.155,59

Deteriorament i resultat per alientació de l'immoblitzat 0,00

Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer -2.059,86

Despesa per amortització de l'immobilitzat -138.095,73

  

Efecte net de l'immobilitzat -57.885,72

Ajust per inversió bruta en immobilitzat material i intangible -57.885,72

(-) Resultat per alienació de l'immobilitzat 0,00

(-) Saldo final d'immobilitzat -4.264.510,72

(+) Saldo inicial immobilitzat 4.344.720,73

(-) Despesa per amortització en PiG -138.095,73

  

Capacitat de finançament 106.678,22

Consolidat sector AAPP

Entitat
 

 Saldo  no
financer
pressupostari
(caps. I a VII)

Ajustaments SEC 95 (+) Capacitat / (-)
Necessitat
FinançamentEntitat Consolidació

Ajuntament de Canet de Mar 723.100 473.328 0 1.196.428 

Organisme Autònom Ràdio Canet 0 0 0 0 

Fundació Els Garrofers 24.408 82.270 0 106.678

TOTAL 747.508 555.598 0 1.303.106

El pressupost del grup Ajuntament de Canet de Mar – sector AAPP per l’exercici 2017
presenta capacitat de finançament i compleix el principi d’estabilitat pressupostària.

TERCER.- Avaluació del compliment de la regla de despesa
La Guia  per la determinació de la  Regla de la despesa per les corporacions  locals
(novembre 2014) estableix “en cuanto a la emisión de informe del interventor local
acerca del cumplimiento de la regla de gasto se deberá estar a lo que establece la
Orden/2082/2014,  de  7  de  novembre,  por  la  que  se  modifica  la  Orden
HAP/2105/2012,  de  1  de  octubre,  por  la  que  se  desarrollan  las  obligaciones  de
suministro de información previstas en la LO 2/2012.” 

Segons  es  desprèn  del  nou  redactat  de  l’article  15,  apartat  1r  i  4t,  l’informe
d’intervenció sobre el Pressupost únicament farà referència al compliment de l’objectiu
d’estabilitat i  límit  de deute, sense perjudici  que la regla de la  despesa sí  s’haurà
d’informar en la Liquidació. 
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TERCER.- Límit de deute
Les dades consolidades per l’exercici 2017 són les següents:

DEUTE A 31/12/2017 (estimació)

 Entitat 
Ajuntament
de Canet de

Mar

Organisme
Autònom Ràdio

Canet

Fundació Els
Garrofers  TOTAL AAPP 

Deute a curt termini 0,00 0,00 0,00 0,00

Emissions de deute 0,00 0,00 0,00 0,00

Operacions amb entitats de crèdit 4.092.794,82 0,00 1.738.561,63 5.831.356,45

Factoring sense recurs 0,00 0,00 0,00 0,00

Avals executats-avals reintegrats 0,00 0,00 0,00 0,00

Altres operacions de crèdit 647.781,15 0,00 0,00 647.781,15

Amb Administracions públiques (FFPP) 0,00 0,00 166.101,39 166.101,39

Total Deute viu 4.740.575,97 0,00 1.904.663,02 6.645.238,99

RÀTIO DE DEUTE VIU A 31/12/2017

 Entitat Ajuntament de
Canet de Mar

Organisme
Autònom

Ràdio Canet

Fundació Els
Garrofers (*)

Ajustos per
consolidació  TOTAL AAPP 

Ingressos corrents (1 a 5) 12.706.366,00 134.486,00 2.124.693,85 -127.306,00 14.838.239,85

(-) Finalistes a op. De capital 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

(-) Altres ingressos no recurrents 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ingr. corrents computables 12.756.366,00 134.486,00 2.124.693,85 -127.306,00 14.888.239,85

RÀTIO DEUTE (%) 37,2% 0,0% 89,6%  44,6%

(*) S'han inclòs ingressos per activitat del campus residencials menys l'import previst aplicar a resultats per subvencions de 
capital

(**) cànon del servei d'abastament d'aigua, afecte a inversió de reposició, segons contracte

IV. CONCLUSIONS

Considerant els pressupostos de l’entitat local i de l’Organisme autònom Ràdio Canet, i
de la Fundació Els Garrofers, el projecte de pressupost general respecta el principi
d’estabilitat pressupostària i l’objectiu de deute públic.

L’informe no es pronuncia sobre la regla de la despesa, atès allò que disposa l’article
15è de l’Ordre 2105/2012, de 1 d’octubre, apartats 1r i 4t.

Tot això és el que es té a bé informar, llevat d’error o omissió i sense perjudici d’opinió
millor fonamentada en Dret.”

De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Cultura i Hisenda,
s’acorda per deu vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i
Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata, Josep M.
Masvidal  Serra,  Coia  Tenas  Martínez,  Àngels  IsartFalceto,  Assumpta  Revoltós
Vaquer  i  Quirze  Planet  Rovira,  sis  vots  en  contra  dels  regidors  Jesús  Marín  i
Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel López Solà, Esther Agulló Renau, Toni
Romero Carbonell i Cristina Soler Vílchez i una abstenció del regidor Marc Jiménez
Torres:
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PRIMER.-  Aprovar  inicialment  l’expedient  del  Pressupost  General  Consolidat  de
l'Ajuntament de Canet de Mar per l’exercici de 2017, que inclou el pressupost de
l’Ajuntament,  de  l’OA  Ràdio  Canet,  segons  els  estats  que  s’adjunten  en annex
resumits a nivell de capítols: 

Pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar
ESTAT DE DESPESES ESTAT D’INGRESSOS

Capítol Crèdits inicials Capítol Previsions ini-
cials

1. Personal 5.387.753,33 1. Impostos directes 6.588.300,00

2. Béns corrents i serveis 4.887.084,81 2. Impostos indirectes 76.900,00

3. Despeses financeres 245.000,00 3. Taxes i altres 2.567.900,00

4. Transferències corrents 480.436,00 4. Transferències corrents 3.331.266,00

5. Fons de contingència 75.491,00 5. Ingressos patrimonials 142.000,00

Operacions corrents 11.075.765,14 Operacions corrents 12.706.366,00

6. Inversions reals 1.364.568,60 6. Venda d’inversions 0,00

7. Transferències de capital 0,00 7. Transferències de capital 457.067,74

Altres operacions no finan. 1.364.568,60 Altres operacions no finan. 457.067,74

Operacions no financeres 12.440.333,74 Operacions no financeres 13.163.433,74

8. Actius Financers 0,00 8. Actius financers 36.900,00

9. Passius financers 935.000,00 9. Passius financers 175.000,00

Operacions financeres 935.000,00 Operacions financeres 211.900,00

TOTAL 13.375.333,74 TOTAL 13.375.333,74

Pressupost de l’Organisme Autònom Ràdio Canet

ESTAT DE DESPESES ESTAT D’INGRESSOS

Capítol Crèdits inicials Capítol Previsions ini-
cials

1. Personal 72.102,00 1. Impostos directes

2. Béns corrents i serveis 61.089,00 2. Impostos indirectes

3. Despeses financeres 350,00 3. Taxes i altres 7.180,00

4. Transferències corrents 945,00 4. Transferències corrents 127.306,00

5. Fons de contingència 5. Ingressos patrimonials

Operacions corrents 134.486,00 Operacions corrents 134.486,00

6. Inversions reals 6. Venda d’inversions

7. Transferències de capital 7. Transferències de capital

Altres operacions no finan. Altres operacions no finan.

Operacions no financeres 134.486,00 Operacions no financeres 134.486,00

8. Actius Financers 8. Actius financers

9. Passius financers 9. Passius financers

Operacions financeres Operacions financeres

TOTAL 134.486,00 TOTAL 134.486,00

SEGON.-  Aprovar la plantilla anual de personal per a l’any 2017 segons el detall
que tot seguit s’adjunta:

PLANTILLA ANUAL DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR
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FUNCIONARIS Subgrup Places Vacants
Escala de funcionaris d’habilitació nacional
SECRETARI
INTERVENTOR
TRESORER

A1
A1
A1

1
1
1

-
1
1

Escala d’Administració General

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: 
- Secretaria – Alcaldia
- Alcaldia- Secretaria
- Registre i notificacions 
- Servei d’aigües

B.2.b Administratius 

B.3 Subescala auxiliar

B.3.a Auxiliar administratiu

B.4Subescala subalterna

B.4.a Recepcionista

A1
A1

C1

C1

C2

F

1
1

4

7

1

1

-
-

1

1

-

-

Subescala Administració especial
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C.1 Subescala tècnica

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

C.1.2 Tècnics mitjos
ARQUITECTE TÈCNIC
CAP DE BENESTAR SOCIAL

C.1.3 Tècnics auxiliars
AUXILIAR TÈCNIC DE BIBLIOTECA
CAP D’INSPECCIÓ I DISCIPLINA URBANÌSTICA
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

CONSERGE CEIP 

A1
A1
A1
A1
A1

A2
A2

C1
C1

C1

A2
C1
C2
C2

F

1
1
1
1
1

1
1

2
1

1

1
2
7
21

2

1

-
-

-

-
-

-

1
-

1

62 7
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LABORALS D’ACTIVITAT CONTINUA Grup
Subgrup

Places Vacants

Tècnics superiors 

TÈCNIC DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
COORDINADOR DE L’AREA DE CULTURA,
ARXIVER/A

A1
A1
A1

1
1
1

-
-
-

Tècnics mitjans

COORDINADORA DE SERVEIS SOCIALS
ASSISTENT SOCIAL
EDUCADOR SOCIAL
MESTRA D’ADULTS
INFORMADOR TURÍSTIC
TÈCNIC D’EDUCACIÓ
TÈCNIC D’ESPORTS
TÈCNIC DE JOVENTUT
TÈCNIC INFORMÀTICA
TÈCNIC D’AUTOEMPRESA I OCUPACIÓ
TÈCNIC ASSISTENT D’ALCALDIA 

A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2

1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1

-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-

Tècnics auxiliars

ADMINISTRATIU
DELINEANT
AUXILIAR TÈCNIC DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

C1
C1
C1

4
1
1

1
-
-

Auxiliars administratius C2 10 2

Personal d’oficis 

CAP DE LA BRIGADA 
OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA 
OFICIAL PRIMERA CONSTRUCCIO
OFICIAL PRIMERA FORJA
OFICIAL PRIMERA PINTOR
OFICIAL PRIMERA VITRALL
OFICIAL PRIMERA FUSTERIA 
OFICIAL PRIMERA JARDINERIA 
CONDUCTORS
TREBALLADORES FAMILIARS
INFORMADOR AMBIENTAL

A2 
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2

1
2
5
1
1
1
1
1
2
2
1

-
-
-
-
-
-
-
-
-
1

OFICIAL SEGONA ELECTRICISTA
OFICIAL SEGONA FORJA
OFICIAL SEGONA BRIGADA
OFICIAL SEGONA CONSTRUCCIÓ
VIGILANT INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 
VIGILANT PLAÇA MERCAT

F
F
F
F
F
F

2
1
1
1
6
1

-
1
-
1
1
-
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OPERARI DEL SERVEI DEL CEMENTIRI
PEO FUSTERIA
CONSERGES
NOTIFICADOR
OPERARIS DE LA BRIGADA D’OBRES I SERVEIS
PEONS JARDINERIA 

F
F
F
F
F

F 

1
1
4
1
8

4

-
-
2
-
1

1

LABORALS D’ACTIVITAT TEMPORAL Grup 
Subrup

Places Vacants

Personal d’oficis no qualificat

OPERARIS DE NETEJA (durant 4 mesos) F 3 3

80 11
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PLANTILLA ANUAL DEL PERSONAL DE L’ORGANISME AUTÒNOM DE RÀDIO 
CANET, PER A L’ANY 2015

LABORALS D’ACTIVITAT CONTINUADA Grup 
Subgrup

Places Vacants

COORDINADOR
REDACTOR (a temps parcial)
TÈCNIC DE SO (a temps parcial)

 C1
C2
C2

1
1
1

-
-
-

TOTAL PERSONAL 3

TERCER.- Exposar al públic els acords precedents de l’acte de l’aprovació inicial de
l’expedient del pressupost de l’any 2017, pel termini reglamentari de 15 dies hàbils,
en el tauler d’edictes de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, durant el
qual els interessats podran examinar-lo i presentar les reclamacions davant el Ple
de la corporació. 

QUART.- L’expedient es considerarà definitivament aprovat, si  durant el termini
d’exposició al pública, no s’haguessin presentat reclamacions, de conformitat amb
el que disposa l’article 169.1 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

CINQUÈ.- Trametre una còpia de l’expedient definitivament aprovat a l’Il·lm. Sr.
Delegat d’Hisenda d’aquesta província, a la Delegació Territorial del Govern de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb allò que disposa l’article 169.4 del
RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals. 

El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura i Hisenda, explica que
en el que es porta de  legislatura, aquests  són els tercers pressupostos que ha
treballat el govern municipal, si es té en compte que el primer mig any, que va des
del  juny  fins  al  desembre  del  2015,  el  govern  entrant  va  treballar  amb  els
pressupostos del  govern sortint, i  els pressupostos de l’any 2016 han estat uns
pressupostos  de  primer  contacte  o  de  presa  de  situació.  Així,  doncs,  és  fàcil
d’adonar-se  que  els  pressupostos  que  ara  es  presenten  a  aprovació  del  Ple
municipal són, per tant, els més importants del que es porta de legislatura, perquè
marquen les prioritats d’actuació i les línies mestres de la política municipal per a
l’any que ve i en gran part, també, de la política municipal per a la legislatura. En
aquest sentit, voldria definir quines són aquestes línies principals. La primera és la
voluntat  de millora del  funcionament i  la gestió  interna de l’Ajuntament com a
Administració. La segona, la voluntat de millora del funcionament i  la gestió de
l’entorn i dels serveis. La tercera, la voluntat de la participació ciutadana en els
pressupostos  mateixos  i,  per  últim,  la  voluntat  d’aplicar  solucions  reals  als
problemes reals. Pel que fa a la primera línia mestra, considera que han de ser més
operatius  i  eficaços  i  perquè això sigui  així,  cal  dotar,  en  la  mesura  que sigui
possible, del personali dels mitjans necessaris per fer-ho possible, amb la qual cosa
vol dir que s’acolliran a la taxa de reposició de personal que els permet la Llei i
s’augmentaran, per a l’any que ve, els recursos humans de l’Ajuntament en cinc
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llocs  de  treball  que  s’incorporaran  en  àrees  tan  sensibles  com,  per  exemple,
Benestar  Social,  Intervenció  i  Cultura.  Pel  que  fa  a  la  bona  gestió,  es  faran
inversions en l’Àrea d’Informàtica amb materials i continguts per un total de 90.000
euros,  bàsicament  destinats  a  l’adquisició  d’un  nou  gestor  d’expedients  i  del
material  accessori  corresponent  que  incidiran  directament  en  l’eficiència  dels
tràmits i les gestions del ciutadà i, per tant, en una major operativitat de l’OAC. Pel
que fa a la voluntat de millora en el funcionament i  la gestió de l’entorn i dels
serveis,  es  preveu  dotar,  amb  un  total  de  270.000  euros,  els  projectes  que
comprenen la reforma de la zona de l’antiga nau de càrrega i descàrrega de la
Renfe, el que es coneix com a zona els vagons, la reurbanització del carrer Nou i la
millora d’altres vies públiques i la instal·lació de passarel·les de formigó i de dutxes
a la platja.  També es  preveu una inversió  de  50.000 euros per a  la xarxa del
clavegueram. Aquesta inversió és important, no tant per la quantitat, que també,
sinó per la presa de consciència de la voluntat d’actuació immediata per a la millora
d’aquesta  infraestructura.  Es  planteja  també la  redacció  d’un  projecte  per  a  la
construcció d’una nau que allotgi, centralitzi i optimitzi tots els serveis de la brigada
municipal  per un import  de 60.000 euros i  uns treballs de 12.000 euros per a
l’aprovació definitiva del POUM. Pel que fa a la millora dels serveis i l’entorn, vol
esmentar la voluntat  d’aquest  govern de la no-renovació del  servei  de neteja  i
recollida de residus actualment contractat, justament per la necessitat sensible de
millora  i  que  comptarà,  lògicament,  amb  els  recursos  corresponents.  És  molt
important  destacar  la  doble  vessant  d’inversió,  tant  pel  que fa  a  la  millora  de
l’entorn i com pel que fa al servei de teatre municipal, en un futur, la recuperació de
l’edifici de l’Odèon, que comptarà amb 570.000 euros assignats, dels quals 385.000
vindran subvencionats per la Diputació i la Generalitat. També es dotarà l’any que
ve, amb una inversió de 30.000 euros, dos equipaments culturals emblemàtics,
com són la Casa museu Lluís Domènech i Montaner i la Biblioteca Popular P. Gual i
Pujadas amb recursos materials i informàtics per a la seva gestió i control de la
seva funció i,  per tant, perun millor  servei  al  públic. Quant a la voluntat de la
participació ciutadana en els pressupostos mateixos, es podrà continuar fent amb
un import de 200.000 euros en aquelles propostes i projectes, ja siguin urbanístics
o no, per poder millorar el poble. Aquestes inversions es fan en base als diners
disponibles un cop feta la diferència entre ingressos i despeses corrents. Cal dir que
els  ingressos  augmenten  un  2% i  com  a  conseqüència  de  l’acabament  de  la
reducció obligatòria de què gaudia la concessionària de l’autopista del Maresme,
l’Ajuntament  rebrà  en  concepte  de  l’impost  sobre  béns  de  característiques
especials, uns 95.000 euros que, sumats als impostos consolidats d’IAE i IBI que
han aflorat durant el 2016, representaran uns 240.000 euros més. Pel que fa als
ingressos,  encara  cal  afegir  que  per  concepte  d’operacions  no  financeres
s’ingressaran uns 457.000 euros provinents de la Diputació i la Generalitat i per
quadrar els comptes s’haurà de subscriure un crèdit amb la Diputació pel valor de
175.000 euros amb un interès zero. Pel que fa a la participació dels impostos de
l’Estat,  s’ha  fet  una  previsió  moderada,  per  no enganyar-se.  Pel  que  fa  a  les
despeses, augmenten un 5,3%, increment que es pot matisar perquè si es resta la
dotació  per  pagar  a  l’empresa  Suara  es  rebaixaria  a  un  3,8%.  Explica  que
s’incrementa el Capítol I, de personal, per la dotació de nous llocs de treball i per la
dotació d’altres llocs ja creats que no tenien consignació pressupostària. També
incrementa aquest  Capítol,  el  plus que s’ha de pagar a la Policia Local  aprovat
aquest mes de juliol passat, la regularització del pagament de les hores extres que
es fa, aquest cop, en base al que s’ha pagat aquest 2016 i que no era el que s’havia
planificat perquè la previsió tampoc era prou real. També hi ha un increment al
Capítol II, de béns corrents i serveis, de 160.000 euros i que només seran gastats
aquest any per atendre la liquidació pendent de manera definitiva amb l’anterior
concessionària del servei de l’escola bressol, l’empresa Suara, i per atendre també
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la millora del servei de neteja i recollida de residus, com ja ha dit anteriorment. Cal
destacar també un increment al Capítol IV, transferències corrents, per la creació de
dos nous programes de subvencions, un per a la innovació tèxtil i un altre per a la
rehabilitació d’edificis protegits. També es crea un nou capítol, el VII, per poder fer
front  a necessitats imprevistes, amb una dotació de 75.000 euros. Fet el càlcul
entre ingressos i despeses, l’estalvi corrent disminueix, en gran part motivat per
l’efecte conjuntural de l’empresa Suara. Tot i  així,  aquest estalvi es manté dins
d’uns  marges  acceptables  i  en  positiu  i  l’endeutament  és  menor  que  el
desendeutament,  el  qual  queda  dins  d’uns  marges  prudents  i  raonablement
correctes.

El senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal de CiU, demana la
paraula  per  fer  una  apreciació  a  aquest  assumpte,  però la  senyora  alcaldessa
comenta que s’ha de respectar el torn de paraula establert pel ROM i que el senyor
Gregori ja tindrà l’oportunitat de manifestar el seu parer.

El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que
en un principi tenien intenció de votar en contra dels pressupostos, perquè no han
tingut  prou temps per analitzar-los, ja que ni  tan sols n’han pogut  parlar  amb
l’equip de govern  i  fer  cap aportació.  Ara bé, sí  que  veuen  una nova voluntat
progressista d’aquest equip de govern, amb tota una sèrie de millores en la gestió
de desnonaments, en serveis, amb la participació ciutadana, amb la igualtat, amb
la creació de llocs de treball o amb l’Odèon, objectius que fan que els vulguin donar
un vot de confiança i per això el seu vot serà d’abstenció. Per acabar, vol que li
aclareixin on és la despesa per al cementiri, ja que no l’han sabuda trobar.

El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que
aquest cop ha estat el que menys temps han tingut per mirar-se els pressupostos.
Per exemple, les inversions els les van donar el dia de la Comissió Assessora que es
va fer, fa tres dies. Hauria estat bé que el nou govern hagués tingut com a mínim la
intenció de quedar bé amb l’oposició, principalment tenint en compte que part del
nou govern fa un mes era de l’oposició i feien unes manifestacions similars a la
seva. Recorda que la senyora Tamayo contínuament reclamava que l’oposició fos
informada amb temps suficient. De tota manera, han intentat analitzar-los amb el
poc temps que han tingut, sobretot perquè, com deia el senyor Xirau, aquests són
uns pressupostos importants i que marquen la tendència d’aquest govern per als
propers dos anys que queden de mandat. El senyor Xirau ha explicat que és un
pressupost ambiciós, amb un 7% d’increment respecte al del 2016 i considera que
un increment com aquest, per un poble com Canet és important. I  sobretot és
important, quan es preveu que els ingressos estiguin per sobre del 2016 en un 2%.
Sí que és cert que s’ha estat conservador amb les transferències de l’Estat, que és
la segona partida més important quant a ingressos que tindrà l’Ajuntament. Però sí
que  és  significatiu  que  la  despesa corrent  sigui  d’un  5,4%.  I  vol  parlar  de  la
despesa corrent per recordar d’on es parteix. Si es treuen els 160.000 euros de
l’empresa Suara,  aquesta  despesa corrent  es  transforma en un 3,8%.  Aquests
diners es podrien haver passat com a despesa corrent, tal com s’ha fet o com una
resta del romanent de tresoreria, perquè ja estaven calculats d’aquesta manera,
però això són maneres diferents de veure-ho. Així, doncs, vol  analitzar aquesta
despesa i d’on prové. És una despesa provocada bàsicament perun increment del
Capítol I, despesa de personal. Cal recordar que aquest any ja no hi ha amortització
de pagues extres i, per tant, no només és un 1%, sinó que és molt superior. I
aquest  increment  es  produeix  principalment  pel  conveni  signat  amb  els
treballadors, que considera que no és satisfactori per a la població de Canet. Potser
per als treballadors sí, però no per al poble. Durant el 2014 i el 2015 hi havia uns
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90.000 euros a l’any destinats a hores extres i gratificacions pel que fa a l’acord
sectorial de la Policia Local i ara són 123.000 euros d’inici; més endavant es veurà
si s’han de fer modificacions de crèdit per augmentar aquesta quantitat, com ha
passat cada any. Això significa que l’estalvi brut, que era del 18%, baixarà fins al
15%. Es continua tenint un estalvi brut, però la tendència està marcant què pot
arribar a passar si aquesta tendència continua durant dos, tres o quatre anys. Es
tornarà a la situació de l’any 2011, quan l’Ajuntament no tenia liquiditat i no podia
pagar ni el paper de vàter. Un altre assumpte important és la incorporació de cinc
noves places. Es van jubilar vuit persones i se’n volen incorporar cinc i tot i així, la
partida  de personal  s’incrementa. Això no és un bon negoci,  ja que no s’estan
cobrint totes les places, però en canvi s’incrementa la partida de personal. Repeteix
que el conveni amb els treballadors no ha estat massa favorable per a l’Ajuntament.
Pel que fa a les transferències corrents, es creen unes noves subvencions, per a
innovadors  tèxtils,  de  la  qual  no  en  saben  res,  no  saben  què  vol  dir,  i  de
rehabilitació d’edificis protegits, que amb el títol ja s’entén a què es refereix. Per
altra banda, creuen que la partida de fons de contingència és correcta perquè fa
referència a la provisió per a l’increment de salaris al 2017, consideren que és una
bona pensada.  Com que no se sap com s’incrementaran els salaris,  es dota el
pressupost d’aquesta partida per tenir-ho en compte i poder fer front a aquesta
necessitat. Explica que parlarà també per partides, per veure amb més facilitat cap
on se’n van els diners d’aquest pressupost. A Urbanisme, hi ha un increment d’un
12% i, segons les explicacions de l’interventor, és degut al fet que s’han hagut de
donar a fer la redacció d’alguns projectes a l’exterior per manca de la figura del
delineant. També hi ha un increment d’un 18% a les platges, perquè es necessita
una persona que controli  el  tram de  platja  que està habilitat  per  les  persones
discapacitades. Comenta que tot això els ho va explicar el senyor interventor, però
ho vol preguntar perquè el govern no ha donat cap informació i  vol conèixer la
vessant  política  del  pressupost.  Pel  que  fa  a  Promoció  Social,  hi  ha  un  12%
d’increment, bàsicament destinat al sou d’una persona que s’ha incorporat aquest
2016 i que encara ningú no ha explicat què està fent de les funcions que, en el seu
moment,  es  van  explicar  que  faria.  Considera  que  és  un sou  important  per  a
l’Ajuntament que, en teoria s’havia de compartir amb la Fundació Els Garrofers. Pel
que fa a protecció i gestió del patrimoni artístic, s’hi destina 18.000 euros, que
representa un increment del 500%. Creu que també hauria estat interessant una
explicació de quina és aquesta protecció o aquesta gestió, per poder valorar si és
oportú o no aquest increment. També s’ha augmentat un 12,5% el pressupost de
Festes, perquè s’ha augmentat en una persona més aquesta Àrea i també demana
que  ho  expliquin.  Pel  que  fa  a  l’Administració  general  de  comerç  i  turisme,
s’augmenta un 27%, uns 27.000 euros, també s’augmenta el Capítol I. Considera
que el Capítol I mereixeria una intervenció a part, però creu que es necessitaria
més  temps  i  una  reunió  amb  Recursos  Humans  de  l’Ajuntament  perquè  els
poguessin  explicar  amb  més  detall  tots  els  canvis  que  s’han  fet.  Per  Atenció
Ciutadana hi  ha un increment del  167%, uns 120.000 euros. Entén que també
forma part de la redistribució de personal que s’ha fet i comenta que hauria estat
més correcte que ho haguessin sabut per part  del  govern i no pas per la part
tècnica de la corporació. Pel que fa a inversions, la que es farà per a l’estructura de
l’Odèon és un 45% de tota la inversió que del 2017. Considera que invertir gairebé
600.000 euros en aquest edifici i no saber què més costarà després, és una mica
agosarat. Aquest fet es va posar de manifest en l’última reunió en què es va parlar
d’aquest assumpte. En aquella reunió l’arquitecta va explicar que els passaria la
informació del cost total del projecte, però han passat tres mesos i encara no han
rebut res. Quan s’estan invertint tants diners en alguna cosa, és important saber
quant costarà el projecte final de l’obra. Pel que fa al préstec de 170.000 euros amb
la Diputació, potser més interessant que això hauria estat demanar un ajut, per
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exemple, per al projecte de la nau de la brigada que puja 60.000 euros, però no
com un crèdit a retornar, sinó com una subvenció. En definitiva, i per acabar la seva
intervenció, considera que amb aquest pressupost queda clar que el tema estrella
d’aquest  govern és  l’Odèon, fins i  tot  aquest  pressupost  contesta que és l’únic
projecte que té aquest govern i torna a repetir que per això és tan important saber
què costarà tot en global. Així, doncs, malauradament, no només perquè han rebut
poca informació per part del govern, sinó també perquè el govern no ha tingut cap
mena d’interès perquè el grup municipal del PP tingués l’opció d’abstenir-se o fins i
tot d’aprovar aquest pressupost, el vot serà en contra.

El senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal de CiU, explica que
ell  havia  demanat  la  paraula  abans  de  començar  les  intervencions,  només  per
advertir que el pressupost consolidat que es presenta està desquadrat. Només volia
advertir aquesta circumstància. Explica que a la pàgina 2, corresponent a un dels
informes d’Intervenció, que van enviar amb la preacta, s’hi aprecia una desviació.
L’estat  de despeses marca una xifra de 13.383.513,74 euros i  els ingressos de
13.382.513, 74 euros.

El senyor interventor explica que quan es consolida el pressupost, s’han de retirar
les transferències internes de la ràdio.

El senyor Gregori afirma les paraules del senyor interventor, però matisa que el
pressupost consolidat hauria de quedar equilibrat igualment.

El  senyor  interventor es repassa l’informe que ha esmentat  el  senyor  Gregori  i
explica que hi ha un error material en la columna que fa referència a l’Organisme
Autònom de Ràdio Canet.

El senyor Gregori explica que per això ho volia advertir només començar el debat
sobre  aquest  assumpte,  ja  que  si  és un  error  subsanable que es pot  arreglar.
Explica que l’error es troba al pressupost de l’Organisme Autònom, al Capítol II de
béns corrents i serveis, en el qual consta la xifra de 62.089 euros, quan realment
hauria de ser 61.089 euros.

El  senyor  interventor  confirma  les  paraules  del  senyor  Gregori  i  explica  que
esmenaran la proposta.

El  senyor  Gregori  comenta que  li  sap  greu  no haver-se’n  adonat  fins a  l’últim
moment, perquè si ho hagués vist abans li hauria dit amb prou temps perquè ho
hagués pogut esmenar.

El senyor interventor explica que aquest informe consta a la part dels antecedents
de la proposta i  no de la part  resolutiva, però que de tota manera s’esmenarà
aquest error.

El senyor Gregori comenta que un cop aclarit aquest assumpte, passarà a fer la
seva intervenció pròpiament dita. Explica que en el capítol d’ingressos es produeix
un  increment  de  1.000.000  d’euros.  Aquest  increment  correspon  bàsicament  a
l’impost  de  la  plusvàlua,  a  subvencions  per  inversions  i  a  un  préstec  per  al
finançament de reassignacions. Entenen que és poc prudent pressupostar 209.000
euros més, un 38%, a l’impost de plusvàlua, que no és un impost consolidat i que
depèn de circumstàncies alienes a la gestió municipal. Pel que fa a les subvencions
per al finançament d’inversions, excepte l’Odèon, no queda clar què es finança amb
cada subvenció. I en el cas de l’Odèon es comptabilitzen dues subvencions. Una,
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per a la reconstrucció estructural, que és el projecte que preveu el pressupost, i
l’altra, per a obres de rehabilitació de l’edifici, que correspon al projecte inicial i que
no està pressupostat, ja que ha estat substituït posteriorment per aquest altre. Per
tant,  dedueix  que  hi  ha  una  subvenció  de  250.000  euros  sense  la  inversió
corresponent. Quant a les despeses, es manifesta un increment important en el
capítol de personal. Per poder fer una comparació s’ha de tenir en compte l’efecte
de la paga extra de l’any 2012 que es va pressupostar en l’exercici  2016, uns
224.000 euros.  Així, doncs, es veu que es produeix un increment del  5,3% en
despesa de personal i la dotació del plus de disponibilitat de la Policia Local. Per
altra banda, la despesa corrent s’incrementa en un 9,2% i les subvencions en un
6,2%, malgrat que a l’Àrea de Benestar Social es redueixen les partides de compra
d’aliments i ajuts socials en 10.000 euros. Pel que fa a inversions, un cop comptat
aquest doble finançament de l’Odèon, troben en aquest pressupost la mancança
d’una necessitat que s’ha contrastat per persones expertes en el sector, el centre de
dia per a persones grans. Es pot perdre una gran oportunitat de dotar el municipi
d’un servei cada vegada mes necessari, cosa que també pot provocar la pèrdua de
la subvenció ja concedida per la Diputació. El seu grup municipal va treballar en un
avantprojecte d’aquesta infraestructura que se situaria a l’edifici de can Pinyol i que
està  a  l’abast  dels  Serveis  Tècnics  de  l’Ajuntament.  Aquestes  dades  que  ha
comentat són reveladores ja d’un canvi en la gestió municipal. D’un model de gestió
basat en la rigorositat, la productivitat i la racionalització de la despesa, s’ha passat
a un model de despesa discrecional. Amb aquesta conjuntura, el seu grup municipal
no pot donar-hi cap mena de suport.

El  senyor Lluís Llovet  Bayer, portaveu del  grup municipal  d’ERC,  explica que  el
pressupost es divideix en ingressos i despeses. Els ingressos es poden dividir entre
corrents i altres i les despeses també. Hi ha un augment del 7% d’ingressos, però
s’ha d’explicar que aquest augment d’ingressos no ve donat per noves taxes, ni
nous  impostos  ni  increments  que  afectin  la  ciutadania.  Vol  deixar  clar  que
bàsicament tots els ingressos que l’Ajuntament incrementa vénen donats perquè hi
ha  més  activitat  econòmica,  perquè  s’han  incrementat  les  plusvàlues,  perquè
autopistes pagarà 95.000 euros aquest any o perquè han aconseguit moltes més
subvencions  que  s’han  traduït  en  457.000  euros  més  aquest  any  i  que  es
comptabilitzen com un ingrés per al 2017. Explica que la subvenció de la Diputació
atorgada per a l’Odèon va clarament destinada als dos projectes de la recuperació
d’aquest edifici, projectes que també es van presentar a la Generalitat i per als
quals també han aconseguit una subvenció. Així, doncs, aquest increment del 7%
en el capítol d’ingressos és real i no representa cap sobre cost al ciutadà. Aclareix
que si s’incrementa la partida de les plusvàlues, ho han fet perquè aquest any s’ha
recaptat molt més del que s’ha pressupostat de cara a l’any vinent, per tant, s’està
fent dins de la rigorositat que marca el procediment d’organització d’un pressupost i
consideren  que  no  se  sortiran  gaire  de  la  línia  en  la  qual  sempre  han  estat
treballant. Pel que fa a les despeses, també es divideixen en dues parts, la despesa
corrent i les inversions. És cert que la despesa corrent s’augmenta un 5,4% però, a
diferència  d’altres  anys,  el  que  es  fa  és  aflorar  partides  que  existien  o  que
teòricament havien d’existir i que per fi es paguen, com per exemple els 160.000
euros per a l’empresa Suara que estan pendents des del 2013; o partides per a
hores extres, que durant l’any patien modificacions de crèdit perquè no es tenien
previstes aquestes despeses a l’inici d’any. També han creat una partida de fons de
contingència que no existia. Per tant, això fa augmentar la despesa però, per altra
banda,  els  estalviarà  que  durant  l’any  s’hagin  de  crear  noves  partides  amb
modificacions d’urgència, com podrien ser els increments salarials dels treballadors
o qualsevol altra cosa extraordinària. Creuen que amb les despeses s’ha treballat
força  bé.  S’incrementa  un  1%  la  despesa  de  personal  i  suposa  que  el  grup
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municipalde CiU recorda que al mes d’abril o el maig van signar un cord de Ple en el
qual feien incrementar el sou de tots els treballadors que tenien menys de 200
punts segons un estudi de la Diputació i que a aquests se’ls havia de pagar un
augment, tot i que hi havia un informe negatiu de SecretariaiIntervenció. Doncs
s’estan pagant aquests augments a aquest treballadors. Pel que fa a les jubilacions,
deles vuit que hi ha hagut, se’n cobreixen cinc. I es cobreixen amb interins. Es
contracta un jardiner, una persona per al museu que pugui ferl’atenció al públic i
una persona més per a Intervenció, per si surt una plaça de tresorer. Així, doncs,
treuen  places  a  concurs  públic  durant  del  2017,  perquè  els  sembla  que  és  la
manera més lògica, clarai transparent de cobrir les places en una institució pública i
municipal. Pel que fa al cementiri, hi ha la partida orgànica 23 que fa referència al
cementiri amb 75.000 euros. Quant a Urbanisme, sobre les subvencions referents
als edificis que formen part del catàleg protegit, explica que es va fer un catàleg
d’edificis  protegits on es diu que s’ha de fer una reserva de diners públics per
ajudar els propietaris d’aquests edificis en el manteniment i durant 10 o 15 anys
cap equip de govern va pensar a preparar aquests ajuts. Aquest any, doncs, hi ha
15.000 euros  per cobrir  aquestes subvencions. El  mateix passa amb Sorea i  el
manteniment de la xarxa. Durant molts anys s'ha cobrat el cànon de manteniment i
no s’ha invertit efectivament. Doncs han cregut oportú que en comptes de ficar-se
els diners a la butxaca i,  com durant  15 anys, no invertir  en la xarxa d’aigua,
invertir-hi 50.000 euros, de la mateixa manera que en el tancament de l’any 2015
es va invertir en enllumenat i clavegueram, perquè sí que consideren que, malgrat
que les obres no es vegin, perquè són obres soterrades, són necessàries perquè el
poble estigui en les millors condicions possibles. Pel que fa a l’Odèon, no entén a
què  es  refereixen  els  membres  de  l’oposició.  Es  tracta  de  la  reconstrucció
patrimonial del projecte Massó, que és amb el que es treballarà durant el 2017, és
un projecte d’uns  527.000 euros,  del  qual  més de 380.000 euros provenen de
subvencions. Més endavant es presentarà el projecte del teatre Odèon, és evident.
Han negociat  amb la Diputació perquè facin un projecte executiu del  teatre de
l’Odèon, que costarà uns 190.000 euros, és a dir, el 80% del cost anirà a càrrec de
la Diputació. Aquest projecte ja està contractat. El cost total de l’Odèon anirà al
voltant dels 2.000.000 d’euros la part del teatre i al voltant d’uns 750.000 euros, la
part escenogràfica. Pel que fa a la nau de la brigada, és una bona proposta que una
de les subvencions destinades a una altra cosa vagi dirigida a aquest altre projecte.
Aquesta proposta  és més agosarada de la que hi  havia inicialment prevista,  ja
queen comptes de comprar una nau, que això comportava una sèrie de problemes,
primer pel cost que representava, segon, per demostrar que era un preu per sota
del  mercat  i, tercer, perquè després s’ha de fer una inversió posterior a aquest
espai, tenint en compte que hi ha un terreny municipal de gairebé 2.000 m2, es vol
apostar per aquest terreny de propietat i fer-hi una nau de dimensions òptimes i
encabir-hi  tota  la  brigada  i  el  que  sigui  necessari,  la  qual  cosa  solucionarà
definitivament el problema que tots els treballadors de la brigada estiguin en un
mateix espai. Pel que fa a la possible pèrdua de la subvenció de la Diputació per fer
el centre de dia, que ara no es durà a terme, poden estar tranquils perquè quan
van anar a veure la presidenta de la Diputació, la senyora Mercè Conesa, els va
explicar que es podia canviar perfectament i sense cap problema, el destí d’aquests
diners a un altre projecte, durant els anys 2017 i 2018.

La senyora M. Àngels Isart  Falceto, regidora delegada de Benestar Social,  Gent
Gran i Règim Intern, explica que pel que fa al projecte del centre de dia, era un
projecte  que  el  grup  municipal  de  CiU  duia  al  seu  programa  electoral,  però
malauradament ara no estan a govern i, tot i que consideren que és un projecte
interessant, han fet un estudi amb les diferents residències de la població i han vist
que de les 24 places de centre de dia que hi ha a una d’elles, només 12 estan
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cobertes i en una altra n’hi ha 25 i només 3 estan cobertes. Vistes aquestes dades,
no consideren que sigui primordial fer un centre de dia. Potser en un futur serà més
necessari però ara per ara, les necessitats de Canet pel que fa a aquest assumpte
estan prou cobertes. Explica també que de cara al 2017 es començaran les obres
de  la  sisena  planta  de  la  Residència  Guillem  Mas  perquè  es  pugui  posar  en
funcionament l’any 2018.

La senyora  Assumpta Revoltós  Vaquer,  regidora  delegada de  Festes i  Joventut,
explica que el 12% d’increment del pressupost de Festes, va destinat al conserge
de l’envelat,  que  a  partir  de  l’any  2017passa  a  dependre  d’aquesta  Regidoria.
Explica també que hi havia pressupostat més o menys uns 1.000 euros destinats
als permisos que s’han de demanar a Costes per poder posar la fira de Festa Major i
tot  el  que es fa durant  l’any al Passeig Marítim, però hi ha hagut un canvi de
normativa i en comptes de pagar aquesta quantitat, s’hauran de pagar prop de
5.000 euros. Evidentment, doncs, s’han hagut d’incrementar aquestes quantitats
per poder fer totes les activitats que es fan al Passeig. Aquest any ja s’han trobat
amb dificultats per poder-ho pagar perquè no estava pressupostat i per això han
estat  previsors, perquè no torni  a passar. El problema és que el pressupost  de
Festes  és  tan  petit,  que  a  la  mínima  que  s’incrementa,  sembla  que  s’hagi
augmentat moltíssim.

El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura i Règim Intern, explica
que vol comentar que vol ferun complement a l’explicació del senyor Llovet i a la
seva prèvia. També vol agrair al senyor Gregori que comenti que els ha arribat el
pressupost molt just de temps, però també pensa que val més tard que no pas mai.
Vol comentar la part de l’augment de les despeses provocat per les hores extres,
pel deute a Suara, pel manteniment del clavegueram i també per l’assumpte de la
neteja. És evident que es gastarà més, perquè es netejarà millor,  cosa que no
hauria passat, ja que el seu grup municipal es resignava a renovar el contracte per
dos anys tal i com estava, tot i que hi ha una necessitat de millora sensible. Explica
que  també  és  evident  que  s’incrementa  el  capítol  de  despeses  amb personal.
Comenta que, per exemple, en àmbits com Intervenció, el senyor Gregori era de
l’opinió que estava prou dimensionada i ell com a regidor d’Hisenda considera que
no és així.  Es dirigeix al  senyor Romero per recordar-li  que quan va enviar un
correu electrònic als portaveus dels grups municipals de l’oposició dient-los que en
breu rebrien els pressupostos ja es va disculpar pel retard amb què els els feia
arribar i reitera que espera que els propers pressupostos els podran tenir amb més
temps, per poder-los estudiar amb més calma tots plegats. Aquest cop no ha estat
possible i no ha estat només pel canvi de govern. Aspiren al fet que els propers
pressupostos es puguin aprovar per unanimitat, amb les propostes de tots els grups
municipals, del govern i de l’oposició.

El senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal de CiU, explica que li
agradaria que la senyora Isart els fes arribar l’estudi que ha comentat que havia
encarregat, per poder-lo contrastar amb el que va fer fer el seu grup. Si convé, el
demanaran per escrit.

La senyora alcaldessa explica que abans de passar a la votació, li agradaria agrair a
tots els membres del govern la facilitat per poder tancar els pressupostos i sobretot
a l’esforçque ha fet el senyor interventor.
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2.- APROVACIÓ DE NO PRORROGAR EL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI
PÚBLIC DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 20 de desembre de 2012, va
acordar  adjudicar,  de  conformitat  amb  la  proposta  formulada  per  la  Mesa  de
Contractació en la reunió duta a terme el 20/11/2012, el contracte per a la gestió
del servei públic de recollida de residus i neteja de les vies públiques de Canet de
Mar, a l’empresa CespaCompañía Española de Servicios Públicos y Auxiliares, SA,
pel preu de 3.969.596,75 €, IVA exclòs, el qual puja un import de 396.959,67 €,
amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques particulars, així com
a les millores proposades en l’oferta presentada pel propi licitador i que hagin estat
acceptades per l’Ajuntament. 

Atès que en data 21 de desembre de 2012 es va procedir  a la formalització de
l’esmentat contracte mitjançant document administratiu.

Atès que l’anterior contracte entrà en vigor en data l’1 de gener de 2013 pel que fa
a la prestació del servei de neteja viària i el 2 de maig de 2013 pel que fa a la
gestió del servei públic de recollida de residus.

Atès que el  proper 31 de desembre  de 2016 finalitza el  termini  d’execució del
contracte de gestió del servei públic de recollida de residus i neteja de les vies
públiques de Canet de Mar.

Atès  que  la  clàusula  tercera  de  l’esmentat  contracte  preveu  la  possibilitat  que
l’anterior termini pugui ser objecte de dues pròrrogues de 2 anys cadascuna d’elles,
per voluntat expressa d’ambdues parts, que es posarà de manifest a través del
corresponent acte administratiu acceptat pel contractista.

Atès que en data 16 de novembre de 2016 la Sra. Sonia Solé Sabaté, en nom i
representació  de  l’empresa  CespaCompañía  Española  de  Servicios  Públicos  y
Auxiliares, SA, va presentar un escrit en el que mostrava la seva conformitat amb
l’aprovació d’una pròrroga del contracte per dos anys més.

Atès que l’equip de govern té la voluntat d’ampliar el servei de neteja viària la qual
cosa suposa una modificació no prevista al plec de clàusules administratives i de
prescripcions  tècniques  particulars  i  que  no  s’enquadra  en  cap  dels  supòsits
previstos a l’art. 107 del TRLCSP, essent per tant necessària la tramitació d’un nou
contracte.

Vist l’informe emès en data 7 de desembre pel tècnic de Medi Ambient municipal, el
contingut literal del qual és el següent:

“N’Eduard Moreno Roca, tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Canet de Mar,
comarca del Maresme, en relació a la finalització del contracte i establiment, si escau,
d’una possible pròrroga, del contracte de residus i de neteja viària, emeto el següent

INFORME

Primer.- Atès que el contracte signat entre l’Ajuntament de Canet de Mar i l’empresa
CESPA / FERROVIAL dels “serveis de recollida i de transport dels residus i del servei de
neteja viària de la vila de Canet de Mar”, esmenta a la clàusula 3 punt 5 del plec de
condicions que el contracte “finalitza el 31 de desembre de 2016” i preveu a la mateixa
clàusula  que  “l’anterior  termini  podrà  ser  objecte  de  dues  pròrrogues  de  2  anys

59



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

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

Ref: S/iu

cadascuna d’ells, per voluntat expressa d’ambdues parts, que es posarà de manifest a
través del corresponent acte administratiu acceptat pel contractista”.

Segon.-  Atès  que  durant  el  novembre  de  2016  s’ha  constituït  un  nou  govern
municipal, canviant la direcció política de la Regidoria de Medi Ambient. 

Tercer.- Atès que hi ha disponibilitat pressupostària per efectuar un increment de la
despesa en relació al servei municipal de neteja viària i que aquest servei és prioritari
pel nou equip de govern per tal d’incrementar la dotació econòmica. 

Quart.- Atès que des de serveis jurídics de l’Ajuntament no es veu possible efectuar
una modificació del contracte que incorpori aquest increment de servei i atès que no és
possible desglossar part del servei que realitza l’empresa neteja concessionària per tal
de realitzar un concurs apart. 

Cinquè.- Atès que el preu actual del contracte incorpora en el servei de neteja viària
l’amortització de la màquina escombradora, amortització de la qual finalitza el 31 de
desembre  de  2016.  Atès  que aquest  import  abans de  despeses  generals,  benefici
industrial i IVA és de 23.319,78 € i un cop aplicats aquests valors és de 27.960,42 €.

Sisè.- Atès que la única possibilitat per incrementar la dotació econòmica del servei de
neteja viària, un cop consultats els serveis jurídics i econòmics de l’Ajuntament, és
convocar un nou concurs per a la contractació del servei de recollida de residus i de la
neteja viària que pugui incorporar aquests augments.

Setè.-  Atès  que  el  procediment  d’estudi,  dimensionament,  redacció,  publicació,
valoració i adjudicació del nou contracte, essent aquest el de major volum econòmic i
de servei de l’Ajuntament, requereix un mínim de 6 mesos per ser finalitzat, sempre i
quan no hi  hagi impugnacions, requeriments  i/o  problemes afegits que no pot ser
possible de preveure.

Vuitè.- Atès que a data d’avui, no es coneixen els indicadors per tal de fer la revisió
de preus a final d’any.

Conclusió

Consultats els serveis jurídics i econòmics de l’Ajuntament i acordada la ferma decisió
del nou equip de govern per augmentar la dotació del servei de neteja viària per tal de
millorar aquest, no es pot dur a terme la pròrroga amb les condicions contractuals
actuals i és per això que únicament es pot proposar la celebració del nou concurs per a
la contractació del “servei de recollida de residus i de neteja viària”. Degut a que el
temps necessari mínim per a l’adjudicació del contracte pot ser de 6 mesos i que el
servei de recollida de residus i de neteja viària són serveis essencials que l’adjudicatari
ha de seguir prestant, proposo que l’empresa actual, FERROVIAL, segueixi prestant el
servei d’acord al que està estipulat en el contracte per un import igual al 2016 tot
descomptant  abans  l’import  d’amortització  finalitzat  de  la  màquina  escombradora
(23.319,78 € abans de despeses generals, benefici industrial i IVA) i sense aplicar la
revisió  de preus anual oportuna. Aquesta revisió es realitzarà un cop coneguts els
indicadors de revisió estipulats pel plec. La prestació del servei per part de FERROVIAL
finalitzarà quan ho indiqui l’àrea de contractació de l’Ajuntament i que haurà d’anar
lligat a l’inici de la prestació del servei de l’empresa guanyadora del nou concurs.”

Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal
aplicació,  de  conformitat  amb  la  proposta  de  la  Tinència  de  l’Alcaldia  de  Medi
Ambient  i  Sanitat,  s’acorda per  quinze vots a  favor  dels regidors  Blanca Arbell
Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel  Serra Lerga, Sílvia
Tamayo Mata, Josep M. Masvidal Serra, Coia Tenas Martínez, Àngels IsartFalceto,
Assumpta Revoltós Vaquer, Quirze Planet Rovira, Jesús Marín i Hernàndez, Laureà
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Gregori Fraixedas, Àngel López Solà, Esther Agulló Renau i Marc Jiménez López i
dues abstencions dels regidors Toni Romero Carbonell i Cristina Soler Vílchez:

PRIMER.- No prorrogar el contracte formalitzat en data 1 de gener de 2013 amb
l’empresa Cespa Compañía Española de Servicios Públicos y Auxiliares, SA, per a la
gestió del servei públic de recollida de residus i neteja de les vies públiques de
Canet de Mar.

SEGON.- Advertir a Cespa Compañía Española de Servicios Públicos y Auxiliares,
SA, que de conformitat amb allò que es disposa a l’art. 235.a) del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’Obres i serveis dels ens locals, que
haurà de seguir prestant el servei fins que un altre es faci càrrec de la seva gestió.

TERCER.- Que s’iniciïn de forma immediata els tràmits per a la formalització dels
nous contractes que contemplin els serveis esmentats.

El  senyor Josep M.  Masvidal  Serra,  tinent  d’alcalde de Medi  Ambient  i  Sanitat,
explica que com bé s’ha dit, el 31 de desembre d’aquest any acaba el contracte de
recollida de residus i de neteja viària. S’ha de dir que aquest contracte preveia la
possibilitat  de  fer  dues  pròrrogues  més  de  dos  anys  cadascuna.  Una  de  les
prioritats del govern actual és tenir la possibilitat d’ampliar el servei, la qual cosa
implicava una modificació del plec de clàusules. Des dels Serveis Jurídics no es veia
possible  fer  aquesta modificació del  contracte i  l’únic que  es pot  fer és fer  un
contracte nou. Per això, el Ple ha d’aprovar l’acabament d’aquest contracte i poder
comunicar-ho a l’empresa.

El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que
el seu grup està especialment content amb el fet que no es renovi el contracte amb
CESPA. Com és sabut, el seu grup aposta per la gestió pública dels serveis públics i
els agradaria saber si la intenció real del govern és fer una licitació o bé, com el seu
grup  continua  demanant,  buscar  la  possibilitat  de  recuperar  la  gestió  pública
d’aquest servei. Creuen que és evident que fa falta una auditoria per saber de quins
costos  s’estaria  parlant.  Comenta que  ja  ha sortit  el  catàleg  de  serveis  de  la
Diputació i que hi hauria la possibilitat que la Diputació fes aquesta auditoria.

El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que
aquesta era una de les possibilitats que hi havia en aquest contracte. Pregunta quin
és el pla de ruta a partir d’ara, si aquest pla preveu adherir-se a un dels serveis que
ofereix el Consell Comarcal del Maresme, la qual cosa pot ser perillosa, perquè el
Consell  no fa  una recollida  porta  a  porta,  per  tant,  el  servei  no és  el  mateix.
Pregunta  si  es  vol  fer  una licitació  nova.  També pregunta  de  quins  diners  es
disposa, perquè els diners amb els quals s’ha incrementat aquesta partida són els
mateixos que s’havien d’incrementar si es continuava amb aquest contracte o això
és el que a ell li ha arribat. No entén com es poden incrementar els serveis si es
disposa dels mateixos diners. En definitiva, demana que expliquin quina és la idea
que té el govern per millorar aquest servei. Evidentment, tothom està d’acord que
el servei s’ha de millorar, però si no s’hi destinen més recursos difícilment es podrà
dur a terme. Recorda que no fa massa les empreses estaven disposades a reduir els
seus beneficis per dur a terme els mateixos serveis, però té entès que aquesta ja
no és la situació actual i, per tant, es poden trobar que amb el mateix import hi
hagi problemes per poder donar un millor servei, que al cap i a la fi és el que es
pretén. En aquest punt s’abstindran, doncs, perquè no han pres part en aquesta
decisió, no pas perquè hi estiguin en contra. S’abstenen perquè no saben quin pla
de futur té el govern.
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El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal de CiU, explica que
aquesta era una de les possibilitats que hi havia sobre aquest assumpte. L’altra era
que es prorrogués el contracte amb CESPA, la qual cosa defensava el seu grup quan
estaven  al  govern,  possibilitat  amb la  qual  estava d’acord  el  grup d’ERC.  Així,
doncs, aquesta és una decisió del govern actual amb la qual ells no tenen res a
veure i, per tant, no hi tenen res a dir. No deixa de ser una bona possibilitat fer un
nou contracte i  creuen que és un encert que ara, tant  els que formen part del
govern  com  els  que  n’havien  format  part  fa  un  mes  i  mig  aproximadament,
reconeguin que la neteja del  poble és un passiu que té el  municipi.  Ell  com a
regidor de Medi Ambient ho havia reconegut moltes vegades, però no s’ha d’oblidar
que el que hi ha és bàsicament un problema de recursos, no era un problema del
concessionari ni molt menys dels seus treballadors. El regidor d’Hisenda, en la seva
intervenció del pressupost ha fet un esment a aquest assumpte sense clarificar i
explicar quants recursos es destinaran en aquest nou contracte, ni quin import i el
que és més important d’on sortiran aquests diners, ja que no ha quedat reflectit en
el pressupost. El seu grup celebra que aquest punt passi per aprovació perquè la
mateixa correlació de forces que en el 2010 van reduir en un 50% el contracte
perquè no es podia pagar, ara, després que durant el període 2011-2015 s’hagin
solucionat els problemes financers de l’Ajuntament, cosa que no es va aconseguir
amb la mateixa correlació de forces polítiques, es decideix fer un nou contracte.
Considera que és una bona notícia i imaginen que l’augment de recursos serà com
a mínim del  50% que és el que es va reduir  en el seu moment. Si no és així
considera que serà un mal negoci i el poble continuarà estant brut. Pregunta al
regidor de Medi Ambient si hi ha algun informe del tècnic municipal de l’Àrea, més
enllà de les quatre notes que s’han inclòs a la proposta que han presentat sobre en
què, on i quants diners s’han de destinar per millorar la neteja del poble. Tenint en
compte, a més a més, que aquesta licitació serà complexa i pel cap baix es trigarà
uns sis mesos a tenir el nou contracte enllestit, demana que expliquin quin control
es  farà  de  l’empresa  concessionària  actual,  tenint  en  compte  que  un  cop  es
rescindeix un contracte,  el  nivell  d’exigència  de  l’empresa baixa,  cosa que han
pogut comprovar els que han estat treballant dins de la casa. El seu grup municipal,
però, votarà a favor d’aquesta proposta, tot i que és un sí crític.

El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que el seu
grup creu que la neteja del poble no funciona. Tenen clar que el sistema porta a
porta ha tingut èxit, en línies generals funciona bé, però la neteja viària no funciona
i  consolidar  la mateixa  empresa amb un increment dels recursos amb més  de
60.000 euros per continuar amb la gestió actual, no ho troben lògic. Per tant, de la
mateixa manera que també creien que s’havia d’invertir en jardineria i es proposa
la creació d’un nou lloc de treball en aquest servei per millorar-lo, han donat un vot
de confiança al regidor i consideren que és bo tornar a treure a concurs el servei de
neteja viària i  de recollida de residus per veure si s’aconsegueixen unes millors
condicions de gestió. Entenen els dubtes del senyor Marin respecte als dubtes de
control de l’empresa, ja que aquesta empresa pot rebaixar la qualitat si sap que no
renova el contracte, però considera que difícilment el servei es pot empitjorar, per
tant, com a mínim continuarà com fins ara. El  regidor ja es farà càrrec de fer
aquest  seguiment. El  seu grup confia  que l’empresa serà  prou professional  per
continuar amb el servei com fins ara.

El senyor Masvidal explica que, pel que fa a les preguntes dels senyors Jiménez i
Romero, s’està treballant en diferents possibilitats. De moment, s’ha pres aquesta
decisió i ara s’està estudiant quina és la millor solució. Tot i així, el punt que ara
s’ha d’aprovar és la no-renovació del contracte. Comenta que ja hi haurà temps de
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parlar com se solucionarà el problema. Quan va parlar amb l’empresa CESPA els va
voler deixar clar que si es rescindeix el contracte no és perquè no s’estigui content
amb la feina que s’està fent. Pensa que amb els recursos que hi ha, l’empresa està
fent el que pot i considera que ho està fent bé. Els va dir que es volien fer millores
en el contracte i si es vol això no es pot continuar amb el contracte actual. Els va
demanar que li donessin una solució, però aqueta solució no existeix. D’altra banda,
dubta molt que deixin de donar el servei que estan prestant, ja que si es fa un nou
contracte aquesta empresa es voldrà presentar i, per tant, voldrà quedar bé amb
l’Ajuntament. A més a més, el control que s’està duent a terme des de l’Ajuntament
es farà de la mateixa manera. Pel que fa a l’informe que demana el senyor Marín, el
tècnic municipal de Medi Ambient té present de fer-lo. El que sí que hi ha és una
previsió que aquest tècnic va elaborar i que és la que consta al pressupost per al
2017.

El senyor Marín comenta que hi ha alguna cosa que no li ha quedat clara. El senyor
Llovet ha dit que l’empresa, pitjor no ho pot fer i, en canvi el senyor Masvidal acaba
de dir que ha parlat amb l’empresa i que li ha dit que està força content dela feina
feta. Per tant, no sap quina és la postura del govern sobre el servei. També vol
aclarir que ell no ha comentat que l’empresa no farà la seva feina a partir d’ara, ell
ha dit, per pròpia experiència com a regidor, que quan es comunica a una empresa
que no se li prorrogarà el contracte, el nivell d’exigència baixa i això és una realitat
i celebra el que ha dit el senyor Masvidal que com a regidor de Medi Ambient això
ho controlaran.

El  senyor Masvidal aclareix que ell  ha dit  que no comparteix el  pensament del
senyor Marín del fet que quan a una empresa se li comunica que no se li renovarà
el contracte baixi el nivell d’exigència. Ell considera que és al revés.

El  senyor Marín espera  equivocar-se i  que d’aquí  a  dos mesos no hi  hagi  més
queixes de les que hi ha ara. De totes maneres, està segur que el senyor Masvidal
farà aquest control de l’empresa amb el tècnic. D’altra banda, recorda que no han
respost  un parell  de preguntes que ha fet  en l’anterior  intervenció. Una de les
preguntes és d’on sortiran els recursos per millorar aquest servei. Repeteix, però,
que el seu grup dóna un vot de confiança al govern i votarà a favor de no renovar
aquest contracte.

El  senyor Llovet  aclareix que en la seva intervenció  ha volgut diferenciar entre
neteja i recollida de residus, ja que són dues coses diferents malgrat que les faci la
mateixa empresa. Ha dit que, per una banda, el contracte ha funcionat bé i hi estan
tots d’acord, però, per l’altra, no s’ha funcionat tan bé. Pel que fa a la partida del
servei de recollida d’escombraries i la del servei de neteja viària tenen un increment
i,  per  tant,  la  millora  del  servei  arribarà  a  partir  que  es  puguiaplicar  aquest
increment.

3.-  APROVACIÓ  LIQUIDACIÓ  COMPTE  D’EXPLOTACIÓ  DE  L’ESCOLA
BRESSOL MUNICIPAL EL PALAUET CURS 2014-2015

Atès que en data 30 de desembre el  Ple de  l’Ajuntament de  Canet  de  Mar va
acordar adjudicar el contracte per a la gestió de l’EBM El Palauet a la Fundació Pere
Tarrés i que en data 13 de febrer de 2014, es va procedir a la formalització del
contracte per a la gestió del servei públic d’escola bressol municipal per als anys
2014-2018.
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Vistcompte d’explotació del servei públic d’Escola Bressol Municipal, corresponent al
curs escolar  2014-2015, presentat  per l’empresa concessionària  Pere  Tarrés,  de
conformitat amb allò establert en la clàusula 9 del plec regulador de la concessió.

Atès que la clàusula número 25.c) del nou plec també confereix a l’Ajuntament la
potestat de controlar i fiscalitzar la gestió del concessionari. A aquest efecte, l’ens
local  pot  inspeccionar  el  servei,  les  obres,  les  instal·lacions  i  els  locals,  i  la
documentació relacionada amb l’objecte de la concessió,  i  dictar les ordres  per
mantenir  o  restablir  la  prestació  corresponent.  L’Ajuntament  podrà,  en  exercici
d’aquesta facultat, exigir al concessionari la realització i assumpció del cost de les
auditories (financeres, de compliment i d’eficàcia), amb el límit d’una per exercici
econòmic.

Atèsque mitjançant decret 1119/2015 de 23 d’octubre, es va resoldre encarregar a
l’empresa Gabinet Tècnic d’Auditoria i Consultoria, SA, l’elaboració de l’ informe de
revisió limitada compte d’explotació de l’escola bressol  “El Palauet” de Canet  de
Mar, corresponent al curs 2014-2015.

Vist que en data 16 de març l’empresa Gabinet Tècnic d’Auditoria i Consultoria, SA
ha presentat la revisió del compte de pèrdues i guanys presentat per l’empresai
l’informe de revisió limitada del compte de gestió econòmica del curs 2014-2015 de
l’Escola Bressol Municipal El Palauet, següents:

“Informe de revisió limitada del Compte de Gestió Econòmica

A l’Excel·lentíssim Alcalde de l’Ajuntament de Canet de Mar,

1. Hem realitzat una revisió limitada del Compte de Gestió Econòmica adjunt de l’Escola
Bressol El Palauet, servei municipal gestionat de forma directa per la Fundació Pia Autò-
noma Institut Pere Tarrés d’Educació en l’Esplai (en endavant, també el Gestor) que com-
prèn el compte de resultats i les notes explicatives corresponents al període comprés en-
tre l’1 de setembre de 2014 i el 31 d’agost de 2015. Els administradors del Gestor són
responsables de la preparació i presentació d’aquest Compte de Gestió Econòmica de
conformitat amb el Plec de Clàusules i el Contracte de Gestió de servei públic en la mo-
dalitat de concessió per a la gestió de l’esmentat servei municipal. La nostra responsabi-
litat és expressar una conclusió sobre aquest Compte de Gestió Econòmica basada en la
nostra revisió limitada.

2. Hem dut a terme la nostra revisió limitada d’acord amb la Norma Internacional de Tre-
balls de Revisió 2400. Aquesta norma requereix planificar i executar la revisió amb la fi-
nalitat d’obtenir una seguretat moderada sobre si els estats financers estan lliures d’er-
rors materials. Una revisió es limita principalment a la realització de preguntes al perso-
nal de l’entitat i l’aplicació de procediments analítics sobre les dades financeres pel que,
en conseqüència, proporciona menys seguretat que una auditoria. Atès que no hem rea-
litzat una auditoria, no expressem una opinió d’auditoria.

3. El Plec de Clàusules que regula la contractació de la concessió del servei públic de l’Esco-
la Bressol El Palauet estableix una aportació de l’Ajuntament de Canet de Mar per un mà-
xim de 1.020,30 euros per plaça i curs, sent l’import proposat pel Gestor en el procés de
contractació de 920 euros per plaça i curs. Durant el període objecte de revisió, les factu-
res emeses per aquest concepte pel Gestor totalitzen 100.617,18 euros, import coinci-
dent amb la proposta de pressupost aprovada per l’Ajuntament de Canet de Mar per al
curs 2014-15 i amb la xifra d’ingressos inclosa en el compte de resultats adjunt. Consi-
derant l’aportació que resulta del contracte de concessió, 920 euros per plaça i curs, i
117 places en termes homogenis, els ingressos totals per aquest concepte, sens perjudici
de que el  resultat  hagués de ser reinvertit,  serien de 107.640 euros.  La  diferència,
7.022,82 euros, no ha estat facturada ni registrada pel Gestor.

64



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

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

Ref: S/iu

4. El Plec de Clàusules que regula la contractació de la concessió del servei públic de l’Esco-
la Bressol estableix com a part de les retribucions del concessionari les aportacions de la
Generalitat de Catalunya, així com els ajuts d’altres administracions que pogués rebre
l’Ajuntament de Canet de Mar. Per aquest concepte, el Gestor ha consignat en el compte
de resultats del curs 2014-15 ingressos per import de 98.000 euros, import coincident
amb la proposta de pressupost aprovada per l’Ajuntament de Canet de Mar. Els ajuts
aprovats per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessions de 9 d’abril de
2015 i 10 de març de 2016, en el marc del Programa complementari de finançament de
les llars d’infants de titularitat municipal per al curs 2014-15 totalitzen 106.750 euros
(122 places a raó de 875 euros). Considerant 117 places en termes homogenis, els in-
gressos totals per aquest concepte, sens perjudici de que el resultat hagués de ser rein-
vertit, serien de 102.375 euros. La diferència, 4.375 euros respecte de 98.000 euros, no
ha estat registrada pel Gestor.

5. El Gestor del servei municipal té formalitzats contractes marc amb diferents tercers per a
que aquests prestin els seus serveis al conjunt de centres gestionats pel Gestor. De for-
ma general, si bé no consten formalitzats amb aquests tercers contractes individualitzats
per a cadascun dels centres gestionats pel Gestor, les facturacions per ells efectuades
són individualitzades per centres.

6. Com a resultat de la nostra revisió limitada, que en cap moment pot ser entesa com una
auditoria de comptes, llevat dels efectes de les excepcions que es descriuen en els parà-
grafs 3, 4 i 5, no ha arribat al nostre coneixement cap assumpte que ens faci concloure
que el Compte de Gestió Econòmica adjunt no expressi, en tots els aspectes significatius,
el resultat de la gestió econòmica de l’Escola Bressol El Palauet efectuada de forma direc-
ta per la Fundació Pia Autònoma Institut Pere Tarrés d’Educació en l’Esplai del període
comprés entre l’1 de setembre de 2014 i el 31 d’agost de 2015, de conformitat amb el
Plec de Clàusules i el Contracte de Gestió de servei públic en la modalitat de concessió
per a la gestió del l’esmentat servei municipal.”

Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal
aplicació, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Urbanisme i
Educació, s’acorda per unanimitat dels disset membres presents dels disset que
integren el nombre de dret del Ple municipal:

PRIMER.-  Aprovar  el  compte  d’explotació  del  Servei  públic  d’Escola  Bressol
Municipal El Palauet per al curs 2014-2015 presentat per l’empresa gestora un cop
introduïdes les rectificacions que resulten de l’expedient.
COMPTE DE RESULTATS CURS 2014-2015EBM

EL PALAUET DE CANET DE MAR
DESPESES

Conceptes Total  Total
Total

Ajustat

Personal Docent 290.139,47 - - 290.139,47

Personal de Serveis 17.817,63 - - 17.817,63

Altre personal 22.785,56 - - 22.785,56

Altres despeses de personal 1.619,91 - - 1.619,91

Manteniment 13.646,20 - - 13.646,20

Conservació i manteniment instal.lacions 13.646,20 - - 13.646,20

Assegurances 1.560,46 - - 1.560,46

Assegurança 1.560,46 - - 1.560,46

Subministraments 28.821,56 - - 28.821,56

Telèfon 1.409,62 - - 1.409,62

Electricitat, llum, aigua, gas 27.411,94 - - 27.411,94
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Altres despeses - - - -

Material i equipament 6.015,05 - - 6.015,05

Material fungible 2.382,90 - - 2.382,90

Material d'oficina 831,09 - - 831,09
Reposició, manteniment i material inven-
tariable - - - -

Material de neteja 2.327,38 - - 2.327,38

Altres despeses 473,68 - - 473,68

Despeses financeres 138,97 - - 138,97

Despeses financeres - - - -
Altres despeses financeres (gestió impa-
gats, cost remeses...) 138,97 - - 138,97

Altres despeses generals 9.924,83 - - 9.924,83

Auditoria 3.269,75 - - 3.269,75

Impostos - - - -

Sortides i Activitats 6.655,08 - - 6.655,08

Serveis complementaris 60.109,44 - - 60.109,44

Servei de càtering 53.112,38 - - 53.112,38

Servei de càtering Utillatge cuina 378,82 - - 378,82

Despeses de gestió 6.618,24 - - 6.618,24

Altres - - - -

Total 452.579,08 - - 452.579,08

Benefici Industrial 3,50 % 15.840,27 - - 15.840,27

Total amb BI 468.419,35 - - 468.419,35
INGRESSOS

Conceptes Total Total Total Total

Servei d'escola bressol 416.150,95 11.397,82 11.397,82 427.548,77

Quotes famílies 217.533,77 - - 217.533,77

Aportació Ajuntament de Canet de Mar 100.617,18 7.022,82 7.022,82 107.640,00

Subvencions Generalitat 98.000,00 4.375,00 4.375,00 102.375,00

     

Serveis complementaris 68.083,31 - - 68.083,31

Quotes families 68.083,31 - - 68.083,31

     

Total 484.234,26 11.397,82 11.397,82 495.632,08

15.814,91 11.397,82 11.397,82 27.212,73

SEGON.- Aprovar la reinversió de l’excedent que resulta de la revisió del compte
d’explotació del curs 2014-2015 per import de 27.212,73 €.

TERCER.- Donar tràmit d’audiència prèvia, en virtut de l’establert en l’article 84.2
de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment administratiu
comú,  perquè en un  termini  de  deu  dies  hàbils,  puguin al·legar  i  presentar  la
documentació  i  la  justificació  que  estimin  pertinents.  Un  cop  transcorregut  el
termini sense haver-se presentat les al·legacions o les justificacions que estimin
pertinents, es donarà continuïtat al tràmit de l’expedient.
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QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa concessionària i a la Tresoreria perquè
en prenguin coneixement. 

El  senyor Lluís Llovet  Bayer, tinent  d’alcalde d’Urbanisme i Cultura,  explica que
aquest assumpte es porta a consideració del Ple per poder posar-se al dia amb els
comptes  d’explotació  amb  l’empresa  que  duia  la  concessió  de  l’escola  bressol
municipal durant el curs 2014-2015. Cal recordar que durant aquest curs es va
canviar d’empresa concessionària, va ser quan es va passar de Suara a la Fundació
Pere Tarrés i cal fer el tancament dels comptes d’aquell moment. Per poder dur-ho
a  terme,  s’ha  fet  una  auditoria  per  part  de  l’Ajuntament,  auditoria  que  s’ha
transmès a l’empresa i s’ha negociat el resultat per tancar els comptes de manera
consensuada. En aquest cas, la diferència de resultats de la reinversió de l’excedent
és de 27.200 euros, que és la part  que l’empresa es veu obligada a invertir  a
l’edifici com a millores.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la senyora alcaldessa aixeca la sessió, tot
desitjant un bon any nou, essent les 21.40 hores de tot el que jo com a secretària
certifico.

La secretària, L’alcaldessa,

Núria Mompel Tusell Blanca Arbell Brugarola
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