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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 23 
DE FEBRER DE 2017 

 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter 
personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de 
dades. 
 
Caràcter: extraordinari 
Hora que comença: 20.30 hores 
Hora que acaba: 21.41 hores 
Lloc: Sala de Plens 
 

PRESIDEIX 
 
Primer tinent d’alcalde i alcalde accidental: Pere Xirau Espàrrech 
 

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

EXCUSA L’ASSISTÈNCIA 
 
Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa 

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

 
Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental. També hi assisteix el senyor Lluís 
Viñas Peitabí, interventor municipal. 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Donar compte del període mig de pagaments del sector administracions 

públiques de l’Ajuntament de Canet de Mar corresponent al primer, el segon, el 
tercer i el quart trimestre del 2016 

2. Donar compte dels informes trimestrals de morositat de la Llei 15/2010, de 5 de 
juliol, de l’Ajuntament de Canet de Mar, l’Organisme Autònom Ràdio Canet i la 
fundació Els Garrofers, corresponents als primer, el segon, el tercer i el quart 
trimestre de 2016 
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3. Aprovació modificació de crèdit del pressupost núm. 3/2017 de crèdit 
extraordinari finançat amb baixes 

4. Aprovació modificació de crèdit del pressupost núm. 5/2017 de transferència de 
crèdits 

5. Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/2017 
6. Aprovació definitiva projecte reconstrucció estructural de la sala Odèon 
7. Rectificació error material de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Canet 

de Mar 
8. Concessió reconeixement compatibilitat d’un empleat públic per a l’exercici 

d’una activitat privada 
9. Aprovació nova adhesió de l’Ajuntament de l’Associació de Municipis Catalans 

per a la Recollida Selectiva Porta a Porta 
10. Aprovació addenda al conveni entre el Consell Comarcal del Maresme i 

l’Ajuntament de Canet de Mar per a l’atenció domiciliària (SAD social i SAD 
dependència) 

11.  Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança general reguladora dels 
preus públics 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, alcalde accidental, obre la sessió del Ple donant la 
benvinguda als regidors i les regidores presents, al públic que els acompanya i als 
radiooients que els senten per l’emissora municipal, gràcies als tècnics d’aquest 
organisme. Demana paciència i comprensió perquè és el primer cop que es troba en 
aquest paper i espera que li perdonin la novetat. També excusa la presència de la 
senyora alcaldessa i tot seguit passa al primer punt de l’ordre del dia.  
 
1.- DONAR COMPTE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENTS DEL SECTOR 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
CORRESPONENT AL PRIMER, EL SEGON, EL TERCER I EL QUART TRIMESTRE 
DEL 2016 
 
Vist allò estableixen els articles 4.2, 13.6, 18.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, l’article 11bis i 16.8 de 
l’Ordre HAP 2105/2012, de 1 d’octubre, por la qual es desenvolupa les obligacions 
de subministrament de informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera,  
 
Vist el que estableix el Real Decreto 635/2014, de 25 de juliol, per la qual 
desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de 
les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció dels 
recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilitat Pressupostaria y Sostenibilitat Financera. 
 
Vist que als efectes d’avaluació del compliment dels objectius de la LOEPSF, el 
sector administracions públiques de l’Ajuntament de Canet de Mar està integrat per 
la mateixa entitat local, l’Organisme autònom Ràdio Canet i la Fundació Els 
Garrofers, 
 
Vista informació continguda en el programari sicalwin relativa al període mig de 
pagament de les obligacions corresponent al quart trimestre de 2016 de 
l’Ajuntament de Canet de Mar i de l’Organisme Autònom Ràdio Canet, així com la 
informació tramesa per la Fundació Garrofers relativa al mateix període. 
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Vist l’informe d’intervenció, que es transcriu a continuació: 
 

“D’acord amb allò previst en l’article 179.1.a del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, el 
funcionari sotasignat, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el següent: 

 
INFORME 

 
Assumpte: Informe sobre el període mig de pagaments del sector 
administracions públiques de l’Ajuntament de Canet de Mar del 2016 
 
I.- RELACIÓ DE FETS 
 
En compliment d’allò que disposa l’article 16 de l’OHAP 2105/2012, de 1 d’octubre, 
aquesta Intervenció ha tramès al Ministeri d’Hisenda, a través dels mitjans telemàtics 
habilitats per aquest, i abans del dia trenta del mes posterior a la finalització de cada 
trimestre, els informes trimestrals sobre període mig de pagaments del sector 
administracions públiques de l’Ajuntament de Canet de Mar, integrat pel mateix 
Ajuntament, l’Organisme autònom Ràdio Canet i la Fundació Els Garrofers. 
 
 
II.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
La normativa aplicable al present expedient ve determinada per: 
 
- Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), aprovat pel RDLeg 

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

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

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

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

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

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

 
Aquest indicador pot prendre valor negatiu si l’Administració paga abans que hagin 
transcorregut trenta dies naturals des de la presentació de les factures o les 
certificacions d’obra. 
 
TERCER.- Seguiment i publicació 
D’acord amb l’article 18.5 LOEPSF l’òrgan interventor de la corporació local realitzarà 
el seguiment del compliment del període mig de pagament a proveïdors. 
 
Així mateix, l’article 13, apartat 6è de la LOEPSF, estableix que les Administracions 
públiques hauran de publicar el seu període mig de pagaments a proveïdors. 
 
Per la seva banda, l’article 6.2 del RD 635/2014, de 25 d juliol, estableix que les 
corporacions locals remetran al MINHAP i publicaran periòdicament la següent 
informació relativa al període mig de pagament a proveïdors: 
 
- El període mig de pagament global a proveïdors mensual i trimestral, segons 

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

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

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

correspongui, de cada entitat i la seva sèrie històrica. 
 
D’acord amb l’article 5.4 del RD 635/2014, tractant-se d’entitats locals no incloses en 
l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 del TRLHL aquesta informació s’ha d’elaborar 
amb periodicitat trimestral. 
 
La informació s’haurà de publicar als seus portals web seguint criteris homogenis que 
permetin garantir l’estabilitat i la transparència de la mateixa, a quin efecte el MINHAP 
facilitarà models tipus de publicació.  
 
La publicació i comunicació al MINHAP d’aquesta informació, referida a cada trimestre, 
s’haurà d’efectuar abans del dia trenta del mes següent a la finalització d’aquest 
període. 
 
QUART.- Garantia de compliment 
L’article 13.6. LOEPSF estableix que les administracions públiques hauran de disposar 
d’un pla de tresoreria que inclourà, almenys, informació relativa a la previsió de 
pagament a proveïdors, de forma que es garanteixi el compliment del termini màxim 
que fixi la normativa sobre morositat, i hauran de vetllar per l’adequació del seu ritme 
d’assumpció de compromisos de despesa a l’execució del pla de tresoreria. 
 
Quan el PMP d’una Administració pública, d’acord amb les dades publicades, superi el 
termini màxim previst en la normativa sobre morositat, l’Administració haurà 
d’incloure, en l’actualització del seu pla de tresoreria immediatament posterior a 
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l’esmentada publicació la revisió dels imports i les mesures a adoptar per restablir el 
compliment del termini màxim que fixa la normativa sobre morositat. 
 
Tot l’anterior, sense perjudici d’allò previst en l’article 18.3 de la LOEPSF i el capítol III del 
RD 635/2014 quant a les mesures que podrà adoptar l’Administració General de l’Estat 
cas de mantenir-se l’incompliment. 
 
CINQUÈ.- Informació comunicada al MINHAP 
Les dades comunicades al MINHAP durant l’exercici 2016 han estat les següents: 
 

PRIMER TRIMESTRE 

ANY 2016 En dies 
Període Mig de Pagament Global a Proveïdors Trimestral * 

Canet de Mar 15,69 
 

Codi 
d' Entitat 

Entitat 
Ràtio de  

Operacions 
Pagades * 

Ràtio de  
Operacions  
Pendents de  
Pagament * 

Període Mig 
de  

Pagament 
Trimestral * 

09-08-040-AA-000 Canet de Mar 22,17 12,79 17,97 

09-00-052-HH-000 F. Els Garrofers 0,86 (25,01) (6,99) 

09-08-040-AV-001 O. Aut. L. Rádio 
Canet 

(2,89) (15,96) (6,36) 

 

SEGON TRIMESTRE 

ANY 2016 En dies 
Període Mig de Pagament Global a Proveïdors Trimestral * 

Canet de Mar 20,43 
 

Codi 
d' Entitat 

Entitat 
Ràtio de  

Operacions 
Pagades * 

Ràtio de  
Operacions  
Pendents de  
Pagament * 

Període Mig 
de  

Pagament 
Trimestral * 

09-08-040-AA-000 Canet de Mar 26,08 12,98 22,39 

09-00-052-HH-000 F. Els Garrofers 2,36 (7,43) 0,11 

09-08-040-AV-001 
O. Aut. L. 
Rádio Canet (20,60) 2,37 (11,03) 

 

TERCER TRIMESTRE 

ANY 2016 En dies 
Període Mig de Pagament Global a Proveïdors Trimestral * 

Canet de Mar 34,54 
 

Codi 
d' Entitat Entitat 

Ràtio de  
Operacions 
Pagades * 

Ràtio de  
Operacions  
Pendents de  
Pagament * 

Període 
Mig de  

Pagament 
Trimestral 

* 
09-08-040-AA-000 Canet de Mar 19,09 101,22 38,35 

09-00-052-HH-000 F. Els Garrofers (2,06) (18,23) (5,73) 

09-08-040-AV-001 
O. Aut. L. Rádio 
Canet 

(0,56) (26,17) (4,91) 
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QUART TRIMESTRE 
ANY 2016 En dies 
Període Mig de Pagament Global a Proveïdors Trimestral * 
Canet de Mar 22,31 

 

Codi 
d' Entitat 

Entitat 
Ràtio de  

Operacions 
Pagades * 

Ràtio de  
Operacions  
Pendents de  
Pagament * 

Període Mig 
de  

Pagament 
Trimestral * 

09-08-040-AA-000 Canet de Mar 14,12 39,61 24,07
09-00-052-HH-000 F. Els Garrofers (5,30) (11,60) (7,79)

09-08-040-AV-001 O. A. Ràdio 
Canet 

(8,48) 187,58 37,02

 
La informació de Ajuntament i OA Ràdio Canet és la que proporciona el programari 
sicalwin.  
 
La informació de la Fundació Els Garrofers ha estat subministrada pels responsables de 
l’entitat. 
 
SISÈ.- Comentari i mesures adoptades 
Respecte dels indicadors anteriors, cal observar el següent: 
 
- Els informes trimestrals s’han tramès al MINHAP dins de termini 
- La corporació no disposa a data d’avui d’un Pla de tresoreria formalment aprovat. 
- El lloc de treball de Tresorer/a, reservat a funcionaris d’administració local amb 

habilitació nacional, no es troba cobert, de manera que les funcions del lloc les 
assumeix una funcionària accidental, que les acumula amb les pròpies. 

- L’increment del ràtio de PMP en el cas de l’Ajuntament de Canet de Mar entre el 
1r i 3r trimestre no és atribuïble a un empitjorament de la liquiditat de la 
corporació sinó a causes administratives i estadístiques: 
o L’existència en el registre de factures de justificants duplicats o erronis 

pendents de depurar i la seva inclusió en el càlcul. 
o L’existència de documents pendents de pagament per la manca de 

formalització de convenis o contractes (p.e. transport públic). 
o La realització dels pagaments a proveïdors amb caràcter mensual 

 
Detectat l’incompliment del límit màxim del PMP registrat en el 3r trimestre de 2016, 
s’han adoptat les següents mesures: 
a) S’ha incoat expedient de baixa d’obligacions pendents de pagament per 

prescripcions i errors comptables 
b) S’ha recaptat la formalització de convenis pendents de signatura per procedir al 

pagament de les obligacions pendents. 
c) S’ha incrementat la periodicitat dels pagaments, que s’efectuen, com a mínim, 

quinzenalment. 
d) S’ha reduït el temps de tramitació en les fases de conformitat i aprovació de les 

factures registrades. 
 
Tot i que la mesura a) encara no ha tingut reflex comptable en l’exercici 2016, en el 4t 
trimestre de l’exercici s’ha restablert el compliment del termini màxim de pagament a 
proveïdors. 
 
IV.- CONCLUSIONS 
 
Es proposa donar compte al Ple, per conducte de l’Alcaldia Presidència, del període mig 
de pagaments de l’Ajuntament de Canet de Mar, l’Organisme autònom Ràdio Canet i la 
Fundació Els Garrofers, corresponents al 1r, 2n, 3r i 4t trimestre de 2016.” 
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Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió extraordinària de data 16 de 
febrer de 2017, prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar 
favorablement a la incorporació d’aquesta proposta a l’ordre del dia del Ple, en 
tractar-se d’una donació de compte. 
 
Per tot això, en ús de les atribucions que m’atorga la Llei: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar compte sobre informe de període mig de pagaments del sector 
administracions públiques de l’Ajuntament de Canet de Mar, integrat pel mateix 
Ajuntament, l’Organisme autònom Ràdio Canet i la Fundació Els Garrofers, 
corresponent al primer, segon, tercer i quart trimestre 2016. 
 
SEGON.- Notificar el present acord a Intervenció- Tresoreria. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que en 
aquest punt, com el seu títol indica, es dóna compte del període mig de pagaments, 
per primer cop en aquest Ple. És una presentació dels pagaments en els tres ens, 
l’Ajuntament, l’Organisme Autònom de Ràdio Canet i la Fundació Els Garrofers. És 
una relació de comptes nova, integrada i duta a terme en base a un paràmetre de 
pagament a 30 dies. Com poden veure els regidors i les regidores, en el tercer 
trimestre se supera aquest paràmetre i, per tant, no està en la línia del que es 
desitjaria i es vol, però s’ha de tenir en compte una sèrie de factors, com són la 
dimensió del Departament d’Intervenció i que aquests pagaments s’han fet amb 
cert retard, no per manca de liquiditat sinó a causa de qüestions de circuit, cosa 
que s’intentarà esmenar en la mesura del possible. De fet, en el quart trimestre ja 
s’ha intentat agilitzar aquests tràmits i el paràmetre s’ha normalitzat. De cara a 
aquest any, cal dir que la figura del tresorer i d’un reforç administratiu a 
Intervenció ajudarà a aquesta agilització. 
 
2.- DONAR COMPTE DELS INFORMES TRIMESTRALS DE MOROSITAT DE LA 
LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, 
L’ORGANISME AUTÒNOM RÀDIO CANET I LA FUNDACIÓ ELS GARROFERS, 
CORRESPONENTS AL PRIMER, EL SEGON, EL TERCER I EL QUART 
TRIMESTRE DE 2016 

 
Vist allò que estableix l’article 4t de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació 
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials. 
 
Vist l’informe de la intervenció, que es transcriu a continuació:  
 

“D’acord amb allò previst en l’article 4.3 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, 
modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol, el funcionari sotasignat, interventor de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el següent: 
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INFORME 
 
Assumpte: Informe de morositat de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, 
corresponent als períodes 1T, 2T, 3T i 4T 2016 
 
I.- RELACIÓ DE FETS 
 
En compliment d’allò que disposa l’article 16 de l’OHAP 2105/2012, de 1 d’octubre, 
aquesta Intervenció ha tramès al Ministeri d’Hisenda, a través dels mitjans telemàtics 
habilitats per aquest, i abans del dia trenta del mes posterior a la finalització de cada 
trimestre, els informes trimestrals sobre morositat de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
integrat pel mateix Ajuntament, l’Organisme autònom Ràdio Canet i la Fundació Els 
Garrofers. 
 
II.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
La normativa aplicable al present expedient ve determinada per: 
 
- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra 

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

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

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

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

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

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

PRIMER TRIMESTRE 2016 
 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 

PAGAMENTS REALITZATS EN EL PRIMER TRIMESTRE  

PAGAMENTS REALITZATS EN EL 1R TRIMESTRE  

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

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE 

Dins període legal 
pagament  

Fora dins període legal 
pagament 

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

Despeses en Béns Corrents i Servei 60,55 347 457.124,08 216 245.672,94 
20-Arrendaments i cànon 60,21 9 13.513,27 8 37.654,69 

21-Reparació, manteniment i uns altres  64,45 122 71.069,66 106 43.440,57 

23- Indemnització per raó del serveis 59,75 216 372.541,15 102 164.577,68 

24-Despesa de publicacions  0,00 0 0   
26-Treballs realitzats per industries s.f. De lucre 0,00 0 0   
Inversions reals  0,00 0 0   

Altres pagaments realitzat per operacions comercials  42,11 48 167.092,07 18 23.760,06 

pendents d'aplicar a pressupost 46,82 3 5.211,20 1 585,00 
  0,00 0 0 71.503,14 
TOTAL 56,55 398 629.427,35 235 270.018,00 

 
FACTURES O DOCUMENTS JUSTIFICATIUS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DEL PRIMER TRIMESTRE  

FACTURES JUSTIFICATIUS PENDENTS DE 
PAGAMENT  

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

PENDENT DE PAGAMENTS AL FINAL DEL 
TRIMESTRE 

Dins període legal 
pagament a final del 

trimestre 

Fora dins període 
legal pagament a final 

del trimestre 

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

Despeses en Béns Corrents i Servei 38,22 280 513.861,23 33 60.135,61 

20-Arrendaments i cànon 57,40 10 9.483,25 5 4.555,16 

21-Reparació, manteniment i uns altres  30,22 103 43.010,00 9 2.734,27 
23- Indemnització per raó del serveis 38,41 167 19 52.846,18 

24-Despesa de publicacions  0,00 0 0   

26-Treballs realitzats per industries s.f. De lucre 0,00 0 0   
Inversions reals  0,00 0 0   
Altres pagaments realitzat per operacions comercials  43,30 15 25.278,85 10 10.632,20 

pendents d'aplicar a pressupost 42,48 4 6.962,40 0   

  67,14 15 35.719,49 3 71.503,14 
TOTAL 42,79 314 581.821,97 46 142.270,95 

 
ORGANISME AUTÒNOM RÀDIO CANET 
 

PAGAMENTS REALITZATS EN EL PRIMER TRIMESTRE  

PAGAMENTS REALITZATS EN EL 1R TRIMESTRE  

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

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE 

Dins període legal 
pagament  

Fora dins període 
legal pagament 

    N.Op. imp. total N.Op. imp. total 
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Despeses en Béns Corrents i Servei 27,11 15 12.295,44 2 140,71 

20-Arrendaments i cànon 0,00 0 0   

21-Reparació, manteniment i uns altres  43,27 2 1.107,14 0   

23- Indemnització per raó del serveis 25,53 13 11.188,30 2 140,71 

24-Despesa de publicacions  0,00 0 0   

26-Treballs realitzats per industries s.f. De lucre 0,00 0 0   

Inversions reals  0,00 0 0   

Altres pagaments realitzat per operacions comercials  0,00 0 0   

pendents d'aplicar a pressupost 0,00 0 0   

  0,00 0 0   

TOTAL 27,11 15 12.295,44 2 140,71 
 

FACTURES O DOCUMENTS JUSTIFICATIUS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DEL PRIMER TRIMESTRE  

FACTURES JUSTIFICATIUS PENDENTS DE 
PAGAMENT  

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

PENDENT DE PAGAMENTS AL FINAL DEL 
TRIMESTRE 

Dins període legal 
pagament a final del 

trimestre 

Fora dins període 
legal pagament a final 

del trimestre 

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

Despeses en Béns Corrents i Servei 149,06 7 4.501,02 1 196,04 

20-Arrendaments i cànon 0,00 0 0   

21-Reparació, manteniment i uns altres  3.249,00 0 1   

23- Indemnització per raó del serveis 14,04 7 4.501,02 0 196,04 

24-Despesa de publicacions  0,00 0 0   

26-Treballs realitzats per industries s.f. De lucre 0,00 0 0   

Inversions reals  0,00 0 0   

Altres pagaments realitzat per operacions comercials  0,00 0 0   

pendents d'aplicar a pressupost 0,00 0 0   

  0,00 0 0   

TOTAL 19,06 7 4.501,02 1 196,04 
 
FUNDACIÓ ELS GARROFERS 
 

PAGAMENTS REALITZATS EN EL PRIMER TRIMESTRE  

PAGAMENTS REALITZATS EN EL 1R TRIMESTRE  

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

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE 

Dins període legal 
pagament  

Fora dins període 
legal pagament 

    N.Oper. Imp.total N.Oper. Imp.total 

Despeses en Béns Corrents i Servei 320,00 257 76.521,80 8 34.970,67 

20-Arrendaments i cànon 0,00 0 0   

21-Reparació, manteniment i uns altres  0,00 0 0   

23- Indemnització per raó del serveis 0,00 0 0   

24-Despesa de publicacions  0,00 0 0   

26-Treballs realitzats per industries s.f. De lucre 0,00 0 0   

Inversions reals  0,00 0 0   

Altres pagaments realitzat per operacions comercials  0,00 0 0   

pendents d'aplicar a pressupost 0,00 0 0   

  0,00 0 0   

TOTAL 320,00 257 76.521,80 8 34.970,67 
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FACTURES O DOCUMENTS JUSTIFICATIUS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DEL PRIMER TRIMESTRE  

FACTURES JUSTIFICATIUS PENDENTS DE 
PAGAMENT  

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

PENDENT DE PAGAMENTS AL FINAL DEL 
TRIMESTRE 

Dins període legal 
pagament a final del 

trimestre 

Fora dins període 
legal pagament a final 

del trimestre 

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

Despeses en Béns Corrents i Servei 24,00 52 28.905,37 1 2.830,00 

20-Arrendaments i cànon 0,00 0 0   

21-Reparació, manteniment i uns altres  0,00 0 0   

23- Indemnització per raó del serveis 0,00 0 0   

24-Despesa de publicacions  0,00 0 0   

26-Treballs realitzats per industries s.f. De lucre 0,00 0 0   

Inversions reals  2,00 1 1.473,13 0 0,00 

Altres pagaments realitzat per operacions comercials  0,00 0 0   

pendents d'aplicar a pressupost 0,00 0 0   

  0,00 0 0   

TOTAL 23,02 53 30.378,50 1 2.830,00 
 
SEGON TRIMESTRE 2016 
 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 

PAGAMENTS REALITZATS EN EL SEGON TRIMESTRE  

PAGAMENTS REALITZATS EN EL 2N TRIMESTRE  

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

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE 

Dins període legal 
pagament  

Fora dins període 
legal pagament 

    N.Op. Imp. total N.Op. Imp.total 

Despeses en Béns Corrents i Servei 50,79 572 753.579,02 73 379.511,18 

20-Arrendaments i cànon 42,71 18 19.846,46 3 3.045,63 
21-Reparació, manteniment i uns altres  44,28 213 87.784,28 21 7.657,40 

23- Indemnització per raó del serveis 51,58 341 645.948,28 49 368.808,15 

24-Despesa de publicacions  0,00 0 0   

26-Treballs realitzats per industries s.f. De lucre 0,00 0 0   
Inversions reals  0,00 0 0   

Altres pagaments realitzat per operacions comercials  86,35 27 82.281,50 20 109.934,44 

pendents d'aplicar a pressupost 68,92 6 9.306,00 3 4.847,70 

  0,00 0 0   
TOTAL 56,08 605 845.166,52 96 494.293,32 

 
FACTURES O DOCUMENTS JUSTIFICATIUS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DEL SEGON TRIMESTRE  

FACTURES JUSTIFICATIUS PENDENTS DE 
PAGAMENT  

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

PENDENT DE PAGAMENTS AL FINAL DEL 
TRIMESTRE 

Dins període legal 
pagament a final del 

trimestre 

Fora dins període 
legal pagament a final 

del trimestre 

    N.Op. Imp. total N.Op. Imp.total 

Despeses en Béns Corrents i Servei 115,60 236 336.559,60 39 41.435,86 
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20-Arrendaments i cànon 55,01 7 6.978,26 5 1.697,59 
21-Reparació, manteniment i uns altres  423,58 71 27.160,01 10 7.381,37 

23- Indemnització per raó del serveis 85,40 158 302.421,03 24 32.356,90 

24-Despesa de publicacions  0,00 0 0   

26-Treballs realitzats per industries s.f. De lucre 0,00 0 0   
Inversions reals  0,00 0 0   

Altres pagaments realitzat per operacions comercials  207,98 23 80.874,60 5 9.216,12 

pendents d'aplicar a pressupost 190,60 4 7.444,08 6 26.135,88 

  23,12 18 38.179,46 7 4.000,54 
TOTAL 128,36 281 463.057,74 57 80.788,40 

 
ORGAMISME AUTÒNOM RÀDIO CANET  
 

PAGAMENTS REALITZATS EN EL SEGON TRIMESTRE  

PAGAMENTS REALITZATS EN EL 2N TRIMESTRE  

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

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE 

Dins període legal 
pagament  

Fora dins període 
legal pagament 

    N.Oper. Imp. total N.Oper. Imp.total 

Despeses en Béns Corrents i Servei 9,40 17 13.233,02 0 0,00 

20-Arrendaments i cànon 0,00 0 0,00 0 0,00 

21-Reparació, manteniment i uns altres  0,00 0 0,00 0 0,00 

22- Material subministres i altres  9,40 17 13.233,02 0 0,00 

23- Indemnització per raó del serveis 0,00 0 0,00 0 0,00 

24-Despesa de publicacions  0,00 0 0,00 0 0,00 

26-Treballs realitzats per industries s.f. De lucre 0,00 0 0,00 0 0,00 

Inversions reals  0,00 0 0,00 0 0,00 

Altres pagaments realitzat per operacions comercials  0,00 0 0,00 0 0,00 

pendents d'aplicar a pressupost 0,00 0 0,00 00 0,00 

    

TOTAL 9,40 17 13.233,02 0 0,00 
 

FACTURES O DOCUMENTS JUSTIFICATIUS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DEL SEGON TRIMESTRE  

FACTURES JUSTIFICATIUS PENDENTS DE 
PAGAMENT  

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

PENDENT DE PAGAMENTS AL FINAL DEL 
TRIMESTRE 

Dins període legal 
pagament a final del 

trimestre 

Fora dins període 
legal pagament a final 

del trimestre 

    N.Oper. Imp. total N.Oper. Imp.total 

Despeses en Béns Corrents i Servei 32,37 9 8.325,36 4 1.119,73 

20-Arrendaments i cànon 0,00 0 0 0,00 

21-Reparació, manteniment i uns altres  77,00 0 1 24,27 

22- Material subministres i altres  32,26 9 8.325,36 3 1.095,46 

23- Indemnització per raó del serveis 0,00 0 0 0 
24-Despesa de publicacions  0,00 0 0 0,00 

26-Treballs realitzats per industries s.f. De lucre 0,00 0 0 0,00 

Inversions reals  0,00 0 0 0,00 

Altres pagaments realitzat per operacions comercials  0,00 0 0 0,00 

pendents d'aplicar a pressupost 0,00 0 0 0,00 

  0 0 0,00 

TOTAL 32,37 9 8.325,56 4 1.119,73 
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FUNDACIÓ ELS GARROFERS 
 

PAGAMENTS REALITZATS EN EL SEGON TRIMESTRE  

PAGAMENTS REALITZATS EN EL 2N TRIMESTRE  

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

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE 

Dins període legal 
pagament  

Fora dins període 
legal pagament 

    N.Oper. Imp. total N.Oper. Imp.total 

Despeses en Béns Corrents i Servei 320,00 257 76.521,80 8 34.970,67 

20-Arrendaments i cànon 0,00 0 0   

21-Reparació, manteniment i uns altres  0,00 0 0   

23- Indemnització per raó del serveis 0,00 0 0   

24-Despesa de publicacions  0,00 0 0   

26-Treballs realitzats per industries s.f. De lucre 0,00 0 0   

Inversions reals  0,00 0 0   

Altres pagaments realitzat per operacions comercials  0,00 0 0   

pendents d'aplicar a pressupost 0,00 0 0   

  0,00 0 0   

TOTAL 320,00 257 76.521,80 8 34.970,67 
 

FACTURES O DOCUMENTS JUSTIFICATIUS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DEL SEGON TRIMESTRE  

FACTURES JUSTIFICATIUS PENDENTS DE 
PAGAMENT  

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

PENDENT DE PAGAMENTS AL FINAL DEL 
TRIMESTRE 

Dins període legal 
pagament a final del 

trimestre 

Fora dins període 
legal pagament a final 

del trimestre 

    N.Oper. Imp. total N.Oper. Imp.total 

Despeses en Béns Corrents i Servei 24,00 52 28.905,37 1 2.830,00 

20-Arrendaments i cànon 0,00 0 0   

21-Reparació, manteniment i uns altres  0,00 0 0   

23- Indemnització per raó del serveis 0,00 0 0   

24-Despesa de publicacions  0,00 0 0   

26-Treballs realitzats per industries s.f. De lucre 0,00 0 0   

Inversions reals  2,00 1 1.473,13 0 0,00 

Altres pagaments realitzat per operacions comercials  0,00 0 0   

pendents d'aplicar a pressupost 0,00 0 0   

  0,00 0 0   

TOTAL 23,02 53 30.378,50 1 2.830,00 
 
TERCER TRIMESTRE 2016 
 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR  
 

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TERCER TRIMESTRE  

PAGAMENTS REALITZATS EN EL 3R TRIMESTRE  

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

PENDENT DE PAGAMENTS AL FINAL DEL 
TRIMESTRE 

Dins període legal 
pagament a final del 

trimestre 

Fora dins període 
legal pagament a final 

del trimestre 
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    N.Op. Imp. total N.Op. Imp.total 

Despeses en Béns Corrents i Servei 49,55 555 810.677,08 92 317.405,53 

20-Arrendaments i cànon 55,34 15 15.663,27 2 10.200,20 

21-Reparació, manteniment i uns altres  42,10 178 61.842,30 28 10.719,46 

22.-Material, subministraments i altres 49,93 362 733.171,51 62 306.686,07 
23- Indemnització per raó del serveis 0,00 0 0,00 0 0,00 

24-Despesa de publicacions  0,00 0 0,00 0 0,00 

26-Treballs realitzats per industries s.f. De lucre 0,00 0 0,00 0 0,00 
Inversions reals  44,58 30 95.659,45 11 17.108,50 
Altres pagaments realitzat per operacions 
comercials  47,26 6 8.369,00 1 1.367,10 
pendents d'aplicar a pressupost 0,00 0 0,00 0 0,00 
TOTAL 49,09 591 914.705,53 104 335.881,13 

 
FACTURES O DOCUMENTS JUSTIFICATIUS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DEL TERCER TRIMESTRE  

PAGAMENTS REALITZATS EN EL 3R TRIMESTRE  

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

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE 

Dins període legal 
pagament  

Fora dins període 
legal pagament 

    N.Op. Imp. total N.Op. Imp.total 

Despeses en Béns Corrents i Servei 76,95 115 130.099,59 45 46.026,72 
20-Arrendaments i cànon 77,88 7 8.628,45 10 7.456,76 

21-Reparació, manteniment i uns altres  29,62 37 16.734,97 9 4.990,96 

22- Material, subministres i altres 84,28 71 104.736,10 26 33.579,00 

23- Indemnització per raó del serveis 0,00 0 0,00 0 0,00 
24-Despesa de publicacions  0,00 0 0,00 0 0,00 

26-Treballs realitzats per industries s.f. de lucre 0 0 0,00 0 0,00 
Inversions reals  13,41 4 31.330,05 1 2.190,71 

Altres pagaments realitzat per operacions comercials  186,01 2 7.579,76 7 36.557,64 
Operacions pendents d'aplicar a pressupost 70,68 13 33.489,03 31 48.012,21 
TOTAL 83,43 134 202.498,43 84 132.787,28 

 
ORGANISME AUTÒNOM RÀDIO CANET  
 

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TERCER TRIMESTRE  

PAGAMENTS REALITZATS EN EL 3R TRIMESTRE 

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

PENDENT DE PAGAMENTS AL FINAL DEL 
TRIMESTRE 

Dins període legal 
pagament a final del 

trimestre 

Fora dins període 
legal pagament a final 

del trimestre 

    N.Oper. Imp. total N.Oper. Imp.total 

Despeses en Béns Corrents i Servei 29,44 24 19.542,67 8 1.686,87 

20-Arrendaments i cànon 0,00 0 0,00 0 0,00 

21-Reparació, manteniment i uns altres  94,00 0 0,00 0 0,00 

22.-Material, subministraments i altres 29,29 24 19.542,67 6 1.638,33 

23- Indemnització per raó del serveis 0,00 0 0,00 0 0,00 

24-Despesa de publicacions  0,00 0 0,00 0 0,00 

26-Treballs realitzats per industries s.f. De lucre 0,00 0 0,00 0 0,00 

Inversions reals  0,00 0 0,00 0 0,00 
Altres pagaments realitzat per opereacions 
comercials  0,00 0 0,00 0 0,00 

pendents d'aplicar a pressupost 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 29,44 24 19.542,67 8 1.686,87 
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FACTURES O DOCUMENTS JUSTIFICATIUS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DEL TERCER TRIMESTRE  

FACTURES JUSTIFICATIUS PENDENTS DE 
PAGAMENT 

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

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE 

Dins període legal 
pagament  

Fora dins període 
legal pagament 

    N.Oper. Imp. total N.Oper. Imp.total 

Despeses en Béns Corrents i Servei 3,83 6 4.339,31 0 0,00 

20-Arrendaments i cànon 0,00 0 0,00 0 0,00 

21-Reparació, manteniment i uns altres  0,00 0 0,00 0 0,00 

22- Material, subministraments i altres  3,83 0 4.339,31 0 0,00 

23- Indemnització per raó del serveis 0,00 0 0,00 0 0,00 

24-Despesa de publicacions  0,00 0 0,00 0 0,00 

26-Treballs realitzats per industries s.f. De lucre 0,00 0 0,00 0 0,00 

Inversions reals  0,00 0 0,00 0 0,00 

Altres pagaments realitzat per operacions comercials  0,00 0 0,00 0 0,00 

Operacions pendents d'aplicar a pressupost 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 3,83 6 4.339,31 0 0,00 
 
FUNDACIÓ ELS GARROFERS 
 

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TERCER TRIMESTRE  

PAGAMENTS REALITZATS EN EL 3R TRIMESTRE  

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

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE 

Dins període legal 
pagament  

Fora dins període 
legal pagament 

    N.Oper. Imp. total N.Oper. Imp.total 

Aprovisionament i altres despeses d’ explotació 28,00 300 82745,52 10 16.476,63 

Adquisició d'immobilitzat material i intangible  34,00 2 1.995,32 0 0,00 

sense desagregar 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 28,12 302 84.740,84 10 16.476,63 
 

FACTURES O DOCUMENTS JUSTIFICATIUS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DEL TERCER TRIMESTRE  

FACTURES JUSTIFICATIUS PENDENTS DE 
PAGAMENT  

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

PENDENT DE PAGAMENTS AL FINAL DEL 
TRIMESTRE 

Dins període legal 
pagament a final del 

trimestre 

Fora dins període 
legal pagament a final 

del trimestre 

    N.Oper. Imp. total N.Oper. Imp.total 

Aprovisionament i altres despeses d’explotació 12,00 41 29605,73 1 101 

Adquisició d'immobilitzat material i intangible  0,00 0 0,00 0 0,00 

sense desagregar 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 12,00 41 29.605,73 1 101,00 
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QUART TRIMESTRE 2016 
 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
FACTURES O DOCUMENTS JUSTIFICATIUS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DEL QUART TRIMESTRE  

PAGAMENTS REALITZATS EN EL 4T TRIMESTRE  

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

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE 

Dins període legal 
pagament  

Fora dins període 
legal pagament 

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

Despeses en Béns Corrents i Servei 149,60 144 225.056,94 60 30.048,96 

20-Arrendaments i cànon 33,28 6 30.382,95 10 3.552,99 

21-Reparació, manteniment i uns altres  546,25 61 22.641,10 11 6.208,21 

22-Material, subministraments i altres 110,63 77 172.032,89 39 20.287,76 
23- Indemnització per raó del serveis 0,00 0 0,00 0 0,00 

24-Despesa de publicacions  0,00 0 0,00 0 0,00 

26-Treballs realitzats per industries s.f. De lucre 0 0 0,00 0 0 
Inversions reals  108,71 21 170.551,02 3 7.824,31 
Altres pagaments realitzat per operacions comercials  252,65 3 9.829,76 12 48.875,16 

Operacions pendents d'aplicar a pressupost 11,71 17 245.096,71 10 6.305,36 

    
TOTAL 101,31 185 650.534,43 85 93.053,79 

 
ORGANISME AUTÒNOM RÀDIO CANET 
 

PAGAMENTS REALITZATS EN EL QUART TRIMESTRE  

FACTURES JUSTIFICATIUS PENDENTS DE 
PAGAMENT  

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

PENDENT DE PAGAMENTS AL FINAL DEL 
TRIMESTRE 

Dins període legal 
pagament a final del 

trimestre 

Fora dins període 
legal pagament a final 

del trimestre 

    N. Op.  
Import  
Total N. Op.  

Import  
Total 

PAGAMENTS REALITZATS EN EL QUART TRIMESTRE 

PAGAMENTS REALITZTS EN EL 4T TRIMESTRE 
  

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

PENDENT DE PAGAMENTS AL FINAL DEL 
TRIMESTRE 

Dins període legal 
pagament a final del 

trimestre 

Fora dins període 
legal pagament a final 

del trimestre 

    N. Op. import total 
N. 
Op. import total 

Despeses en Béns Corrents i Servei 45,77 616 952.153,08 88 134.768,10 

20-Arrendaments i cànon 50,08 21 28.905,74 11 10.508,37 

21-Reparació, manteniment i uns altres  34,33 224 108.752,43 17 8.824,56 

22.-Material, subministraments i altres 47,03 371 814.494,91 60 115.435,17 
23- Indemnització per raó del serveis 0,00 0 0,00 0 0,00 

24-Despesa de publicacions  0,00 0 0,00 0 0,00 

26-Treballs realitzats per industries s.f. De lucre 0,00 0 0,00 0 0,00 
Inversions reals  29,48 42 116.591,45 2 2.402,46 
Altres pagaments realitzat per op.comercials  37,59 7 8.733,90 0 0,00 
pendents d'aplicar a pressupost 0,00 0 0,00 0 0,00 
TOTAL 44,12 665 1.077.478,43 90 137.170,56 
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Despeses en Béns Corrents i Servei 21,52 26 17.152,84 2 1.427,80 

20-Arrendaments i cànon 0,00 0 0,00 0 0,00 

21-Reparació, manteniment i uns altres  0,00 0 0,00 0 0,00 

22- Material, subministrament i altres 21,52 26 17.152,84 2 1.427,80 

23- Indemnització per raó del serveis 0,00 0 0,00 0 0,00 

24-Despesa de publicacions  0,00 0 0,00 0 0,00 

26-Treballs realitzats per industries s.f. lucre 0,00 0 0,00 0 0,00 

Inversions reals  0,00 0 0,00 0 0,00 

Altres pagaments realitzat per op. comercials  0,00 0 0,00 0 0,00 

Pagaments realitzats pendents d'aplicar a pressupost 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 21,52 26 17.152,84 2 1.427,80 

FACTURES O DOCUMENTS JUSTIFICATIUS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DEL QUART TRIMESTRE  

PAGAMENTS REALITZATS EN EL 14T 
TRIMESTRE  

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

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE 

Dins període legal 
pagament  

Fora dins període 
legal pagament 

    
N. 
Op. 

Import  
Total 

N. 
Op. 

Import  
Total 

Despeses en Béns Corrents i Servei 217,58 5 333,59 6 5.281,18 

20-Arrendaments i cànon 0,00 0 0,00 0 0,00 

21-Reparació, manteniment i uns altres  231,24 2 1.107,14 5 5.109,73 

22- Material, subministrament i altres 58,93 3 11.188,30 1 171,45 

23- Indemnització per raó del serveis 0,00 0 0 0,00 

24-Despesa de publicacions  0,00 0 0 0,00 

26-Treballs realitzats per industries s.f. lucre 0,00 0 0 0,00 

Inversions reals  0,00 0 0 0,00 

Altres pagaments realitzat per op. comercials  0,00 0 0 0,00 

pendents d'aplicar a pressupost 0,00 0 0 0,00 

  0,00 0 0 0,00 

TOTAL 217,58 5 333,59 6 5.281,18 
 
FUNDACIÓ ELS GARROFERS 
 

PAGAMENTS REALITZATS EN EL QUART TRIMESTRE  

FACTURES JUSTIFICATIUS PENDENTS DE 
PAGAMENT  

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

PENDENT DE PAGAMENTS AL FINAL DEL 
TRIMESTRE 

Dins període legal 
pagament a final del 

trimestre 

Fora dins període 
legal pagament a final 

del trimestre 

    N. Op. 
Import  
Total N. Op.  

Import  
Total 

Aprovisionament i altres despeses d’ explotació 25 224 64.874,48 5 12.472,83 

Adquisició d'immobilitzat material i intangible  0 1 0,00 0 0,00 

sense desagregar 0 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 25 224 64.874,48 5 12.472,83 
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FACTURES O DOCUMENTS JUSTIFICATIUS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DEL QUART TRIMESTRE  

PAGAMENTS REALITZATS EN EL 4T TRIMESTRE 

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

PENDENT DE PAGAMENTS AL FINAL DEL 
TRIMESTRE 

Dins període legal 
pagament a final del 

trimestre 

Fora dins període 
legal pagament a final 

del trimestre 

    N. Op.  
Import  
Total N. Op.  

Import  
Total 

Aprovisionament i altres despeses d’ explotació 20 62 43.459,96 4 1.923,00 

Adquisició d'immobilitzat material i intangible  0 1 4.917,00 0 0,00 

sense desagregar 0 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 18,04 63 48.376,96 4 1.923,00 

 
IV.- CONCLUSIONS 
 
Es proposa donar compte al Ple dels quadres continguts en el present informe referits 
a l’Ajuntament de Canet de Mar, l’Organisme autònom Ràdio Canet i la Fundació Els 
Garrofers, corresponents al 1r, 2n, 3r i 4t trimestre de 2016.” 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió extraordinària de data 16 de 
febrer de 2017, prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar 
favorablement a la incorporació d’aquesta proposta a l’ordre del dia del Ple, en 
tractar-se d’una donació de compte. 
 
Per tot això, en ús de les atribucions que m’atorga la Llei: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar compte dels informes trimestrals de morositat de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, integrat pel mateix Ajuntament, l’Organisme autònom Ràdio Canet i 
la Fundació Els Garrofers, corresponent al primer, segon, tercer i quart trimestre 
2016. 
 
SEGON.- Notificar el present acord a Intervenció- Tresoreria. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que 
aquest assumpte està en la línia del primer punt, és a dir, donar compte de com 
paga l’Ajuntament als seus proveïdors tant al Ple com al Ministeri. 
 
3.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST NÚM. 3/2017 
DE CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB BAIXES 
 
De conformitat al que disposen els articles 179 i 180 del RDLeg. 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i 
els articles 10, 11 i 12 de les Bases d’execució del pressupost vigent en aquest 
exercici, 
 
Vist l’expedient núm. 003/2017, de modificació de crèdits en la modalitat de crèdits 
extraordinaris, 
 
Vist l’informe de l’Interventor Municipal de data 13 de febrer de 2017, el qual es 
transcriu a continuació: 
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“D’acord amb allò previst en l’article 177.2 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’article 37.3 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 i l’article 12 de les Bases d’execució del pressupost vigent, vist 
l’expedient referit en la capçalera d’aquest informe, el funcionari que sota signa, 
interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, té a bé emetre el següent: 
 

INFORME MOC  
NÚM. 003/2017 

 
Assumpte: Crèdit extraordinari per diverses despeses, finançat amb baixes 
 
I.-RELACIÓ DE FETS 
 
S’ha rebut expedient de modificació de crèdit en la modalitat de crèdits extraordinaris 
finançat amb baixes, núm. 03/2017, acompanyat de les corresponents memòries 
justificatives. 
 
Les modificacions proposades responen a: 
 
- Arrendament d’un mòdul de despatx pel trasllat del cap de Brigada d’Obres i 

Serveis a les dependències del departament, per import total de 3.200,00 €, 
finançada amb baixes de manteniment de via pública. 

- Creació de consignació per la realització d’hores extraordinàries del personal 
laboral de la policia local i serveis generals, per import de 319,68 €, finançada 
amb baixes d’altres aplicacions d’hores extres i gratificacions extraordinàries. 

- Creació de la partida de dietes del personal de policia local, per import de 
1.500,00 €, finançada amb baixes de la partida de locomoció de policia local. 

 
El resum de les modificacions proposades és el següent: 
 
ALTES 
Org. Prog. Eco. Descripció Import 

12 93400 13001 Hores extraordinàries  179,82 € 
21 15320 20200 Arranjament edif .i altres construccions 3.200,00 € 
43 13000 23020 Dietes personal no directiu 1.000,00 € 
43 13300 23020 Dietes personal no directiu 500,00 € 
43 13000 13001 Hores extraordinàries 139,86 € 
     
TOTAL     5.019,68 € 
          
BAIXES 
Org. Prog. Eco. Descripció Import 

21 15320 21000 Infraestructures i bens naturals 3.200,00 € 
31 33300 13100 Retribucions personal temporal 179,82 € 
43 13000 15100 gratificacions 139,86 € 
43 13000 23120 Locomoció personal no directiu 1.500,00 € 
TOTAL     5.019,68 € 

 
II. CONSIDERACIONS 
 
PRIMER.- La normativa aplicable als expedients de crèdits extraordinaris ve 
fonamentalment definida per: 
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- Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), article 177. 

- Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la Llei d'Hisendes 
Locals en matèria de pressupostos, articles 35 a 38. 

- 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. 

- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels 
pressupostos de les entitats locals. 

- Bases d’execució del pressupost vigent, articles 10 a 12. 
 
SEGON.- Segons es desprèn de l’article 35 del RD 500/1990, que desenvolupa l’article 
177 TRLHL, els crèdits extraordinaris són “aquelles modificacions del Pressupost de 
despeses en els que s’assigna crèdit per la realització d’una despesa específica i 
determinada que no es pot ajornar fins a l’exercici següent, i en relació a la qual no 
existeix crèdit.  
 
El suplements de crèdit són aquelles modificacions del pressupost de despeses en les 
quals, concorren les mateixes circumstàncies anteriors en relació amb la despesa a 
realitzar, el crèdit previst resulta insuficient i no pot ésser objecte d’ampliació. 
 
TERCER.- D’acord amb l’article 177.4 del TRLHL i article 36, apartat 1r, del RD 
500/1990, els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit es podran finançar 
indistintament amb algun o alguns dels següents recursos: 
 

- Amb càrrec al Romanent Líquid de tresoreria  
- Amb nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos 

en algun concepte del pressupost corrent 
- Mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d’altres partides del Pressupost vigent 

no compromeses, quines dotacions s’estimin reduïbles sense pertorbació del 
respectiu servei. 

 
Tot això sense perjudici de les especialitats previstes en els articles 177.5 TRLHL i 36, 
apartats 2n i 3r, del RD 500/1990, que no són d’aplicació a l’expedient. 
 
QUART.- Segons allò previst en l’article 177, apartats 1r i 2n, i els articles 37 i 38 del 
RD 500/1990, la tramitació dels expedients de crèdits extraordinaris i suplements de 
crèdit haurà de seguir el següent procediment: 
 

- S’incoaran per ordre del President de la Corporació, i, en el seu cas, dels Òrgans 
competents dels Organismes autònoms dependents de la mateixa, en les unitats 
que tinguin al seu càrrec la gestió dels crèdits o siguin responsables dels 
corresponents programes. 

- A la proposta s’haurà d’acompanyar una Memòria justificativa de la necessitat de 
la mesura que haurà de precisar la classe de modificació a realitzar, les partides 
pressupostàries a les quals afecta i als mitjans o recursos que han de finançar-
la, havent d’acreditar-se: 
 

a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la 
impossibilitat de posposar-la a exercicis posteriors. 

b) La inexistència en l’estat de despeses del pressupost de crèdit destinat a 
aquesta finalitat específica, en el cas de crèdit extraordinari, o la 
insuficiència del saldo de crèdit no compromès en la partida corresponent, 
en cas de suplement de crèdit, les quals s’hauran de verificar en el nivell 
en que estigui establerta la vinculació jurídica. 

c) Si el mitjà de finançament es correspon amb nous o majors ingressos 
sobre els previstos, que la resta de los ingressos es venen efectuant amb 
normalitat llevat que aquells tinguin caràcter finalista. 
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- La proposta de modificació, previ informe de la Intervenció, serà sotmesa pel 
President a l’aprovació del Ple de la Corporació. 

- L’aprovació dels expedients pel Ple es realitzarà amb subjecció als mateixos 
tràmits i requisits que els Pressupostos, havent de ser executius dins del mateix 
exercici en què s’autoritzin. En la tramitació dels expedients de concessió de 
crèdits extraordinaris i dels suplements de crèdit seran d’aplicació les normes 
sobre informació, reclamacions i publicitat aplicables a l’aprovació dels 
Pressupostos de l’Entitat a que es refereixen els articles 20 i 22. Igualment 
seran aplicables les normes referents als recursos contenciós-administratius 
contra los Pressupostos de l’Entitat a que es refereix l’article 23. 

- Els Acords de les Entitats locals que tinguin per objecte la concessió de crèdits 
extraordinaris o suplements de crèdit, en casos de calamitat pública o de 
naturalesa anàloga, d’excepcional interès general seran immediatament 
executius sense perjudici de les reclamacions que contra els mateixos es 
promoguin. Aquestes reclamacions s’hauran de substanciar dins dels vuit dies 
següents a la seva presentació, entenent-se denegades de no notificar-se la 
resolució a l’interessat dins d’aquest termini. 

 
CINQUÈ.- S’ha comprovat que en l’expedient consten: 
 

- Provisió d’incoació de l’Alcaldia 
- Les memòries justificatives dels òrgans gestors 
- Retencions de crèdits en les partides de baixa (documents comptables RC 101) 

 
SISÈ.- L'article 16.1 apartat 1 in fine i apartat 2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de 
novembre, disposa que en motiu de la modificació del pressupost mitjançant crèdit 
extraordinari o suplement de crèdit la Intervenció Local elevarà al Ple un informe sobre 
el compliment de l'objectiu d'estabilitat, que tindrà caràcter independent i 
s'incorporarà al previst a l’article 177.2 TRLHL.  
 
L’interventor haurà de detallar en el seu informe els càlculs efectuats i els ajustos 
practicats sobre la base de les dades dels capítols d'1 a 7 dels estats de despeses i 
ingressos pressupostaris, en termes de Comptabilitat Nacional.  
 
Cal assenyalar que en resposta a consultes el Col•legi de secretaris i interventors 
d’administració local, la Intervenció General de l’Estat ha considerat que l’obligació 
d’emetre aquest informe ha quedat substituïda per l’obligació de remissió d’informació 
trimestral sobre execució pressupostària prevista a l’article 16 de l’Ordre EHA 
2105/2012, de 1 d’octubre. 
 
En tot cas, i sense perjudici de l’anterior, s’informa que la modificació proposada 
incrementa crèdits de despesa per operacions no financeres però es finança 
íntegrament amb baixes de crèdits de despesa també per operacions no financeres. 
Per tant, es mantenen invariables les conclusions de l’informe d’estabilitat 
pressupostària emès per la Intervenció en motiu de l’expedient de pressupost. 
 
III. CONCLUSIÓ 
 
A la vista dels antecedents i la normativa aplicable, s’informa FAVORABLEMENT la 
tramitació de l’expedient. 
 
Tot això és el que es té a bé informar, llevat d’error o omissió i sense perjudici d’opinió 
millor fonamentada en Dret.” 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió extraordinària de data 16 de 
febrer de 2017, prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar 
favorablement a la incorporació d’aquesta proposta a l’ordre del dia del Ple. 
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Per tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per nou vots a 
favor dels regidors Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel Serra Lerga, 
Sílvia Tamayo Mata, Josep M. Masvidal Serra, Coia Tenas Martínez, Àngels Isart 
Falceto, Assumpta Revoltós Vaquer i Quirze Planet Rovira, cinc vots en contra dels 
regidors Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel López Solà, 
Esther Agulló Renau i Marc Jiménez Torres, i dues abstencions dels regidors Toni 
Romero Carbonell i Cristina soler Vílchez: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de crèdit, en la 
modalitat de crèdit extraordinari finançat amb baixes, número 003/2017, amb el 
següent detall: 
 
ALTES 
Org. Prog. Eco. Descripció Import 
12 93400 13001 Hores extraordinàries  179,82 € 
21 15320 20200 Arranjament edif .i altres construccions 3.200,00 € 
43 13000 23020 Dietes personal no directiu 1.000,00 € 
43 13300 23020 Dietes personal no directiu 500,00 € 
43 13000 13001 Hores extraordinàries 139,86 € 
     
TOTAL     5.019,68 € 
          
BAIXES 
Org. Prog. Eco. Descripció Import 
21 15320 21000 Infraestructures i bens naturals 3.200,00 € 
31 33300 13100 Retribucions personal temporal 179,82 € 
43 13000 15100 gratificacions 139,86 € 
43 13000 23120 Locomoció personal no directiu 1.500,00 € 
TOTAL     5.019,68 € 
 
El resum per capítols dels crèdits del pressupost modificat és el següent: 
 

 
 
SEGON.- Que el present expedient de modificació de crèdits que s’aprova 
provisionalment sigui exposat al públic per un termini de quinze dies hàbils, previ 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, 
durant el qual els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant 

Capítol Denominació Pressupost Pressupost
Inicial Augment Disminució Augment Disminució Augment Disminució modificat

Ingressos
1 Impostos directes 6.588.300,00 € 6.588.300,00 €
2 Impostos indirectes 76.900,00 € 76.900,00 €
3 Taxes i altres ingressos 2.567.900,00 € 2.567.900,00 €
4 Transferències corrents 3.331.266,00 € 3.331.266,00 €
5 Ingressos Patrimonials 142.000,00 € 142.000,00 €
6 Alienació d'inversions 0,00 €
7 Transferència 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 €

Total 13.375.333,74 € 0,00 € 0,00 € 13.375.333,74 €
Despeses

1 Despeses de personal 5.387.753,33 € 13.858,03 € 13.858,03 € 319,68 € 319,68 € 5.387.753,33 €
2 Despeses béns corrents i serveis 4.887.084,81 € 200,00 € 200,00 € 4.700,00 € 4.700,00 € 7.450,00 € 15.250,00 € 4.879.284,81 €
3 Despeses financeres 245.000,00 € 245.000,00 €
4 Transferències corrents 480.436,00 € 480.436,00 €
5 Fons de contingència 75.491,00 € 75.491,00 €
6 Inversions Reals 1.364.568,60 € 7.800,00 € 1.372.368,60 €
7 Transferències de capital 0,00 €
8 Actius f inancers 0,00 €
9 Passius Financers 935.000,00 € 935.000,00 €

Totals 13.375.333,74 € 14.058,03 € 14.058,03 € 5.019,68 € 5.019,68 € 15.250,00 € 15.250,00 € 13.375.333,74 €
Diferència 0,00 € 0,00 €

Modificació 003/2017Modificacions anteriors Altres modificacions en curs
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del Ple, en compliment del que disposen els articles 177 en relació amb l’article 
169.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  
 
TERCER.- En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord d’aprovació provisional 
s’entendrà elevat a definitiu; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, 
comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les. 
 
QUART.- Aquest expedient una vegada aprovat en ferm, s’haurà d’introduir en la 
comptabilitat de l’Ajuntament de Canet de Mar amb els ajustaments derivats de 
l’esmentat expedient, sense perjudici de les modificacions en les codificacions de 
les partides a conseqüència de coincidències amb partides existents i variacions de 
la codificació orgànica. 
 
CINQUÈ.- Una còpia d’aquest expedient haurà d’estar a disposició del públic, a 
efectes informatius, des de la seva aprovació definitiva fins a la finalització de 
l’exercici. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que 
aquesta modificació de crèdit no incrementa el pressupost ni afecta l’estabilitat 
pressupostària, ja que es fa en base a unes altes i unes baixes a diferents partides 
vinculades. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal del PDeCAT, explica 
que en el Ple d’aprovació del pressupost, l’equip de govern va argumentar per 
justificar el fort increment del cost del personal en hores extres, que el que 
presentaven era un pressupost real a diferència d’altres exercicis en què es partia 
d’una quantitat reduïda i després s’anava modificant en el transcurs de l’any. Doncs 
bé, sembla que alguna cosa no estava del tot prevista, perquè ja es presenta la 
primera modificació del pressupost per incrementar les hores extres. Entén que 
aquest fet entra dins la pràctica normal i el que no venia a lloc era l’argument de 
desprestigiar la gestió pressupostària del govern anterior, per justificar un 
increment desmesurat del pressupost dedicat al personal de l’Ajuntament. Una altra 
partida del pressupost que es proposa modificar és la de l’arrendament d’un mòdul 
de despatx per ubicar-hi el cap de la Brigada d’Obres i Serveis. Entenen que 
aquesta és una despesa innecessària, ja que està previst, segons el pressupost 
d’inversions, la construcció d’una nau per ubicar-hi la Brigada. Per tant, el seu grup 
municipal no votarà a favor d’aquesta modificació. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que pel que 
fa a la modificació de les hores extres, només es canvia el nom i on posava 
gratificacions i retribucions de personal ara s’anomenen hores extraordinàries, i que 
són les partides que es compensen, de poc més de 100 euros cadascuna. Pel que fa 
a l’assumpte de les infraestructures i els béns, des del govern han cregut oportú el 
desplaçament del cap de la Brigada on es troba realment la Brigada, perquè creuen 
que és el lloc idoni perquè pugui fer un bon control, seguiment i suport. Es dirigeix 
al senyor Gregori i li comenta que no està pressupostada la construcció de la nau, 
sinó el projecte de la nau, la qual cosa vol dir que la construcció no serà immediata 
i, per tant, aquesta despesa queda prou justificada. 
 
El senyor Quirze Planet Rovira, regidor delegat d’Obres i Serveis, explica que 
aquest canvi de despatx s’ha consensuat amb el cap de la Brigada i es fa de comú 
acord amb l’afectat. Estan mirant com s’organitzen en d’altres pobles i tots els caps 
de la Brigada estan a les instal·lacions de la Brigada, en una nau. A més a més, 
s’ha de pensar que el lloguer d’aquest mòdul puja uns 150 euros al mes. El que és 
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més costós és el fet que el cap pugui estar connectat amb l’Ajuntament, cosa 
imprescindible per a un bon funcionament. Explica que es fa aquesta solució perquè 
hi ha un problema d’espai amb el servei que dóna l’Arxiu municipal. Ara mateix, és 
lamentable la manera com es veu obligat a treballar aquest servei per manca 
d’espai i, per tant, l’espai que ara ocupa el cap de la Brigada anirà destinat al servei 
d’arxiu, perquè aquest tingui un bon lloc per a la consulta. Per últim, també 
s’evitaran viatges innecessaris dels membres de la Brigada al despatx del cap per 
fer consultes. 
 
El senyor Xirau comenta que és necessari insistir amb un assumpte que ha apuntat 
el senyor Planet i és la proximitat del tècnic amb els seus operaris, tal com Alcaldia 
està a prop de l’alcalde o Secretaria està a prop de la Secretària o Informàtica està 
a prop dels servidors. És una qüestió d’operativitat. També considera important 
l’apreciació que ha fet el senyor Llovet del fet que el que està pressupostat no és la 
construcció de la nau, sinó el projecte d’aquesta obra. 
 
4.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT, EN LA MODALITAT DE 
TRANSFERÈNCIES CRÈDIT PER DESPESES DIVERSES 
 
De conformitat al que disposen els articles 179 i 180 del RDLeg. 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i 
la base 10a de les Bases d’execució del pressupost vigent en aquest exercici, 
 
Vist l’expedient núm. 005/2017, de modificació de crèdits en la modalitat de 
transferència de crèdits, 
 
Vist l’informe de l’interventor municipal de data 13 de febrer de 2017, el qual es 
transcriu a continuació: 
 

“D’acord amb els articles 179 i 180 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat 
pel RDLeg. 2/2004, de 5 de març, articles 40 a 42 del RD 500/1990, de 20 d’abril, i la 
base 10 de les Bases d’execució del pressupost, Vist l’expedient referit en la capçalera 
d’aquest informe, El funcionari que sota signa, interventor de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, té a bé emetre el següent: 
 

INFORME MOC  
005/2017 

 
I.-RELACIÓ DE FETS 
 
S’ha rebut expedient de modificació de crèdit en la modalitat de transferència de 
crèdits núm. 005/2017, acompanyat de les corresponents memòries justificatives. 
 
El resum de les modificacions proposades és el següent: 
 

- Adequació d’instal·lacions per mòdul de despatx del cap de la Brigada d’Obres i 
Serveis, per import de 7.800,00 €, finançat amb baixes a l’aplicació de 
manteniment de via pública. 

- Modificació dels codis orgànic (del 24 Platges al 25 Salubritat pública) i de 
programa (del 17220 Protecció patges al 3110 Sanitat) als quals cal aplicar la 
despesa derivada del contracte de serveis preventius, per import de 7.000,00 €. 

 
Les altes i baixes en partides de despesa són les següents: 
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PRESSUPOST DE DESPESES 

ALTES     
Partida Descripció Import 

25 31100 22798 ALTRES TREBALLS EXTERNS - SALUBRITAT PÚBLICA 7.000,00 

21 15320 62300 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE 7.800,00 

      

TOTAL   14.800,00 

  

BAIXES     
partida Descripció Import 

24 17220 22798 ALTRES TREBALLS EXTERNS - SERVEIS PREVENTIUS 7.000,00 

21 15320 21000 INFRASTRUCTURA I BÉNS NATURALS 7.800,00 

      

TOTAL   14.800,00 
 
II. CONSIDERACIONS 
 
PRIMER.- La normativa aplicable ve definida per: 
 Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), articles 179 i 180. 
 Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la Llei d'Hisendes 

Locals en matèria de pressupostos, articles 40 a 42. 
 Bases d’execució del pressupost 2017, articles 10, 11 i 12. 

 
SEGON.- En el Pressupost de l’exercici no hi ha crèdit suficient, a nivell de vinculació 
jurídica, per atendre les despeses indicades en la proposta d’acord, de manera que és 
necessari realitzar la modificació pressupostària corresponent.  
 
TERCER.- La modalitat de modificació pressupostària emprada és la transferència de 
crèdit, que d’acord amb l’article 40, apartat 1r, del RD 500/1990, es defineix com 
“aquella modificació del pressupost de despeses mitjançant la qual, sense alterar la 
quantia total del mateix, s’imputa l’import total o parcial d’un crèdit a altres partides 
pressupostàries amb diferent vinculació jurídica.”  
 
QUART.- Segons estableix l’article 40, apartats 2n i 3r, RD 500/1990, les Bases 
d’execució del pressupost hauran d’establir el règim d’aquestes modificacions i l’òrgan 
competent per autoritzar-les en cada cas, respectant en tot cas la competència del Ple 
de la corporació per aprovar les transferències de crèdit entre diferents grups de funció 
[actualment i segons classificació de l’OEHA 3565/2008, “àrees de despesa”], excepte 
quan afectin a crèdits de personal.  
 
L’article 10 BEP estableix que correspon a l’Alcalde l’aprovació de les transferències de 
crèdit que no siguin competència del Ple. 
 
Tractant-se de modificacions que afectin a l’Annex d’inversions inclòs en l’expedient de 
presssupost, aquest funcionari entén que també correspon al Ple la seva aprovació. 
 
CINQUÈ.- D'acord amb el que estableixen els articles 179.4 TRLHL i 42 RD 500/1990, 
als expedients de modificació de crèdit l’aprovació dels quals sigui competència del Ple, 
els són aplicables les normes sobre informació, reclamacions i publicitat aplicables a 
l'aprovació dels pressupostos.  
 
SISÈ.- D’acord amb l’article 41 RD 500/1990, les transferències estan subjectes a les 
següents limitacions: 
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a) No afectaran als crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant l’exercici.  
b) No es podran minorar els crèdits que hagin estat incrementats amb suplements o 
transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal, ni els crèdits incorporats 
com conseqüència de romanents no compromesos procedents de Pressupostos 
tancats.  
c) No incrementaran crèdits que, com a conseqüència d’altres transferències, hagin 
estat objecte de minoració, excepte quan afectin a crèdit de personal. 
 
Aquestes limitacions no afectaran a les transferències de crèdit que es refereixin als 
programes d’imprevistos i funcions no classificades ni seran d’aplicació quan es tracti 
de transferències motivades per reorganitzacions administratives aprovades pel Ple. 
 
SETÈ.- En les memòries justificatives presentades es posa de manifest que els crèdits 
de la partida que es pretenen anul·lar no incidiran en les despeses que corresponguin 
pagar fins a final de l'any. 
 
VUITÈ.-- Consta document de retenció prèvia de crèdit dels crèdits que es pretén 
anul·lar (document comptable RC 101). 
 
NOVÈ.-.- L’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i altres actuacions que 
afecten les despeses o ingressos de les entitats locals, s’ha de realitzar en un marc 
d'estabilitat pressupostària coherent amb la normativa europea, de conformitat amb 
allò previst en els articles 3,11 i 12 LOEPSF. Segons disposa l'article 16 RD 1463/2007, 
l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat i regla de la despesa correspon a 
l’Interventor municipal, que elevarà al Ple un informe, amb caràcter independent, que 
s'incorporarà als previstos als articles 168.4, 177.2 i 191.3 TRLHL, i en el qual 
detallarà els càlculs efectuats i els ajustos practicats d’acord amb el Sistema Europeu 
de Comptes.  
 
No obstant això, l’article 177.2 TRLHL només fa referència als crèdits extraordinaris i 
els suplements de crèdit, de manera que es podria entendre que l’informe d’avaluació 
no és preceptiu per les altres modalitats de modificació pressupostària. D’altra banda, 
la Intervenció General de l’estat, en resposta a reiterades consultes del Col·legi de 
Secretaris i Interventors d’Administració Local, ha sostingut que les obligacions 
d’informació trimestral sobre execució pressupostària previstes a l’article 16 de l’Ordre 
EHA 2105/2012, substitueixen l’obligació de realitzar informe per cada modificació 
pressupostària. 
 
En qualsevol cas, atès que tant les altes com les baixes proposades corresponen a 
crèdits de despeses no financeres, no s’alteren les conclusions del darrer informe sobre 
estabilitat pressupostària emès per la intervenció. 
 
El resum de la classificació econòmica, per capítols, comptant la modificació proposada 
i les altres de Ple en curs, és el següent: 
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III. CONCLUSIÓ 
 
A la vista dels antecedents i la normativa aplicable, s’informa favorablement la 
tramitació de l’expedient. 
 
Tot això és el que es té a bé informar, llevat d’error o omissió i sense perjudici d’opinió 
millor fonamentada en Dret.” 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió extraordinària de data 16 de 
febrer de 2017, prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar 
favorablement a la incorporació d’aquesta proposta a l’ordre del dia del Ple. 
 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per nou vots a 
favor dels regidors Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel Serra Lerga, 
Sílvia Tamayo Mata, Josep M. Masvidal Serra, Coia Tenas Martínez, Àngels Isart 
Falceto, Assumpta Revoltós Vaquer i Quirze Planet Rovira, cinc vots en contra dels 
regidors Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel López Solà, 
Esther Agulló Renau i Marc Jiménez Torres i dues abstencions dels regidors Toni 
Romero Carbonell i Cristina Soler Vílchez: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de crèdits, en la 
modalitat de transferència de crèdits, número 005/2017, amb el següent detall: 
 

ALTES     

Partida Descripció Import 

25 31100 22798 ALTRES TREBALLS EXTERNS - SALUBRITAT PÚBLICA 7.000,00 

21 15320 62300 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE 7.800,00 

TOTAL   14.800,00 

  

BAIXES     

partida Descripció Import 

24 17220 22798 ALTRES TREBALLS EXTERNS - SERVEIS PREVENTIUS 7.000,00 

21 15320 21000 INFRASTRUCTURA I BÉNS NATURALS 7.800,00 

TOTAL   14.800,00 
 
El resum per capítols dels crèdits del pressupost modificat és el següent: 

Capítol Denominació Pressupost Pressupost
Inicial Augment Disminució Augment Disminució Augment Disminució modificat

Ingressos
1 Impostos directes 6.588.300,00 € 6.588.300,00 €
2 Impostos indirectes 76.900,00 € 76.900,00 €
3 Taxes i altres ingressos 2.567.900,00 € 2.567.900,00 €
4 Transferències corrents 3.331.266,00 € 3.331.266,00 €
5 Ingressos Patrimonials 142.000,00 € 142.000,00 €
6 Alienació d'inversions 0,00 €
7 Transferència 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 €

Total 13.375.333,74 € 0,00 € 0,00 € 13.375.333,74 €
Despeses

1 Despeses de personal 5.387.753,33 € 13.858,03 € 13.858,03 € 319,68 € 319,68 € 5.387.753,33 €
2 Despeses béns corrents i serveis 4.887.084,81 € 200,00 € 200,00 € 7.000,00 € 14.800,00 € 5.150,00 € 5.150,00 € 4.879.284,81 €
3 Despeses financeres 245.000,00 € 245.000,00 €
4 Transferències corrents 480.436,00 € 480.436,00 €
5 Fons de contingència 75.491,00 € 75.491,00 €
6 Inversions Reals 1.364.568,60 € 7.800,00 € 1.372.368,60 €
7 Transferències de capital 0,00 €
8 Actius financers 0,00 €
9 Passius Financers 935.000,00 € 935.000,00 €

Totals 13.375.333,74 € 14.058,03 € 14.058,03 € 14.800,00 € 14.800,00 € 5.469,68 € 5.469,68 € 13.375.333,74 €
Diferència 0,00 € 0,00 €

Modificació 005/2017Modificacions anteriors Altres modificacions en curs
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SEGON.- Que l’expedient de modificació de crèdits que s’aprova provisionalment 
sigui exposat al públic per un termini de quinze dies hàbils, previ anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, durant el qual 
els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple, en 
compliment del que disposen els articles 177 en relació amb l’article 169.1 del Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  
 
TERCER.- En cas de no presentar-se reclamacions, el present acord s’entendrà 
elevat a definitiu, en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat 
des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les. 
 
QUART.- Aquest expedient una vegada aprovat en ferm, s’haurà d’introduir en la 
comptabilitat de l’Ajuntament de Canet de Mar amb els ajustaments derivats de 
l’esmentat expedient, sense perjudici de les modificacions en les codificacions de 
les partides a conseqüència de coincidències amb partides existents i variacions de 
la codificació orgànica. 
 
CINQUÈ.- Una còpia d’aquest expedient haurà d’estar a disposició del públic, a 
efectes informatius, des de la seva aprovació definitiva fins a la finalització de 
l’exercici. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que 
aquesta modificació de crèdit no és extraordinària com l’anterior perquè no hi havia 
partides per fer vinculacions per dur a terme les transmissions, sinó que és una 
modificació de crèdit ordinària, en base a baixes i altes. Pel que fa als conceptes, 
explica que aquesta modificació té lloc per a l’adequació i la instal·lació del mòdul 
de despatx del cap de la Brigada d’Obres i Serveis, per un import de 7.800 euros, 
finançada amb baixes a l’aplicació de manteniment de la via pública. També s’hi 
poden veure les modificacions dels codis orgànics 24, platges al 26, salubritat 
pública i el programa 17220 de protecció platges al 30110, Sanitat, als quals cal 
aplicar la despesa derivada del contracte de serveis preventius, per import de 7.000 
euros. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que 
en el punt anterior no han expressat la seva intenció de vot perquè ho volien fer en 
aquest, ja que en aquest assumpte hi ha una part de transferència de l’anterior i, a 

Capítol Denominació Pressupost Pressupost
Inicial Augment Disminució Augment Disminució Augment Disminució modificat

Ingressos
1 Impostos directes 6.588.300,00 € 6.588.300,00 €
2 Impostos indirectes 76.900,00 € 76.900,00 €
3 Taxes i altres ingressos 2.567.900,00 € 2.567.900,00 €
4 Transferències corrents 3.331.266,00 € 3.331.266,00 €
5 Ingressos Patrimonials 142.000,00 € 142.000,00 €
6 Alienació d'inversions 0,00 €
7 Transferència 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 €

Total 13.375.333,74 € 0,00 € 0,00 € 13.375.333,74 €
Despeses

1 Despeses de personal 5.387.753,33 € 13.858,03 € 13.858,03 € 319,68 € 319,68 € 5.387.753,33 €
2 Despeses béns corrents i serveis 4.887.084,81 € 200,00 € 200,00 € 7.000,00 € 14.800,00 € 5.150,00 € 5.150,00 € 4.879.284,81 €
3 Despeses financeres 245.000,00 € 245.000,00 €
4 Transferències corrents 480.436,00 € 480.436,00 €
5 Fons de contingència 75.491,00 € 75.491,00 €
6 Inversions Reals 1.364.568,60 € 7.800,00 € 1.372.368,60 €
7 Transferències de capital 0,00 €
8 Actius f inancers 0,00 €
9 Passius Financers 935.000,00 € 935.000,00 €

Totals 13.375.333,74 € 14.058,03 € 14.058,03 € 14.800,00 € 14.800,00 € 5.469,68 € 5.469,68 € 13.375.333,74 €
Diferència 0,00 € 0,00 €

Modificació 005/2017Modificacions anteriors Altres modificacions en curs
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més a més, ha estat important perquè acaben d’escoltar la causa de la inversió del 
mòdul per al cap de la Brigada d’uns 10.000 euros per aquest any. Comenta que no 
són 120 euros al mes de lloguer, en tot cas en seran 3.200 en total, ja que s’hi ha 
de sumar els serveis i si es divideix aquesta quantitat per 12, no són 120 euros 
mensuals. Pregunta si realment el que es buscava era que aquest perfil tècnic 
tingués un lloc més a prop de la Brigada, però així tampoc no hi estarà perquè la 
Brigada no es troba tot el dia a la nau. Potser s’hauria d’haver buscat una fórmula 
perquè pogués ser in situ allà on la brigada ha de ser. És a dir, potser el seu lloc és 
voltant pel poble, comprovant què està fent la brigada. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal del PDeCAT, explica 
que aquesta modificació bàsicament ve motivada pel trasllat del cap de la Brigada 
d’Obres i Serveis a una ubicació provisional. Per tant, si s’afegeixen aquests 7.800 
euros d’aquesta modificació als 3.200 de l’anterior, no són 120 al mes com ha dit el 
senyor Planet. Resulta que aquest trasllat municipal costa al municipi 11.000 euros. 
Es podrien estalviar aquests diners mantenint el despatx del cap de la Brigada allà 
on és, fins que la nova nau estigui acabada. Evidentment, abans de construir una 
nau hi ha d’haver un projecte i en el pressupost d’aquest any figura aquest 
projecte, la qual cosa vol dir que la intenció és que l’any següent, o quan sigui, es 
construeixi la nau. Comenta que vol fer dues consideracions més. El finançament 
d’aquesta provisionalitat és amb la reducció de la partida del manteniment de les 
infraestructures del municipi. Això vol dir que si apareix alguna necessitat en algun 
carrer o plaça del poble hi haurà un possible problema en el pressupost. Per altra 
banda, vol fer una pregunta al senyor regidor d’Hisenda, de per què s’ha considerat 
aquesta adequació de les instal·lacions com a inversió i no com a despesa corrent. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que 
intentarà ser breu perquè considera que el senyor Planet, regidor responsable de 
l’Àrea afectada ho ha explicat molt bé anteriorment. Explica que és un tema de 
doble vessant, una de política i una necessitat tècnica de coordinació del cap de la 
Brigada amb la mateixa Brigada. És cert que ha d’estar al carrer amb la Brigada, 
però aquesta persona també ha de fer informes, documents i escrits i, per tant, ha 
d’estar a dos quarts de vuit del matí en el lloc de sortida de la Brigada municipal 
per poder repartir la feina i fer les fitxes de treball, igual que ha de ser allà mateix a 
dos quarts de tres per recollir aquestes fitxes de treball i poder fer el control 
exhaustiu de la feina. Si es té en compte que la Brigada té un cost important, ja 
que està formada per més de vint treballadors, li sembla que la inversió de 11.000 
euros no és una despesa fora de lloc i més si a sobre es crea un espai de consulta 
de l’Arxiu municipal. Creu que pocs ajuntaments tenen un espai de consulta fets 
amb 11.000 euros, al costat dels compactes que hi ha instal·lats a la planta baixa 
de Serveis Tècnics, amb uns documents que necessiten ser tractats adequadament 
en un espai correcte i on l’arxivera pugui estar present mentre es consulten aquests 
documents. Per tant, s’ha fet una doble feina amb un cost relativament baix. 
 
El senyor Xirau explica que prèviament a la pregunta que li feia el senyor Gregori, 
vol insistir en la qüestió de la proximitat per a l’operativitat. Pel que fa a la 
pregunta del senyor Gregori, explica que és una qüestió tècnica que s’ha plantejat 
així des d’Intervenció i cedeix la paraula al senyor interventor perquè expliqui per 
què s’ha fet així, de manera conceptual. 
 
El senyor Interventor explica que aquesta despesa pressupostària no és un mer 
manteniment, reparació o conservació, és una inversió. 
 



Ref: S/iu 

31 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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

5.- APROVACIÓ RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 
1/2017 
 
Per provisió d’Alcaldia s’ha incoat l’expedient de reconeixement extrajudicial de 
crèdits per un import total de 179.852,34 euros, que comprèn 74 documents, amb 
càrrec al pressupost de l’exercici 2017, que corresponen a despeses realitzades per 
l’Ajuntament de Canet de Mar en l’exercici anterior, sense compromisos de despesa 
degudament adquirits, i que quedaren pendents d’aplicació al pressupost de 
l’exercici 2016 a 31 de desembre per diversos motius. 
 
Les factures i justificants pendents d’aplicació al pressupost s’agrupen en les 
següents relacions: 
 

 Relació OPA per import total de 18.040,71 euros, corresponent a despeses 
realitzades en l’exercici 2016, amb factura o justificant entrada dins de 
l’exercici 2016, i per les quals existia consignació pressupostària adequada i 
suficient, comprensiva de 32 documents (Annex 1). 

 Relació OPA per import total de 142.164,52 euros, corresponent a despeses 
realitzades en l’exercici 2016, amb factura o justificant entrada dins de 
l’exercici 2016, i per les quals no existia consignació pressupostària 
adequada i suficient, comprensiva de 8 documents (Annex 2). 

 Relació F/2017/4, Per import total de 15.934,40 euros, corresponent a 
despeses realitzades en l’exercici 2016, amb factura o justificant entrada 
dins de l’exercici 2017, i per les quals existia consignació pressupostària 
adequada i suficient, comprensiva de 26 documents (Annex 3). 

 Relació F/2017/03, Per import total de 3.712,71 euros, corresponent a 
despeses realitzades en l’exercici 2016, amb factura o justificant entrada 
dins de l’exercici 2017, i per les quals no existia consignació pressupostària 
adequada i suficient, comprensiva de 8 documents (Annex 4). 

 
Tot i l’informe de l’interventor de data 13 de febrer de 2017, que es transcriu a 
continuació: 
 

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

INFORME DE FISCALITZACIÓ 
NÚM. 010/2017 

 
ASSUMPTE: Reconeixement extrajudicial de crèdits INT/2017/REC/001 
 
I.- RELACIÓ DE FETS 
 
S'ha rebut per a la seva fiscalització prèvia la següent proposta d'acord per la seva 
aprovació pel Ple: 
 
«PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per 
despeses realitzades en l’exercici 2016 pendents d’aplicació al pressupost, per un 
import total de 179.852,34 euros, comprensiu de 74 documents, amb el detall 
contingut en les relacions annexes, i segons el desglossament següent: 
 
 Relació OPA per import total de 18.040,71 euros, corresponent a despeses 

realitzades en l’exercici 2016, amb factura o justificant entrada dins de l’exercici 
2016, i per les quals existia consignació pressupostària adequada i suficient, 
comprensiva de 32 documents (Annex 1). 
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 Relació OPA per import total de 142.164,52 euros, corresponent a despeses 
realitzades en l’exercici 2016, amb factura o justificant entrada dins de l’exercici 
2016, i per les quals no existia consignació pressupostària adequada i suficient, 
comprensiva de 8 documents (Annex 2). 

 Relació F/2017/4, Per import total de 15.934,40 euros, corresponent a despeses 
realitzades en l’exercici 2016, amb factura o justificant entrada dins de l’exercici 
2017, i per les quals existia consignació pressupostària adequada i suficient, 
comprensiva de 26 documents (Annex 3). 

 Relació F/2017/03, Per import total de 3.712,71 euros, corresponent a despeses 
realitzades en l’exercici 2016, amb factura o justificant entrada dins de l’exercici 
2017, i per les quals no existia consignació pressupostària adequada i suficient, 
comprensiva de 8 documents (Annex 4). 

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

Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), articles 163, 173.5 i 176. 
 Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del 

títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora d’Hisendes Locals, en 
matèria de pressupostos, articles 25, 26 58, 59 i 60.2 

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

 Bases d’execució el pressupost per l’exercici 2017. 
 
III.- CONSIDERACIONS 
 
PRIMER.- L’article 176 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
disposa: 
 
“1. Amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses de cada pressupost només es podran 
contraure obligacions derivades d’adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o 
despeses en general que es realitzin en l’any natural del propi exercici pressupostari. 
 
2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, s’aplicaran als crèdits del pressupost 
vigent, en el moment del seu reconeixement, les obligacions següents: 
 
a) Les que resultin de la liquidació d’endarreriments a favor del personal que percebi 
les seves retribucions amb càrrec als pressupostos generals de l’ens local. 
b) Les derivades dels compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis 
anteriors, prèvia incorporació dels crèdits en el supòsit establert en l’article 182.3.” 
 
L’article 26 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el TRLRHL en 
matèria pressupostària es pronuncia en el mateix sentit que l’article 176, si bé en el 
seu apartat segon preveu a més dels supòsits previstos en els apartats a) i b) de 
l’article 176 TRLRHL la imputació al pressupost actual d’obligacions procedents 
d’exercicis anteriors a que es refereix l’article 60.2 del Reial decret, el qual estableix: 
 
“.... Correspon al Ple de l’entitat el reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que 
no existeixi consignació pressupostària ...”  
 
SEGON.- L'article 176 del TRLHL consagra el principi d'especialitat temporal, d’acord 
amb el qual en el pressupost d’un exercici només s’hi imputen despeses corresponents 
a obres, serveis i altres prestacions que es realitzin dins el propi exercici pressupostari.  
 
D’altra banda el principi comptable de meritació significa que la imputació temporal 
d’ingressos i despeses ha de fer-se en funció de la corrent real de béns i serveis no en 
el moment en que es produeixi la corrent monetària o financera.  
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Les despeses que queden pendents de reconeixement i liquidació a 31 de desembre i 
que han de ser objecte d'imputació al pressupost de l'exercici següent, quan no 
concorren les excepcions del 176.2 TRLHL constitueixen una vulneració del principi 
d’anualitat i el principi de meritació. 
 
TERCER. - L’excepció al principi d’anualitat pressupostària consistent en el 
reconeixement extrajudicial de crèdits es refereix a despeses realitzades en exercicis 
anteriors, que a 31 de desembre de l’exercici t-1 no s’havien pogut liquidar i 
reconèixer, i per les quals no existia un compromís de despesa degudament adquirit –
és a dir, no s’havia aprovat i comptabilitzat l’autorització i disposició de la despesa 
(fase D o AD).  
 
En el supòsit més genuí, el reconeixement extrajudicial de crèdits tindrà el seu origen 
en la realització d’una despesa sense existència de crèdit adequat i suficient, però 
també poden derivar d'incidències en la tramitació administrativa, com el retard en 
presentació de factura, la seva conformitat pel tècnic responsable o la seva fiscalització 
i aprovació. 
 
Sense perjudici de les responsabilitats regulades en el Títol VII de la Llei 47/2003, de 
17 de novembre, general pressupostària, que es derivin per als òrgans gestors, són 
nuls de ple dret els actes administratius i les disposicions generals amb rang 
reglamentari que incompleixen el caràcter limitatiu dels crèdit pressupostaris (article 
46 LGP i 25.2 RD 500/1990). Per tant, en aquells supòsits en què la despesa es va 
realitzar sense consignació el reconeixement extrajudicial de crèdits constitueix una 
via excepcional de convalidació administrativa orientada a evitar un enriquiment injust 
de l’administració en detriment del proveïdor, d’acord amb la jurisprudència del 
Tribunal Suprem.  
 
QUART.- D’acord amb allò previst en l’article 60.2 RD 500/1990, l’aprovació dels 
reconeixement extrajudicials de crèdit en aquests supòsits correspon al Ple. 
 
Igualment, l’article 30 de les Bases d'execució del pressupost estableix: 
 
«Article 30. Reconeixement extrajudicial de crèdits 
1.- Els actes de conversió o convalidació administrativa de despeses realitzades sense 
el procediment adequat només podran comportar reconeixement extrajudicial de 
crèdits a càrrec de la secció pressupostària origen de la despesa corresponent.  
2.- L'expedient de conversió o convalidació administrativa contindrà: 
- Certificació d’existència de crèdit en el pressupost de l’exercici en curs (document RC) 
- Si s’escau, certificació d’existència de crèdit en l’exercici en què es realitzà la 
despesa. 
- Informe justificatiu subscrit pel tècnic responsable del servei gestor de la despesa i 
conformada pel regidor corresponent, sobre els extrems següents: 
o Justificació de la necessitat de la despesa efectuada  
o Causes d’incompliment del procediment juridicoadministratiu. 
o Data o període de realització 
o Import de la prestació realitzada 
o Incidència que la imputació de la despesa al pressupost corrent pugui tenir sobre 
l'execució de les restants obligacions de l'any en curs 
- Factura degudament conformada i, si és el cas, certificat d'obra. 
3.- Correspondrà al Ple l’aprovació dels expedients de reconeixement extrajudicial de 
crèdits.» 
 
CINQUÈ.- L’expedient comprèn justificants i factures que tenen en comú quatre 
característiques:  
 
a.- corresponen a despeses realitzades durant l’exercici 2016,  
b.- no deriven de compromís de despesa degudament adquirit (document AD);  
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c.- l’acte administratiu corresponent al reconeixement de l’obligació no fou adoptat 
dins de l’exercici 2016; 
d.- tenen consignació pressupostària adequada i suficient en l’exercici 2017 a la data 
d’emissió d’aquest informe. 
 
No obstant l’anterior, dins d’aquest expedient cal distingir la següent casuística: 
 
a.-Despeses que van quedar pendents d’aplicació a 31/12/2016 per manca de 
consignació pressupostària adequada i suficient en l’exercici 2016. 
b.-Despeses que van quedar pendents d’aplicació a 31/12/2016 per causes 
administratives, singularment, perquè no foren conformades pels responsables dels 
contractes dins de l’exercici, o que no arribaren a temps a Intervenció per ésser 
incloses en les relacions de factures aprovades fins a 30/12. 
c.-Despeses les factures o justificants de les quals entraren per registre a partir de 1 
de gener de 2017, i que comptaven amb consignació adequada i suficient en l’exercici 
2016. 
d.-Despeses les factures o justificants de les quals entraren per registre a partir de 1 
de gener de 2017, i que no comptaven amb consignació adequada i suficient en 
l’exercici 2016. 
 
En les despeses compreses en els casos b) i c) únicament es verifica un incompliment 
del principi d’imputació de les despeses, mentre que els casos a) i d) concorren també 
els incompliments de la normativa pressupostària i de contractació derivats de la 
realització de despesa sense consignació pressupostària. 
 
Des del punt de vista formal, cal observar el següent: 
 
- Les factures i justificants de despesa que són objecte de reconeixement 

extrajudicial de crèdits han estat degudament conformades pel tècnic 
responsable. 

- Existeix crèdit adequat i suficient en el Pressupost de l’exercici 2017 per aplicar 
les despeses incloses en aquest expedient, segons es desprèn dels documents RC 
expedits dins d'aquest exercici. 

- No consta en l'expedient justificació ad hoc, per part dels òrgans gestors, quant a 
les causes que han motivat la ruptura del principi d'anualitat pressupostària, ni 
tampoc sobre l’impacte de la despesa sobre els crèdits de l’exercici 2017 
Tot això sense valorar l’adequació de la despesa a la normativa específica 
aplicable des del punt de vista de la legalitat administrativa. 

 
SISÈ.- Els òrgans responsables de l’execució del pressupost no poden considerar el 
reconeixement extrajudicial de crèdits com un procediment normal de gestió de la 
despesa, i per tant és convenient que adoptin les mesures necessàries per eradicar la 
realització de despeses sense consignació pressupostària, com l’obligatorietat de 
sol·licitar retencions de crèdit amb caràcter previ a la realització de despeses, també 
per les que es tramitin mitjançant acumulació de fases A-D-O. 
 
L’anterior s’ha d’entendre sense perjudici de les responsabilitats que siguin exigibles 
als òrgans que hagin compromès despesa sense crèdit adequat i suficient. 
 
IV.- CONCLUSIONS 
 
S’emet informe DESFAVORABLE en raó de les OBJECCIONS FISCALS plantejades en 
l'apartat III, sense perjudici del que s’ha dit sobre la doctrina de l’enriquiment injust. 
 
L'objecció fiscal formulada té efectes suspensius d'acord amb allò previst en l'article 
216.2 lletres a) i c) del TRLHL, i correspon al Ple resoldre la discrepància i aixecar la 
suspensió, d'acord amb l'article 217.1 del mateix cos legal.  
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El present informe s’emet atenent exclusivament a la fiscalització prevista en la 
normativa vigent i manifestant, de manera expressa, la no valoració de les 
circumstàncies d’oportunitat, necessitat o urgència que motiven l’expedient fiscalitzat. 
 
Tot això és el que procedeix informar, llevat d’error o omissió, i sense perjudici 
d’opinió millor fonamentada en Dret. 
 
Canet de Mar, la data de signatura electrònica.” 

 
Atès que la prestació dels serveis o lliuraments dels béns pels qual proposa el 
reconeixement de l’obligació s’han realitzat, segons es desprèn de les diligències de 
conformitat dels tècnics, i als efectes d’evitar un enriquiment injust per part de 
l’Administració, 
 
En virtut d’allò previst en l’article 217, del Tex refós de la Llei d’Hisendes Locals, 
aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 de març. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió extraordinària de data 16 de 
febrer de 2017, prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar 
favorablement a la incorporació d’aquesta proposta a l’ordre del dia del Ple. 
 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per catorze vots 
a favor dels regidors Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel Serra Lerga, 
Sílvia Tamayo Mata, Josep M. Masvidal Serra, Coia Tenas Martínez, Àngels Isart 
Falceto, Assumpta Revoltós Vaquer, Quirze Planet Rovira, Jesús Marín i Hernàndez, 
Laureà Gregori Fraxedas, Àngel López Solà, Esther Agulló Renau i Marc Jiménez 
Torres i dues abstencions dels regidors Toni Romero Carbonell i Cristina Soler 
Vílchez: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per 
despeses realitzades en l’exercici 2016 pendents d’aplicació al pressupost, per un 
import total de 179.852,34 euros, comprensiu de 74 documents, amb el detall 
contingut en les relacions annexes, i segons el desglossament següent: 
 

- Relació OPA per import total de 18.040,71 euros, corresponent a despeses 
realitzades en l’exercici 2016, amb factura o justificant entrada dins de 
l’exercici 2016, i per les quals existia consignació pressupostària adequada i 
suficient, comprensiva de 32 documents (Annex 1). 

- Relació OPA per import total de 142.164,52 euros, corresponent a despeses 
realitzades en l’exercici 2016, amb factura o justificant entrada dins de 
l’exercici 2016, i per les quals no existia consignació pressupostària 
adequada i suficient, comprensiva de 8 documents (Annex 2). 

- Relació F/2017/4, Per import total de 15.934,40 euros, corresponent a 
despeses realitzades en l’exercici 2016, amb factura o justificant entrada 
dins de l’exercici 2017, i per les quals existia consignació pressupostària 
adequada i suficient, comprensiva de 26 documents (Annex 3). 

- Relació F/2017/03, Per import total de 3.712,71 euros, corresponent a 
despeses realitzades en l’exercici 2016, amb factura o justificant entrada 
dins de l’exercici 2017, i per les quals no existia consignació pressupostària 
adequada i suficient, comprensiva de 8 documents (Annex 4). 

 
SEGON.- Comunicar els acords al departament d’Intervenció, als efectes oportuns. 
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Annex 1.- Despeses pendents d’aplicar a 31/12/2016 – Factures entrades en exercici 2016, sense compromís previ de 
despesa i amb consignació pressupostària en l’exercici 2016, i amb consignació en l’exercici 2017. 
 
N. Operació Aplicació Import RC 2017 tercer Text lliure 

220160014648 2017 12 01100 35900 1,39 22017/248 A14010342 RESTA COMISSIONS 2016 
220160014650 2017 12 01100 35900 12,10 22017/248 A08000143 SERVEI DIPOSTI BUSTIA 
220160014651 2017 12 01100 35900 4,46 22017/248 A39000013 COMISSIONS VARIES TP POLICIA 
220160014652 2017 51 32320 22102 1.004,38 22017/248 A81948077 PAG. AGRUPACIÓ 2932737 
220160014652 2017 51 32330 22102 1.010,50 22017/248 A81948077 PAG. AGRUPACIÓ 2932737 
220160014652 2017 52 34200 22103 526,48 22017/248 A81948077 PAG. AGRUPACIÓ 2932737 
220160014659 2017 40 23100 23120 56,97 22017/248 38790553H DESPLAÇAMENTS VARIS ASSIST. SOCIAL 
220160014660 2017 10 91200 22601 131,70 22017/248 38804223A ATENCIONS PROTOCOLÀRIES VARIS ALCALDIA 
220160014671 2017 20 44100 47900 3.789,88 22017/248 B08405268 SERVEI CALELLA-S.POL-CANET -S.CEBRIA.AGOST-16 ( IMPORT 

SUBVENCIO EXPLOTACIO DEL SERVEI INSTAT DE TRANSPORT ENTRE 
LES POB 

220160014672 2017 51 32400 20200 605,00 22017/248 A58827510 CONVENI DE COL·LABORACIÓ. LLOGUER SETEMBRE 2016 
220160014673 2017 51 32400 20200 605,00 22017/248 A58827510 CONVENI COL·LABORACIÓ INSTITUT LLUIS DOMÈNECH (OCTUBRE 

2016) (LLOGUER CÚPULA) 
220160014674 2017 11 92000 22604 907,50 22017/248 B62320197 HONORARIS RECURS APEL·LACIÓ JUTJAT CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU 1 BCN (SOREA) 
220160014675 2017 52 34000 22609 500,00 22017/248 G65823973 CURS SVB+DEA (VIL·LA FLORA)- abonament 1 persona menys 
220160014676 2017 11 92000 22604 30,60 22017/248 37683522T RECURS CONT-ADM 30/16-B (JUTJAT CONT-ADM. NUM. 9 BARCELONA) 
220160014677 2017 11 92000 22604 387,21 22017/248 37683522T RECURS CONT-ADM. 428/15 SECCIÓ 5 SALA CONTENCIOS-

ADMINISTRATIVA TSJC (SOREA) 
220160014678 2017 40 23100 22799 1.630,98 22017/248 B80925977 Servei de Teleassistència Domiciliària ( Servei de Teleassistència 

Domiciliària ) 
220160014679 2017 21 15320 21000 82,06 22017/248 B60195534 RDA GIR 100 NYLON / RDA GIR 100 NYLON FRENO / TOR.INOX.DIN-

933 / TUE.INOX.DIN-934 
220160014680 2017 11 92000 22200 807,43 22017/248 A80907397 Total servicio ( AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es||https: 

//efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=1140 ) 
220160014681 2017 51 32000 22609 363,00 22017/248 B662266446 CONTROL ACCES ENVELAT ACTIVITATS NADAL DELS CENTRES 

EDUCATIUS 
220160014682 2017 33 49100 24000 237,16 22017/248 B60483690 2200 Tríptics impressos 4+4 format plegat 10x21 paper estucat brillant 

135 gr. Disseny client. Gener 
220160014683 2017 30 43120 21200 6,43 22017/248 77606912J MATERIAL VARI 
220160014683 2017 31 33300 21200 24,71 22017/248 77606912J MATERIAL VARI 
220160014683 2017 52 34200 21201 35,00 22017/248 77606912J MATERIAL VARI 
220160014684 2017 21 15320 21000 196,02 22017/248 A58764051 OBRA: 8-C/ Nou - Canet / CARGA INCOMPLETA / Hor. HL 150 Blanda 
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N. Operació Aplicació Import RC 2017 tercer Text lliure 

Árido 20 
220160014685 2017 31 33400 22609 252,83 22017/248 F17459991 IMPORT DE L'ACTUACIÓ REALITZADA PER JOAQUIM MAS EL DIA 30 DE 

DESEMBRE DE 2016. 
220160014686 2017 43 13000 21200 26,14 22017/248 B63377238 6150516010|LEGRAND 636377 CAJA DERIVACION 175X110X70 CDM/3 

SUPERF.DLP / 7250550030|ELT 9810010 TRAFO ELECTRONICO LED TCE 
220160014687 2017 30 43000 22601 101,67 22017/248 46761699P CATERING REUNIO EMPRESARIS SECTOR TEXTIL 
220160014688 2017 43 13300 21400 137,28 22017/248 77607158Y REPARAR MOTO POLICIA 
220160014689 2017 10 91200 22601 189,09 22017/248 46761699P BERENAR TERRA I CEL 
220160014690 2017 41 33700 22609 51,03 22017/248 G62235676 SEVEI DES/16 PROJECTE MOBILITAT JOVES 
220160014691 2017 41 33700 22609 500,00 22017/248 G65119075 TALLERS NADAL AL PARC INFANTIL 27,28,29, 30 DESEMBRE/16 
220160014692 2017 11 92000 22604 484,00 22017/248 38758950V COMPLEMENT MINUTA 2013 DILIG, PREVIES 1624/2012 
220160014693 2017 21 16500 22100 154,78 22017/248 B82207275 LLUM RDA SANT ELM 
220160014694 2017 11 92000 22200 1.591,15 22017/248 A82018474 factura nov/2016 
220160014695 2017 11 92000 22200 5,63 22017/248 A82018474 TFACT. DES/16 
220160014696 2017 11 92000 22200 1.591,15 22017/248 A82018474 TFACT. DES/16 
TOTAL  18.040,71    
 
Annex 2.- Despeses pendents d’aplicar a 31/12/2016 – Factures entrades en exercici 2016, sense compromís previ de 
despesa, però sense consignació en l’exercici 2016, i amb consignació en l’exercici 2017 
 
N. Operació Aplicació Import RC 2017 tercer Text lliure 

220160014661 2017 14 92000 46700 1.652,51 22017/251 P5800043A QUOTA 2016 

220160014662 2017 25 31100 22798 1.067,34 22017/248 Q2866001G SERVEIS PREVENTIUS FIRA MODERNISTA. 

220160014663 2017 31 33300 21200 761,91 22017/250 B61906103 ASISTÈNCIA TÈCNICA REVISIÓ SISTEMA CONTROL A LA CASA MUSEU 

220160014664 2017 21 15320 21400 683,48 22017/248 38803241X REPARACIÓ PIAGIO MATR. 9008 BMH 

220160014665 2017 21 16500 22100 17.058,94 22017/248 A81948077 ENLLUMENAT PÚBLIC (AGRUPACIÓ 2929671) 

220160014666 2017 11 92000 22100 3.633,93 22017/248 A81948077 CONSUM LLUM (AGRUPACIÓ 2929667) 

220160014666 2017 21 15320 22100 217,12 22017/248 A81948077 CONSUM LLUM (AGRUPACIÓ 2929667) 

220160014666 2017 21 16500 22100 366,78 22017/248 A81948077 CONSUM LLUM (AGRUPACIÓ 2929667) 

220160014666 2017 22 16220 22100 115,39 22017/248 A81948077 CONSUM LLUM (AGRUPACIÓ 2929667) 

220160014666 2017 30 43000 22100 1.253,22 22017/248 A81948077 CONSUM LLUM (AGRUPACIÓ 2929667) 
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220160014666 2017 31 33000 22100 3.102,49 22017/248 A81948077 CONSUM LLUM (AGRUPACIÓ 2929667) 

220160014666 2017 41 33700 22100 211,82 22017/248 A81948077 CONSUM LLUM (AGRUPACIÓ 2929667) 

220160014666 2017 43 13000 22100 342,99 22017/248 A81948077 CONSUM LLUM (AGRUPACIÓ 2929667) 

220160014666 2017 51 32000 22100 4.527,94 22017/248 A81948077 CONSUM LLUM (AGRUPACIÓ 2929667) 

220160014666 2017 52 34200 22100 2.583,44 22017/248 A81948077 CONSUM LLUM (AGRUPACIÓ 2929667) 

220160014667 2017 51 32303 22799 102.375,00 22017/249 R5800395E Ajut Diputació curs 2014-2015 per la gestióde l?Escola Bressol Municipal 
El Palauet 

220160014668 2017 31 33300 21200 2.210,22 22017/250 B61906103 MANTENIMENT ANY 2015 MUSEU 

TOTAL  142.164,52    

 
Annex 3.- Despeses realitzades en l’exercici 2016 – Factures entrades en exercici 2017, sense compromís previ de 
despesa, però amb consignació en l’exercici 2016, i amb consignació en l’exercici 2017 
 

APLICACIO IMPORT 
OPER. REF. 

2017 TERCER TEXT LLIURE 

2017 21 15320 21000 263,54 22017/143 B64471840 CONDENSADOR 12UF +-5% 250V / VSI 7/23-2P-RASE-SM 70W 230V VSAP 

2017 22 17100 22199 266,20 22017/144 B59776658 EUPHORBIA pulcherrima (poinsettia) M-7 / ABIES nordmanniana C- VIV. 1 AÑO 150-175 

2017 22 16230 22799 181,50 22017/145 B08873473 2113R Patera de 13 m3 (Runa Neta) Radi 1 

2017 22 16230 22799 1.307,68 22017/148 B61517439 
Desembre 2016 / Nº albarán A05-16-01171: / Voluminosos / Nº albarán A05-16-01180: / 

Voluminosos / Nº albarán A05-16-0119 

2017 20 44100 47900 3.789,89 22017/149 B08405268 
SERVEI CALELLA-S.POL-CANET -S.CEBRIA.DESEMBRE-16 ( IMPORT SUBVENCIO 

EXPLOTACIO DEL SERVEI INSTAT DE TRANSPORT ENTRE LES 

2017 21 15320 20300 62,54 22017/150 B65258188 FRESADORA PAVIMENTOS N-001 / Suplemento de cobertura / Gasolina / Retorno Gasolina 

2017 31 33300 21200 99,83 22017/151 B60082849 MATERIAL CASA MUSEU 

2017 21 15320 21000 240,14 22017/152 B60082849 MATERIAL CARRERS 

2017 30 43000 22602 825,22 22017/202 46747807P CAMPANYA PROMOCIÓ TALLERS NADAL 

2017 33 49100 22798 605,00 22017/31 77613817H TREBALLS DESEMBRE 2016 

2017 14 92000 22799 777,85 22017/223 38841021R TREBALLS HORES DESEMBRE 2016 

2017 21 15320 21000 51,90 22017/153 B55528541 REPARACIÓ MOTOSIERRA 
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2017 22 16220 21200 36,30 22017/154 J64089568 COMANDAMENT A DISTANCIA DEIXALLERIA 

2017 22 17100 22199 91,17 22017/155 38790209L MATERIAL JARDINS 

2017 11 92000 22110 38,65 22017/165 B17508573 MAT.HIGÈNIC PAVELLÓ 

2017 22 16230 22799 1.100,00 22017/156 B63442800 CONTENIDORS VARIS ESPORGA 

2017 43 13300 22103 
2017 21 15320 22103 
2017 22 17100 22103 

659,44 
614,59 
346,75  

22017/157 
22017/158 
22017/159 B65117863 CARBURANT DESEMBRE 2016 

2017 41 33700 22609 141,18 22017/160 46576786S TALLER TÈCNIQUES D'ESTUDI 

2017 51 32400 20200 605,00 22017/161 A58827510 LLOGUER CÚPULA (DESEMBRE 2016) 

2017 21 15320 21000 254,87 22017/162 B55151062 MAT.ELECTRIC 

2017 11 92000 22201 812,79 22017/146 A83052407 CORREO DES/2016 

2017 40 23100 22199 243,00 22017/224 Q0818003F SERVEIS OPTOMETRICS ULTIM SEMESTRE/2016 S/SOCIALS 

2017 51 32400 20200 605,00 22017/163 A58827510 LLOGUER CÚPULA MES DE NOVEMBRE 2016, IES. LLUIS DOMÈNECH i MONTANER 

2017 22 16230 22799 1.224,78 22017/164 B60192937 
Cubicontainer 1000l. obert - ( S/C ) / Bidó plàstic ballesta 200l. - ( Venda ) / Caixa 60l. - ( 

S/C ) / Bossa de plàs 

2017 32 33800 22609 
2017 43 13000 21900 
2017 43 13000 22000 

22,42 7,85 
16,25 

22017/225 
22017/226 
22017/227 38702917N MATERIAL VARI POLICIA i FESTES 

2017 11 92000 22201 643,07 22017/147 A83052407 SERVEI CORREOS PERIODE JULIOL 2016 

TOTAL 15.934,40        
 
Annex 4.- Despeses realitzades en l’exercici 2016 – Factures entrades en exercici 2017, sense compromís previ de 
despesa i sense consignació en l’exercici 2016, i amb consignació en l’exercici 2017 
 

APLICACIO IMPORT 
OPER. REF. 
2017 TERCER TEXT LLIURE 

2017 23 16400 21200 98,25 22017/131 B60195534 FAHER P.ENGRASE BF-103 

2017 43 13300 22799 2922,45 22017/132 B60676988 
Carrer Drassanes de Pla, 28 08360 Canet de Mar Bar #Hora=13:02 #Loc=Carrer 
Drassanes de Pla, 28 08360 Canet de Mar Barc 
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2017 13 92000 22199 
2017 23 16400 21200 

63,27 
95,09 

22017/133 
22017/134 B60082849 MATERIAL CEMENTIRI i EPIS 

2017 31 33210 21200 152,40 22017/135 B60082849 MATERIAL BIBLIOTECA 

2017 51 32320 21200 
2017 32 33800 21200 
2017 21 15320 21000 
2017 22 17100 22199 

2,18 23,15 
48,12 5,72  

22017/136 
22017/137 
22017/138 
22017/139 B61496592 MAT.VARI FERRETERIA, FACT. DES/16 

2017 31 33210 64000 94,40 22017/142 77531212Y COMPRA LLIBRES PER LA BIBLIOTECA 

2017 31 33210 64000 124,95 22017/142 77531212Y COMPRA CVD's BIBLIOTECA 

2017 43 13300 21000 82,73 22017/140 38794521F NETEJAR I OLI HIDRAULIC PILONA R. ST. DOMENECH 

TOTAL  3.712.71       
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El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que, 
pel que fa a la norma pressupostària, quan aquesta es trenca en algun dels seus 
passos, com pot ser l’entrada de factures, el conformat d’aquestes factures, l’ordre 
de pagament i el pagament, és quan s’ha de recórrer a aquesta figura del 
reconeixement extrajudicial de crèdit. En aquest cas concret, hi ha un import de 
18.000 euros corresponents a 32 documents que tenien consignació pressupostària 
adequada i suficient en el pressupost de l’exercici 2016 amb registre d’entrada 
durant el 2016. L’altre cas que es dóna, per un total de 142.000 euros, correspon a 
despeses realitzades en l’exercici 2016, però que no tenien consignació adequada i 
suficient dins del pressupost, tot i que havien tingut entrada al registre municipal 
durant el 2016. En definitiva, són factures no pagades de despeses produïdes 
durant l’any 2016. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que 
es volen fixar en dos dels quatre annexos enviats, que són aquells que contenen 
despeses que no tenien consignació pressupostària en l’exercici 2016 i dins 
d’aquest dos annexos hi ha algunes partides que no acaben d’entendre com és que 
no tenien consignació pressupostària, ja que fan referència al servei del bus, el 
servei de teleassistència domiciliària, el lloguer de la cúpula de Comediants i algun 
ajut de la Diputació de més de 100.000 euros, una part dels quals no estaven 
pressupostats durant l’exercici 2016. Poden entendre que hi hagi unes despeses 
que realment no estiguin pressupostades, però no entenen que aquestes no 
tinguessin consignació. Durant el 2016, el senyor Xirau no era al govern, però hi ha 
una part del govern que sí que hi era i els agradaria que els expliquessin per què 
aquests serveis estaven sense consignació pressupostària. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal del PDeCAT, explica 
que l’origen del reconeixement extrajudicial de crèdits a efectes del pressupost és 
la realització d’una despesa sense existència de crèdit suficient o bé insuficiències 
en la tramitació administrativa que fan que, al tancament de l’exercici una factura 
encara no estigui presentada o conformada pel seu responsable. Entenen que si bé 
aquestes despeses del 2016 s’integren en el pressupost del 2017, un cop 
determinat el romanent positiu de tresoreria, una part d’aquest romanent es 
destinarà a aquestes despeses que, en no efectuar-se en el seu moment, en part 
han produït aquest romanent. Per tant, entenen que aquest punt s’ha aprovar. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que li 
sembla que el senyor Romero barreja partides. Dels quatre blocs de factures, n’hi 
ha dos que tenen consignació i dos que no en tenen. En el bloc de despeses amb 
consignació hi ha el conveni signat per al lloguer de la cúpula de Comediants i el 
transport públic a l’Hospital de Calella. El problema ve donat, per exemple, amb el 
conveni del bus, perquè quan s’arriba a un acord al mes de gener o febrer de l’any 
en curs, a partir d’aquell moment tots els municipis adherits al conveni han de 
signar-lo. Aquest conveni va arribar a l’Ajuntament a finals del mes d’octubre, per 
la qual cosa es van haver de pagar les factures a posteriori perquè no es podien 
pagar si el conveni no estava signat. És veritat, però, que la consignació de l’escola 
bressol no era per al total. Explica que l’escola bressol té diferents partides i 
diferents ingressos. La Diputació paga ajuts econòmics a l’Ajuntament, la qual cosa 
es podria incloure com un ingrés de crèdit i aflorar més diner a la partida, però les 
factures van arribar l’última setmana de desembre. Per altra banda, hi havia una 
factura que es va pagar durant l’any 2016, de més de 30.000 euros que eren les 
indemnitzacions dels acomiadaments de l’empresa Suara, una despesa del 
tancament del curs 2013-2014, amb la qual cosa, el 2015 la Fundació va pagar els 
acomiadaments, però no es van ingressar aquests diners al compte d’educació. 
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Aquest fer ha provocat que, aquest 2016, l’Ajuntament hagi hagut d’abonar a Suara 
la partida d’indemnitzacions per acomiadaments, que pujava més de 30.000 euros. 
Així, doncs, explica que la partida que puja 102.000 euros no està sense 
consignació en la seva totalitat, sinó que estan sense consignació aquests 30.000 
euros. 
 
6.- APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE DE RECONSTRUCCIÓ ESTRUCTURAL 
DE LA SALA ODÈON 
 
Atès que el Ple municipal, en sessió ordinària de data 24 de novembre de 2016, va 
adoptar, entre d’altres, els acords següents: 
 

“PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària de reconstrucció 
estructural de la Sala Odèon, redactat pels arquitectes Lluís Dilme i Xavier Fabré 
(Dilme Fabré Torras i associats, SLP), amb un pressupost d’execució per contracta de 
527.948,74 €, IVA inclòs. 
 
SEGON.- Sotmetre aquest projecte a informació pública pel termini de 30 dies, en els 
termes de l’article 37 del ROAS, mitjançant publicació en el tauler d’edictes de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, així com al seu web. En cas que transcorregut aquest 
termini no s’hagin presentat al·legacions, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
TERCER.- Una vegada aprovat definitivament el projecte, de conformitat amb el que 
disposa l’article 38.2 del ROAS, s’haurà de publicar al BOP, al DOGC i al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament.” 

 
Atès que l’aprovació d’aquest projecte s’ha sotmès a informació pública i audiència 
als interessats per un termini de 30 dies, mitjançant la publicació de l’edicte al 
tauler d’anuncis d’aquesta corporació i al web municipal. 
 
Atès que en data 25 de gener de 2017, durant el termini d’informació pública, ha 
estat presentada una al·legació per part del senyor Antoni Pérez Valls, actuant en 
nom i representació de l’Associació Cultural Plataforma Odèon (ACPO), segons 
consta al certificat emès per la secretària municipal en data 7 de febrer d’enguany. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal en data 6 de febrer de 2017, el 
contingut del qual es transcriu a continuació: 
 

“En sessió ordinària de data 24 de novembre de 2016, el Ple municipal de l’Ajuntament 
de Canet de Mar va acordar aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària de 
reconstrucció estructural de la Sala Odèon, redactat pels arquitectes Lluís Dilme i 
Xavier Fabré (Dilme Fabré Torras i associats SLP) amb un pressupost d’execució per 
contracta de 527.948,74 €; i sotmetre aquest projecte a informació pública pel termini 
de 30 dies, en els termes de l’article 37 del ROAS. 

 
Dins el termini d’exposició pública, s’ha rebut una al·legació per part d’Antoni Pérez 
Valls. En ella es sol·licita que es tinguin en compte les conclusions extretes d’una 
reunió realitzada a l’Ajuntament de Canet de Mar per valorar la possibilitat que, en un 
futur, l’edifici pugui albergar usos relacionats amb les arts escèniques. Concretament, 
l’al·legació exposa que es podria guanyar més alçada entre el forjat de la planta baixa i 
les encavallades de suport de la coberta provisional. 

 
Les obres a realitzar no tenen un altre objecte que la reconstrucció d’un volum a nivell 
estructural per tal de preservar el valor històric i artístic de l’edifici Odeon, que es 
tracta d’una obra noucentista amb autoria de Rafael Masó i està declarat bé cultural 
d’interès local segons el catàleg de patrimoni de Canet de Mar. Tant mateix, per tal de 
flexibilitzar al màxim els usos futurs que el consistori pugui preveure, i tenint en 
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compte l’avantprojecte que s’està realitzant des de la Diputació de Barcelona, es 
considera oportú estimar l’al·legació i sol·licitar als redactors que estudiïn la 
possibilitat de modificar la configuració geomètrica de l’encavallada permetent una 
major alçada lliure de la sala. 

 
Alhora, tenint en compte l’informe 26/2016 de secretària i intervenció emès en data de 
14 de novembre de 2016 sobre l’aprovació del projecte, la tècnica que subscriu 
considera convenient que es sol·liciti als redactors l’aportació de: 
 
1. Un pla de treball on es justifiqui degudament el previsible finançament de l’obra 

durant el període d’execució i els terminis en els quals hauran de ser executades 
les diferents parts fonamentals en què pugui descompondre’s l’obra, determinant-
se els imports que correspondrà abonar durant cadascun d’ells. 
 

2. Classificació de l’empresari en el grup o subgrup que, en funció de l’objecte del 
contracte, correspongui en aquest cas. 

 
Tant mateix, donat l’entitat de l’obra i els estudis i projectes de que ja es disposa, no 
es considera necessari sol·licitar un nou estudi geotècnic. En quant a la resta 
d’aspectes enumerats al referit informe de secretària i intervenció, el projecte executiu 
conté tota la documentació necessària per a la correcta execució, això és: 
 

1. Memòria 
2. Plànols 
3. Prescripcions tècniques 
4. Pressupost integrat per: 

a. Amidaments 
b. Quadres de preus unitaris i justificació 
c. Pressupost d’execució material (PEM) 
d. Pressupost de contracte (PEC) 

5. Estudi de seguretat i salut 
 
Tot el que s’informa perquè es procedeixi segons superior criteri.” 

 
Atès que la documentació detallada a l’informe transcrit ha estat requerida als 
tècnics redactors del projecte i que aquesta ha estat presentada en data 9 de febrer 
de 2017 RE0806. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal en data 9 de febrer de 2017, el 
contingut del qual es transcriu a continuació: 
 

“En resposta al requeriment realitzat s’aporta la següent documentació 
complementària al projecte d’execució de Reconstrucció estructural de la sala Odeon: 

 
1. Pla de treball. Cronograma. 
2. Pla de treball amb justificació del possible finançament d’obra 
3. Qualificació de les empreses 
4. Plànol de definició geomètrica de l’encavallada modificada. 

 
El projecte presentat inicialment conté la normativa tècnica d’aplicació i dóna 
compliment a la normativa de Seguretat i Salut, aportant l’Estudi corresponent, el qual 
recull en el punt 4, a títol orientatiu i sense caràcter limitatiu, la normativa aplicable. El 
projecte també defineix les partides d’obra amb els corresponents amidaments 
aplicant preus que de forma general es consideren correctes. 
 
La documentació aportada s’adjunta al projecte presentat inicialment i s’informa 
favorablement a l’aprovació definitiva del document presentat. La tècnica sotasignant 
considera que la modificació de les encavallades del projecte no comporta una 
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modificació substancial respecte al inicial perquè manté les quanties i el sistema 
estructural i constructiu previst. 
 
Tot el que s’informa perquè es procedeixi segons superior criteri.” 

 
Vist l’informe emès per la Secretaria i la Intervenció municipals, que es transcriu a 
continuació: 
 

Informe núm. 3/2017 de secretaria i intervenció sobre l’aprovació definitiva 
del projecte executiu d’obra ordinària anomenat “Reconstrucció estructural 
de la Sala Odèon”, redactat per Dilmé Fabré Torras i Associats, SLP. 
 
Núria Mompel i Tusell i Lluís Viñas Peitabí, secretària i interventor de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, respectivament, d'acord amb allò requerit per l’Alcaldia i en compliment 
de l'establert en l'article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual 
es regula el Règim Jurídic dels Funcionaris d'Administració Local amb Habilitació de 
Caràcter Nacional, emeten el següent, 
 

INFORME 
 
ANTECEDENTS 
 
I.- Mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 814/2016, de 2 d’agost, es va resoldre 
encarregar a la mercantil Dilme Fabré Torras i Associats, SLP, la redacció d’un projecte 
executiu per la reconstrucció de la pilastra, arcs i la volta de l’edifici Odèon, per un 
preu cert i global de 17.999,00 €, més IVA, fixant-se el termini màxim de lliurement el 
15 d’octubre de 2016. 
 
II.- En data 13 d’octubre de 2016, l’anterior mercantil va presentar a l’Ajuntament de 
Canet de Mar dos exemplars en suport paper i dos en CD d’un projecte executiu 
anomenat “Reconstrucció estructural de la Sala Odèon”. 
 
III.- El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 24 de novembre de 2016, va 
aprovar inicialment l’esmentat projecte i va sotmetre’l a informació pública pel termini 
de 30 dies. 
Es fa referència a que els signants d’aquest informe van emetre l’informe núm. 
26/2016, de 14 de novembre en ocasió d’aquella aprovació inicial. 
 
IV.- Durant el termini d’exposició al públic, concretament el dia 25 de gener de 2017, 
s’ha presentat una al·legació davant l’anterior projecte, per part del senyor Antoni 
Pérez Valls, que actua en representació de l’Associació Cultural Plataforma Odèon. 
 
És voluntat de l’Ajuntament aprovar definitivament el citat projecte d’obres. 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
- Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós 

de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) 
 
- Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 

contractació pública. 
 
- Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general 

de la Llei de contractes de les Administracions Públiques (RLCSP) 
 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL) 

 
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, 

activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS) 
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FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- Qüestió prèvia. 
 
Tal i com ja es va fer constar en l’informe núm. 26/2016, de 14 de novembre, en data 
7 d’abril de 2016, l’Ajuntament de Canet de Mar va sol·licitar a la Diputació de 
Barcelona, en el marc del Catàleg de Serveis 2016, un ajut en la modalitat de recurs 
tècnic, la redacció d’un avantprojecte per a la intervenció de l’edifici Odèon.  
 
Malgrat a dia d’avui no es disposa de l’avantprojecte sol·licitat, a la vista dels motius 
que van justificar la seva redacció, cal advertir que en cas que la intervenció en l’edifici 
Odèon excedís de la recuperació del volum original de Rafael Masó estaríem davant 
d’un fraccionament del contracte d’obres prohibit per l’article 86.2 TRLCSP. 
 
Segon.- Sobre el contingut del projecte. 
 
A la vista del contingut mínim que han de tenir els projectes, establert amb caràcter 
general en l'art. 123 TRLCSP, els funcionaris signant van advertir, mitjançant el referit 
informe 26/2016, d’algunes mancances i es proposava que, en exercici de la facultat 
de supervisió, es requerís als redactors del projecte l’esmena d’una sèrie de defectes 
que s’entenien com esmenables. En concret es feia constar el següent: 

 
“(...) Respecte dels apartats a), b), c), d), h) i j),  
caldria que l’informe de supervisió del projecte es pronunciés sobre el compliment 
d’aquests extrems per tractar-se d’aspectes d’indole tècnica que escapen als 
signants d’aquest informe. 
 
Pel que fa a l’apartat e), examinat el projecte no consta un pla de treball on es 
justifiqui degudament el previsible finançament de l'obra durant el període 
d'execució i els terminis en els quals hauran de ser executades les diferents parts 
fonamentals en què pugui descompondre's l'obra, determinant-se els imports que 
correspondrà abonar durant cadascun d'ells (art. 132 RLCSP), únicament hi apareix 
un termini general d’execució de 5 mesos. 
 
En relació a l’apartat f), es comprova que en el mateix no hi consta l’estudi 
geotècnic exigit pel TRLCSP, ni cap justificació tècnica que acrediti que aquest 
resulta incompatible amb la naturalesa del projecte executiu. 
 
Posar de relleu, respecte l’apartat g), que si bé existeix un document d’Estudi de 
Seguretat i Salut en l’annex AN-SS del projecte executiu, a criteri dels signants 
caldria que l’informe de supervisió del projecte es pronunciés sobre el compliment 
del mateix a la normativa corresponent per tractar-se aquesta d’una qüestió 
purament tècnica.  
 
Per últim, en relació a l’apartat i) si bé l’art. 65 TRLCSP, en concordança amb l’art. 
88 del mateix text legal, estableix que no és requisit indispensable la classificació 
del contractista, atès que l’empresari que executi les obres podrà acreditar la seva 
solvència, indistintament, mitjançant la classificació o els requisits que exigeixi el 
plec, convindria que el projecte executiu inclogués la classificació de l’empresari en 
el grup o subgrup que, en funció de l’objecte del contracte, correspongui en aquest 
cas. (...)” 

 
Així mateix, i de conformitat amb allò previst a l’art. 125 TRLCP, s’advertia igualment 
que l’òrgan de contractació hauria de sol·licitar informe de supervisió del projecte amb 
la finalitat de verificar que s'havien tingut en compte les disposicions generals de 
caràcter legal o reglamentari així com la normativa tècnica que resultés d'aplicació. 
 
En aquesta línia, es feia constar que no es disposava d’informe de supervisió que 
verifiqués el compliment de disposicions de caràcter general i les normes tècniques 
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que resulten d'aplicació al projecte i tampoc es feia cap comprovació a que els preus 
dels materials i de les unitats d'obra proposats eren els adequats.  
 
Revisat novament l’expedient es comprova que hi consten dos nous informes, emesos 
per l’arquitecta municipal. Concretament, l’informe de data 6 de febrer de 2017, 
transcrit literalment diu: 
 

“En sessió ordinària de data 24 de novembre de 2016, el Ple municipal de 
l’Ajuntament de Canet de Mar va acordar aprovar inicialment el projecte d’obra 
ordinària de reconstrucció estructural de la Sala Odèon, redactat pels arquitectes 
Lluís Dilme i Xavier Fabré (Dilme Fabré Torras i associats SLP) amb un pressupost 
d’execució per contracta de 527.948,74 €; i sotmetre aquest projecte a informació 
pública pel termini de 30 dies, en els termes de l’article 37 del ROAS. 

 
Dins el termini d’exposició pública, s’ha rebut una al·legació per part d’Antoni Pérez 
Valls. En ella es sol·licita que es tinguin en compte les conclusions extretes d’una 
reunió realitzada a l’Ajuntament de Canet de Mar per valorar la possibilitat que, en 
un futur, l’edifici pugui albergar usos relacionats amb les arts escèniques. 
Concretament, l’al·legació exposa que es podria guanyar més alçada entre el forjat 
de la planta baixa i les encavallades de suport de la coberta provisional. 

 
Les obres a realitzar no tenen un altre objecte que la reconstrucció d’un volum a 
nivell estructural per tal de preservar el valor històric i artístic de l’edifici Odeon, 
que es tracta d’una obra noucentista amb autoria de Rafael Masó i està declarat bé 
cultural d’interès local segons el catàleg de patrimoni de Canet de Mar. Tant 
mateix, per tal de flexibilitzar al màxim els usos futurs que el consistori pugui 
preveure, i tenint en compte l’avantprojecte que s’està realitzant des de la 
Diputació de Barcelona, es considera oportú estimar l’al·legació i sol·licitar als 
redactors que estudiïn la possibilitat de modificar la configuració geomètrica de 
l’encavallada permetent una major alçada lliure de la sala. 

 
Alhora, tenint en compte l’informe 26/2016 de secretària i intervenció emès en data 
de 14 de novembre de 2016 sobre l’aprovació del projecte, la tècnica que subscriu 
considera convenient que es sol·liciti als redactors l’aportació de: 
 
1. Un pla de treball on es justifiqui degudament el previsible finançament de 

l’obra durant el període d’execució i els terminis en els quals hauran de ser 
executades les diferents parts fonamentals en què pugui descompondre’s 
l’obra, determinant-se els imports que correspondrà abonar durant cadascun 
d’ells. 
 

2. Classificació de l’empresari en el grup o subgrup que, en funció de l’objecte 
del contracte, correspongui en aquest cas. 

 
Tant mateix, donat l’entitat de l’obra i els estudis i projectes de que ja es disposa, 
no es considera necessari sol·licitar un nou estudi geotècnic. En quant a la resta 
d’aspectes enumerats al referit informe de secretària i intervenció, el projecte 
executiu conté tota la documentació necessària per a la correcta execució, això és: 
 

1. Memòria 
2. Plànols 
3. Prescripcions tècniques 
4. Pressupost integrat per: 

a. Amidaments 
b. Quadres de preus unitaris i justificació 
c. Pressupost d’execució material (PEM) 
d. Pressupost de contracte (PEC) 

5. Estudi de seguretat i salut 
 
Tot el que s’informa perquè es procedeixi segons superior criteri.” 
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Així mateix, consta a l’expedient una documentació complementària del “Projecte Bàsic 
i Executiu de la reconstrucció estructural de la Sala Odeon”, presentada pels redactors 
del projecte, en data 9 de febrer de 2017, consistent en: 
 

- Un Pla de Treball. Cronograma 
- Una justificació del previsible finançament de l'obra durant el període d'execució 

i els terminis en els quals hauran de ser executades les diferents parts 
fonamentals de l'obra, determinant-se els imports que correspondrà abonar 
durant cadascun d'ells. 

- Classificació de l’empresa contractista que executi les obres. 
- Plànol identificat com “E09 annex rectificatiu” que defineix geomètricament la 

modificació de les encavallades que sostenen la coberta de l’edifici. 
 
Per últim, consta un informe emès en data 9 de febrer de 2017 per l’arquitecta 
municipal que es reprodueix tot seguit: 
 

“
” 
A la vista de la nova documentació, i a criteri dels signants, s’hauria donat compliment 
als defectes esmenables detectats en l’anterior informe de secretaria intervenció núm. 
26/2016, de 14 de novembre, emès en ocasió de l’aprovació inicial del projecte 
d’obres. 
 
Tercer.- Procediment per a l’aprovació definitiva del projecte. 
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 37.5 ROAS, el termini per a l'aprovació 
definitiva del projecte és de sis mesos a comptar de l'aprovació inicial. La falta de 
resolució dins d'aquest termini comportarà la caducitat del procediment i l'arxivament 
de les actuacions dins dels trenta dies següents a la finalització de l'esmentat termini. 
 
En el present cas, i tenint en compte que l’aprovació inicial de l’esmentat projecte es 
va dur a terme per part del Ple de la Corporació, per ser-ne l’òrgan competent de 
conformitat al que preveu l’art. 22.2.ñ) LRBRL, l’aprovació definitiva del mateix així 
com l’estudi i estimació, en el seu cas, de l’al·legació presentada hauria de ser 
adoptada pel mateix òrgan. 
 
En virtut de l’art. 47 LRBRL, el quòrum necessari per a l’adopció de l’acord d’aprovació 
definitiva del projecte i resolució d’al·legacions és de majoria simple dels membres 
presents. Existeix majoria simple quan els vots afirmatius són més que els negatius. 
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En compliment d’allò establert a l’apartat 2 de l’art. 38 ROAS l'acord d'aprovació 
definitiva del projecte es publicarà en el Butlletí Oficial de la província, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el butlletí informatiu local, si existís, i 
s'inserirà en el tauler d'anuncis de la corporació. 
 
Aquest és l’informe que emeten els qui subscriuen a Canet de Mar, a la data de la 
signatura electrònica. 
 

Atès que s’ha detectat una errada material en l’import del projecte que es va 
aprovar inicialment en data 24 de novembre de 2016, el qual hauria de ser de 
527.948,79 €, IVA inclòs enlloc de 527.948,74 €, IVA inclòs, tal i com consta en el 
punt primer de la part dispositiva. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió extraordinària de data 16 de 
febrer de 2017, prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar 
favorablement a la incorporació d’aquesta proposta a l’ordre del dia del Ple. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i, de conformitat amb el que disposa 
l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i de conformitat també amb la proposta 
de la Tinència de l’Alcaldia d’Urbanisme, s’acorda per deu vots a favor dels regidors 
Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata, 
Josep M. Masvidal Serra, Coia Tenas Martínez, Àngels Isart Falceto, Assumpta 
Revoltós Vaquer, Quirze Planet Rovira i Marc Jiménez Torres i 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: 
 
PRIMER.- Rectificar l’errada material detectada en l’acord d’aprovació inicial del 
projecte d’obra ordinària de reconstrucció estructural de la Sala Odèon, redactat 
pels arquitectes Lluís Dilme i Xavier Fabré (Dilme Fabré Torras i associats, SLP), 
d’acord amb l’article 109 de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre, de procediment 
administratiu comú, en el termes següents: 
 
On diu: 
 
[...] amb un pressupost d’execució per contracta de 527.948,74 €, IVA inclòs. [...] 
 
Ha de dir: 
 
[...] amb un pressupost d’execució per contracta de 527.948,79 €, IVA inclòs. [...] 
 
SEGON.- Estimar l’al·legació presentada en data 25 de gener de 2017 per part del 
senyor Antoni Pérez Valls, actuant en nom i representació de l’Associació Cultural 
Plataforma Odèon (ACPO). 
 
TERCER.- Aprovar definitivament el Projecte d’obra ordinària de reconstrucció 
estructural de la Sala Odèon, redactat pels arquitectes Lluís Dilme i Xavier Fabré 
(Dilme Fabré Torras i associats, SLP), amb un pressupost d’execució per contracta 
de 527.948,79 €, IVA inclòs. 

 
QUART.- Publicar l’acord d’aprovació definitiva al BOPB, al DOGC i al tauler 
d’edictes de la Casa Consistorial. 
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El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que 
aquest punt del Ple, tal com van expressar quan es va portar al Ple per fer 
l’aprovació inicial, fan sorgir alguns dubtes en el seu grup municipal. Un d’ells és 
que s’està invertint prop de 600.000 euros en una part d’un projecte del qual no 
acaben de saber quin és, quin pressupost global té, quin serà el resultat final 
d’aquest projecte i quin finançament es tindrà per tirar-lo endavant. Esperaven que 
durant aquest temps es donés aquesta informació als grup de l’oposició, però no els 
ha arribat res. El que veuen és que s’estan invertint molts diners en una obra molt 
important, però que no saben quin futur tindrà aquesta infraestructura. Hi continua 
havent un informe negatiu de Secretaria i Intervenció, encara que ja s’han 
modificat diferents aspectes tècnics, però aquest informe continua essent negatiu. 
En conclusió, es continua en el mateix lloc que quan es va fer l’aprovació inicial, el 
projecte no està clar. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàdnez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, explica 
que al novembre passat, el seu grup municipal ja va explicar sobradament per què 
el seu grup es posicionava en contra d’aquest assumpte. És cert que avui alguna 
cosa s’ha guanyat, amb l’al·legació presentada s’ha aconseguit que l’arquitecta 
municipal faci el que Secretaria, Intervenció i el grup que representa li demanaven 
al mes de novembre, un informe amb les mancances que s’havien detectat al 
projecte. És a dir, el que es va aprovar al novembre no va servir de gaire cosa i 
avui, tres mesos després es torna a passar a aprovació per aquest Ple extraordinari 
que, imagina que és el punt pel qual s’ha convocat. Tot i així volen fer algunes 
preguntes al tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació i al tinent d’alcalde d’Hisenda i 
Cultura. Comenta que a la pàgina 38 de la preacta es diu el següent: “Tal i com ja 
es va fer constar en l’informe núm. 26/2016, de 14 de novembre, en data 7 d’abril 
de 2016, l’Ajuntament de Canet de Mar va sol·licitar a la Diputació de Barcelona, en 
el marc del Catàleg de Serveis 2016, un ajut en la modalitat de recurs tècnic, la 
redacció d’un avantprojecte per a la intervenció de l’edifici Odèon.” El punt continua 
dient: “Malgrat a dia d’avui no es disposa de l’avantprojecte sol·licitat, a la vista 
dels motius que van justificar la seva redacció, cal advertir que en cas que la 
intervenció en l’edifici Odèon excedís de la recuperació del volum original de Rafael 
Masó estaríem davant d’un fraccionament del contracte d’obres prohibit per l’article 
86.2 TRLCSP.” Sobta al seu grup que, tot i no tenir aquest avantprojecte que es va 
demanar a la Diputació, el govern passi igualment aquest projecte a aprovació. 
Consideren que aquest és un projecte suficientment important perquè es tingui tot 
plegat un mica més ben lligat. També els agradaria que els aclarissin en què es 
gastaran aquests gairebé 600.000 euros perquè, en el fons, no es veurà pas el 
teatre construït, és més, no es construirà l’espai cultural, simplement el que es 
farà, si li permeten la metàfora, és tapar amb un llençol de 527.000 euros la plaça 
Colomer. Tampoc no saben si tenen projecte perquè el que es va demanar no és 
aquest, és una altra cosa. Finalment, el que més els preocupa és que el projecte 
s’ha tornat a fragmentar, com va dir la presidenta de la Diputació que es fes. Ara es 
gasten 527.000 euros en una fase i pregunten al govern si els poden assegurar el 
finançament de la resta de l’obra o bé passarà com en el primer intent de 
construcció del centre cultural, que es va obtenir l’espai sense tenir un finançament 
i després va passar el que va passar, per altres causes. També vol fer una pregunta 
al senyor Xirau, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura. Explica que per a tots els 
projectes nous es demana sempre un pla de viabilitat. Recorda que quan era 
membre del govern era un dels arguments que s’esmentaven per tirar enrere un 
altre projecte que li interessava al seu grup municipal. Per això pregunta si hi ha un 
pla de viabilitat per aquest projecte o no. Per tots aquests motius i per la poca 
claredat del projecte i, si li permeten, per la poca transparència del govern en les 



Ref: S/iu 

50 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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

explicacions donades als membres de l’oposició del projecte final, el seu vot 
continuarà essent contrari. 
 
El senyor alcalde accidental cedeix la paraula al senyor Llovet, com a responsable 
d’Urbanisme, perquè respongui les preguntes fetes de caire tècnic i també 
econòmic. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, explica que 
intentarà resumir el que s’aprova avui. Al mes de novembre, van presentar al Ple 
un projecte que, com deia el títol, es tractava de la rehabilitació d’un edifici històric 
del poble, un edifici noucentista, de Rafael Masó, mitjançant el qual es recuperava 
el volum d’aquest edifici. Amb això és amb el que es gastaran aquests 527.000 
euros i això és el que es va dir a la Comissió de l’Odèon on es va explicar el 
projecte. Cal recordar que tots els grups municipals tenen representació en aquesta 
Comissió. Per tant, si els membres d’aquests grups municipals van assistir en 
aquesta reunió, van poder veure el projecte que presentaven, que era la 
reconstrucció de l’estructura del primer pis de l’edifici i de la teulada. Aquesta 
informació també es va donar a la Comissió Assessora del mes de novembre i es va 
ensenyar el projecte executiu de la recuperació d’un edifici patrimonial per al poble 
que havia estat la primera cooperativa de consum de tot l’Estat espanyol. I ara el 
que es fa és aprovar definitivament aquell projecte aprovat inicialment al mes de 
novembre. Explica que, per al 2017, és té tota la consignació pressupostària i, per 
tant, el podrien haver aprovat per la Junta de Govern Local, però els va semblar 
que si prèviament ho havien posat a consideració del Ple, era lògic tornar-lo a 
presentar per Ple. Pel que fa a l’avantprojecte que es va demanar la Diputació i que 
precisament ha arribat avui, possiblement, el tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura els 
convocarà properament a una altra comissió de l’Odèon per explicar-lo. Aquest 
avantprojecte enfoca diferents escenaris possibles, diferents propostes d’escenaris i 
es podrà discutir i planificar què s’ha de fer, a posteriori. Explica que, ara, de 
moment, s’està aprovant la recuperació d’un bé patrimonial i per això es porta des 
de l’Àrea d’Urbanisme. Quan es debati la construcció del teatre, el pes principal de 
l’assumpte recaurà en l’Àrea de Cultura. El senyor Llovet explica que els membres 
de l’oposició també han comentat que des del mes de novembre no s’ha fet res 
respecte d’aquest projecte i que hi continua havent un informe desfavorable de 
Secretaria i Intervenció. Explica que durant aquests mesos el Departament de 
Serveis Tècnics ha recopilat tots aquests informes i han demanat als arquitectes 
que han fet aquest projecte executiu que fessin la modificació de tots aquells 
criteris que des de Secretaria i Intervenció demanaven. Des d’aleshores ençà i fins 
ara, aquests arquitectes han plantejat un nou pla de treball amb un cronograma 
desglossat, han fet una justificació del previsible finançament de l’obra amb un 
període d’execució per fases i han classificat l’empresa contractista que executarà 
les obres, entre totes les altres coses que es reclamaven per poder aprovar aquest 
projecte. També explica que l’al·legació que es va presentar no té res a veure amb 
aquests aspectes. L’al·legació fa referència a les diferents propostes d’utilització 
d’aquest espai i demana que la proposta d’ús sigui al més àmplia possible i perquè 
això sigui possible, les encavallades s’han de construir d’una manera diferent de 
com es presentaven al projecte. Així, doncs, s’acorda aprovar aquesta al·legació i 
s’ha desglossat la construcció d’aquestes encavallades en un nou dibuix. Vol 
recordar que aquesta obra té un pressupost de 527.000 euros i que és cert que són 
molts diners, però també aquesta és una obra cabdal per Canet de Mar si es vol 
recuperar la part antiga del poble i es vol que hi torni haver vida econòmica al 
centre del poble. També vol recordar que d’aquests diners, 250.000 euros són 
subvencionats per la Diputació i 135.000, per la Generalitat. Creu que és la 
subvenció més gran que s’ha aconseguit en els últims anys. I això és perquè no 
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només aquest govern creu en el projecte, sinó que la Diputació i la Generalitat 
també hi creuen i així els ho va manifestar el conseller de Cultura, Santi Vila. Fins i 
tot el president de la Generalitat, que té una especial predilecció per Rafael Masó 
perquè a Girona és on hi ha més obra d’aquest arquitecte, també creu molt 
important la recuperació d’aquest espai. Així, doncs, un cop aprovat definitivament 
aquest projecte, el pas següent és licitar l’obra. Esperen poder començar aquestes 
obres abans de l’estiu perquè puguin estar acabades abans d’acabar l’any. 
Properament, el regidor de Cultura convocarà la Comissió de l’Odèon, ja que, com 
ja ha dit anteriorment, avui mateix ha arribat l’avantprojecte redactat per la 
Diputació, avantprojecte que dóna diferents opcions d’ús, les quals s’hauran de 
discutir en el si d’aquesta comissió. 
 
El senyor Romero explica que a la Comissió de l’Odèon quan es va discutir aquest 
assumpte, el seu grup ja va posar sobre la taula que necessitaven saber quin era el 
valor de tot el projecte per veure si era viable econòmicament. També comenta 
que, tal com ha llegit el portaveu del grup municipal del PDeCAT, a la pàgina 38 de 
la preacta d’aquest Ple municipal, es veu clarament que quan es va posar aquest 
assumpte a l’ordre del dia del Ple municipal l’informe de Secretaria i Intervenció era 
negatiu, perquè no es complien totes les exigències que es demanaven. 
 
El senyor Llovet fa una petita matisació per veure si s’aclareix exactament què és el 
que s’està aprovant avui. Aquest assumpte es refereix a l’aprovació de la 
recuperació del volum original de l’obra de Rafael Masó i enlloc hi ha un informe 
negatiu sobre aquesta recuperació. I no només això, sinó que aquest informe diu: 
“A la vista de la nova documentació, i a criteri dels signants, s’hauria donat 
compliment als defectes esmenables detectats en l’anterior informe de secretaria 
intervenció núm. 26/2016, de 14 de novembre, emès en ocasió de l’aprovació 
inicial del projecte d’obres.” 
 
7.- RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 
En el Ple Municipal de data 29 de desembre de 2016, es va aprovar la plantilla de 
personal de l’Ajuntament de Canet de Mar i de l’Organisme Autònom de Ràdio 
Canet, la part dispositiva del qual establia: 
 
“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 
 
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 

 
 
A1 
A1 
 
 

 
 
1 
1 
 
 

 
 
- 
- 
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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.4 Subescala subalterna 
 
B.4.a Recepcionista 

 
C1 
 
 
 
 
 
C1 
 
 
  
C2 
 
  
 
F 

 
4 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
1 
 
 
 
1 

 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

Subescala Administració especial 
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 

LABORALS D’ACTIVITAT CONTINUA Grup 
Subgrup 

Places  Vacants 

 
Tècnics superiors  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Ref: S/iu 

53 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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

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 
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 
F 
F 
F 
F 
F 
F  

2 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
4 
1 
8 
4 

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

LABORALS D’ACTIVITAT TEMPORAL  Grup 
Subrup 

Places  Vacants 

Personal d’oficis no qualificat    
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OPERARIS DE NETEJA (durant 4 mesos) 

 
F  

 
3 

 
3 

  80 11 
 
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  3  

 
S’ha constatat que en el contingut de l’acord hi ha errors de transcripció material, 
en el nombre de places que hi ha vacants i en la denominació de la “subescala 
administració especial”. 
 
Vist l’informe emès per la cap de Recursos Humans, en data 10 de febrer de 2017, 
que es transcriu a continuació: 
 

“Montserrat Carbonell Vila, cap de Recursos Humans, a requeriment de la Secretaria 
Municipal, en relació amb la rectificació d’errors materials a la Plantilla de personal de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el següent  
 
INFORME 
 
Primer: El Ple de l’Ajuntament, de data 29 de desembre de 2016 va aprovar la 
Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Canet de Mar, en els termes següents:  
 
PLANTILLA ANUAL DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
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  

 
 
A1 
A1 
 
 
 
C1 
 
 
 
 
 
C1 

 
 
1 
1 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
7 

 
 
- 
- 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
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B.3 Subescala auxiliar 
 
B.3.a Auxiliar administratiu 
 
B.4 Subescala subalterna 
 
B.4.a Recepcionista 

 
 
  
C2 
 
  
 
F 

 
 
 
1 
 
 
 
1 
 

 
 
 
- 
 
 
 
- 

Subescala Administració especial 
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 

LABORALS D’ACTIVITAT CONTINUA Grup 
Subgrup 

Places  Vacants 

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 

 
 
C1 

 
 
4 

 
 
1 
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DELINEANT 
AUXILIAR TÈCNIC DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 

C1 
C1 

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 
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 
F 
F 
F 
F 
F 
F  

2 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
4 
1 
8 
4 

- 
1 
- 
1 
1 
- 
- 
- 
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 
 

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  3  
 

SEGON.- Posteriorment a la seva aprovació s’ha constatat que hi ha errors de 
materials de transcripció en: 
 
1.- La denominació de l’Escala d’Administració especial, en el sentit de: 
 
- On diu: “Subescala d’administració especial” 
- Ha de dir: “Escala d’administració especial” 

 
2.- La columna on es determina el nombre de places vacants, no es van transcriure 
correctament el nombre de vacants a les places següents: 
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  Subgrup Places Vacants Vacants 

I.-FUNCIONARIS 
    

ON DIU HA DE 
DIR 

I.2.2.1 - Caps d’Àrea:  C1 4 1 - 
- Cap de Benestar social A2 1 - 1 
- Sergent C1 2 - 1 
- Caporal C2 7 - 1 
- Agent C2 21 1 2 
II.-LABORALS D’ACTIVITAT CONTINUA        
- Assistent social A2 2  1 
- Tècnic assistent d'Alcaldia A2 1  1 
- Administratiu/va C1 4 1 2 
- Vigilant instal·lacions esportives F 6 1 3 

 
Aquest és el meu informe que emeto a Canet de Mar, a deu de febrer de dos mil 
disset. 

 
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, en el seu article, 109.2 estableix que les administracions 
públiques podran, rectificar en qualsevol moment d’ofici o a instància dels 
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics que hi hagi en els seus actes.  
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió extraordinària de data 16 de 
febrer de 2017, prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar 
favorablement a la incorporació d’aquesta proposta a l’ordre del dia del Ple. 
 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Benestar 
Social i Gent Gran i Règim Intern, s’acorda per dotze vots a favor dels regidors Pere 
Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata, 
Josep M. Masvidal Serra, Coia Tenas Martínez, Àngels Isart Falceto, Assumpta 
Revoltós Vaquer, Quirze Planet Rovira, Toni Romero Carbonell, Cristina Soler 
Vílchez i Marc Jiménez Torres, i quatre abstencions dels regidors Jesús Marín i 
Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel López Solà i Esther Agulló Renau: 
 
PRIMER.- Corregir els errors materials i aritmètics detectats a l’acord d’aprovació 
de la plantilla de personal al servei de l’Ajuntament i de l’Organisme Autònom de 
Ràdio Canet, del Ple Municipal de data 29 de desembre de 2016 i aprovar el text 
corregit, en els termes següents: 
 

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

EXERCICI 2017       

  Subgrup Places Vacants 
I.-FUNCIONARIS       
I.1 Escala de funcionaris d’habilitació nacional     
- Secretari/ària A1 1 - 
- Interventor/a A1 1 1 
- Tresorer/a A1 1 1 
        
I.2 Escala d'Administració General       
I.2.1 Subescala tècnica superior (TAG)       
- Cap del Servei de Secretaria A1 1 - 
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- Cap del Servei de Llicències A1 1 - 
        
I. 2.2 Subescala Administrativa       
I.2.2.1 - Caps d’Àrea:  C1 4 - 
- Secretari/ària – Alcaldia       
- Alcaldia- Secretaria       
- Registre i notificacions        
- Servei d’aigües       
I.2.2.2 -Administratius  C1 7 1 
        
I.2.3 Subescala auxiliar       
- Auxiliar administratiu C2 1 - 
        
I.2.4 Subescala subalterna       
- Recepcionista F 1 - 
        
I.3 Escala Administració Especial       
I.3.1 Subescala tècnica       
I.3.1.1 Tècnics superiors       
- Arquitecte/a A1 1 1 
- Enginyer/a A1 1 - 
- Cap del servei de RRHH A1 1 - 
- Tècnic de comunicació A1 1 - 
- Tècnic de medi ambient A1 1 - 
I.3.1.2 Tècnics mitjos       
- Arquitecte/a tècnic/a A2 1 - 
- Cap de Benestar social A2 1 1 
I.3.1.3 Tècnics auxiliars       
- Auxiliar tècnic de Biblioteca C1 2 - 
- Cap d'Inspecció i disciplina urbanística C1 1 - 
- Administratiu servei normalització lingüística C1 1 - 
        
I.3.2 Subescala Serveis Especials       
C.2.1.-Classe: Policia local       
- Inspector A2 1 1 
- Sergent C1 2 1 
- Caporal C2 7 1 
- Agent C2 21 2 
C.2.2.-Classe: Personal d’oficis       
- Conserge CEIP F 2 - 
        
SUBTOTAL I   62 10 
        
II.-LABORALS D’ACTIVITAT CONTINUA       
II.1 Tècnics superiors        
- Tècnic/a de Promoció econòmica A1 1 - 
- Coordinador de l'àrea de Cultura A1 1 - 
- Arxiver/a A1 1 - 
        
II.2 Tècnics mitjans       
- Coordinador/a de serveis socials A2 1 - 
- Assistent social A2 2 1 
- Educador/a social A2 1 - 
- Mestre/a d'adults A2 2 - 
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- Informador/a turístic/a A2 1 1 
- Tècnic/a d'educació A2 1 - 
- Tècnic/a d'esports A2 1 - 
- Tècnic/a de Joventut A2 1 - 
- Tècnic/a d'Informàtica A2 1 - 
- Tècnic d'autoempresa i ocupació A2 1 - 
- Tècnic assistent d'Alcaldia A2 1 1 
        
II.3 Tècnics auxiliars       
- Administratiu/va C1 4 2 
- Deliniant C1 1 - 
- Auxiliar tècnic de Promoció econòmica C1 1 - 
        
II.4 Auxiliars administratius C2 10 2 
        
II.5 Personal d’oficis        
- Cap de la Brigada A2  1 - 
- Oficial primera electricista C2 2 - 
- Oficial primera construcció C2 5 - 
- Oficial primera forja C2 1 - 
- Oficial primera pintor C2 1 - 
- Oficial primera vitrall C2 1 - 
- Oficial primera fusteria C2 1 - 
- Oficial primera jardineria C2 1 - 
- Conductors C2 2 - 
- Treballadors familiars C2 2 1 
- Informador ambiental C2 1 - 
- Oficial segona electricista F 2 - 
- Oficial segona forja F 1 1 
- Oficial segona Brigada F 1 - 
- Oficial segona construcció F 1 1 
- Vigilant instal·lacions esportives F 6 3 
- Vigilant plaça mercat F 1 - 
- Operari del servei de cementiri F 1 - 
- Peó fusteria F 1 - 
- Conserges F 4 2 
- Notificador F 1 - 
- Operaris de Brigada d'Obres i Serveis F 8 1 
- Peons jardineria F  4 1 
        
SUBTOTAL II   81 17 
  
III.-LABORALS D’ACTIVITAT TEMPORAL        
III.1 Personal d’oficis no qualificat       
- Operaris de neteja (durant 4 mesos) F  3 3 
        
SUBTOTAL III   3 3 

 
TOTAL   146 30 
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PLANTILLA ANUAL DEL PERSONAL DE L’ORGANISME AUTÒNOM RÀDIO CANET 
EXERCICI 2017       
II.-LABORALS D’ACTIVITAT CONTINUA       
        
Coordinador C1 1 - 
Redactor (a temps parcial) C1 1 - 
Tècnic de so (a temps parcial) C1 1 - 
        
TOTAL   3 0 
 
SEGON.- Publicar la plantilla de l’Ajuntament de Canet de Mar i de l’Organisme 
Autònom de Ràdio Canet, rectificada en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, per a la seva efectivitat. 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Benestar Social, Gent 
Gran i Recursos Humans, explica que aquest punt es refereix a la rectificació d’uns 
errors en el total de nombre de places vacants i en la denominació de la subescala 
d’Administració especial, que s’hauria de denominar escala d’Administració especial. 
 
8.- CONCESSIÓ RECONEIXEMENT COMPATIBILITAT D’UN EMPLEAT PÚBLIC 
PER A L’EXERCICI D’UNA ACTIVITAT PRIVADA 
 
Vista la instància presentada per l’empleat públic Sr. E.M.R.., on sol·licita li sigui 
atorgat el reconeixement per a l’exercici de taques en el seu camp professional, de 
forma externa a l’Ajuntament de Canet de Mar, dins del marc de la normativa 
d’incompatibilitats vigent  
 
Vist l’informe emès per la secretària de la Corporació, en data 13 de febrer de 
2017, que es transcriu a continuació: 
 

Informe núm. 3/2017 de la Secretaria General sobre la concessió de 
compatibilitat a un empleat municipal per a l’exercici d’una activitat privada. 
 
Núria Mompel Tusell, secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació amb la 
sol·licitud de compatibilitat presentada per l’empleat municipal, Sr. Eduard Moreno 
Roca per a l’exercici de tasques privades en el seu camp professional, de forma 
externa a l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el següent: 
 

INFORME 
 
I.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
El règim d’incompatibilitats del personal al servei de l’administració local, per a 
l’exercici d’activitats privades ve regulat, amb caràcter bàsic, als articles de l’11 al 20 
de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, modificada per la disposició final tercera de la Llei 7/2007, 
de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic; el caràcter bàsic d’aquesta norma 
ve determinat per la seva pròpia disposició final primera. 
 
Aquesta norma estableix que el personal al servei de l’administració pública no podrà 
exercir, activitats privades incloses les de caràcter professional, siguin per compte 
propi o sota la dependència o al servei d’entitats o particulars que es relacionin 
directament amb les que desenvolupi al Departament, Organisme o Entitat on estigui 
destinat, amb excepció de les activitats particulars que, en exercici d’un dret legalment 
reconegut, duguin a terme per a sí les persones interessades. 
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Amb caràcter supletori, puix que així ho declarà el Tribunal Constitucional en les seves 
sentències 172/1996, de 31 d’octubre i 73/1997, d’11 d’abril, s’aplicaran les normes 
estatals reglamentàries de desenvolupament, en especial el Reial decret 598/1985, de 
30 d’abril. Abans, però caldrà acudir a les normes autonòmiques de desenvolupament, 
en concret, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al 
servei de l’Administració de la Generalitat i el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals (RPEL), en 
especial pel que es refereix als articles 330 i 331 d’aquest darrer. 
 
II.- RÈGIM JURÍDIC D’APLICACIÓ 
 
En tot cas, el personal comprès en l’àmbit d’aplicació de la Llei 53/1984, que inclou tot 
el personal, qualsevol que sigui la naturalesa jurídica de la relació de treball (art. 2.2), 
no podrà exercir les activitats següents: 

 
a) Activitats privades, incloses les de caràcter professional, sigui per compte pròpia o 

sota la dependència o al servei d’Entitats o particulars o en els assumptes en els 
que estigui intervenint, hagi intervingut en els darrers dos anys o tingui hagi 
d’intervenir per raó del lloc públic. S’inclouen en especial en aquesta 
incompatibilitat les activitats professionals prestada a persones a les que s’estigui 
obligat a atendre en el desenvolupament del lloc públic. 
 

b) La pertinença a Consell d’Administració o òrgans rectors d’Empreses o Entitats 
privades, sempre que la seva activitat estigui directament relacionada amb les 
que gestioni el Departament, Organisme o Entitat en la que presti servei el 
personal afectat. 
 

c) El desenvolupament per si o per persona interposada, de qualsevol càrrec en 
Empreses o Societats concessionàries, contractistes d’obres, serveis o 
subministraments, arrendatàries o administradores de monopolis, o amb 
participació o aval del sector públic, qualsevol que sigui la seva configuració 
jurídica. 
 

d) La participació superior al 10 per 100 en el capital de les Empreses o Societats a 
que es refereix l’apartat anterior. 

 
Les activitats privades que corresponguin a llocs de treball que requereixin la presència 
efectiva de l’interessat durant un horari igual o superior a la meitat de la jornada 
setmanal ordinària de treball a les Administracions Públiques, només es podran 
autoritzar quan l’activitat pública sigui una de les esmentades a la llei com de prestació 
a temps parcial. 
 
No es podrà reconèixer cap mena de compatibilitat per a activitats privades a les 
persones a les que se’ls hagués autoritzat la compatibilitat per a un segon lloc o 
activitat públics, sempre que la suma de jornades d’ambdós llocs sigui igual o superior 
a la màxima a les Administracions Públiques (art. 13 Llei 53/1984 i art. 10 RD 
598/1985). 
 
L’exercici d’activitats professionals, laborals, mercantils o industrials fora de les 
Administracions Públiques requerirà el previ reconeixement de compatibilitat. La 
resolució motivada reconeixent la compatibilitat o declarant la incompatibilitat, que es 
dictarà en el termini de dos mesos, correspon al Ple de la Corporació Local, previ 
informe, si és el cas. 
 
Els reconeixements de compatibilitat no podran modificar la jornada de treball i l’horari 
de l’interessat i quedaran automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el 
sector públic (art. 14 Llei 53/1984). Els que estiguin autoritzats per al 
desenvolupament d’un segon lloc o activitat públics, hauran d’instar el reconeixement 
de compatibilitat en ambdós llocs. 
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El personal al que es refereix la Llei 53/1984, de 26 de desembre, no podrà invocar o 
fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de l’activitat mercantil, industrial o 
professional. 
 
Segons l’article 16 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, no es podrà autoritzar ni 
reconèixer compatibilitat al personal funcionari, al personal eventual i al personal 
laboral quan les retribucions complementàries a que tinguin dret a percebre incloguin 
el factor d’incompatibilitat.  
 
Als efectes del que es disposa en aquest article 16, la dedicació del professorat 
universitari a temps complert, té la consideració d’especial dedicació. S’exceptuen de 
l’anterior prohibició, les autoritzacions de compatibilitat per exercir de professor 
universitari associat en règim de dedicació no superior a la de temps parcial i amb 
durada determinada, així com les activitats d’investigació i assessorament, llevat per al 
personal docent universitari a temps complert. 
 
Així mateix, per excepció i sens perjudici de les limitacions establertes en els articles 
1, 3, 11, 12 i 13 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, es podrà reconèixer 
compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades al personal que tingui llocs de treball 
que comportin la percepció de complements específics o conceptes equiparables, la 
quantia dels quals no superi el 30% de la seva retribució bàsica exclosos els conceptes 
relacionats amb l’antiguitat (art. 16.4 Llei 53/1984). 
 
Totes les resolucions de compatibilitat per al desenvolupament d’un segon lloc o 
activitat en el sector públic o exercici d’activitats privades s’inscriuran en els registres 
de personal corresponents. Aquest requisit serà indispensable, en el primer cas, per tal 
que es puguin acreditar havers als afectats per aquest lloc o activitat (art. 18 Llei 
53/1984). 
 
Queden exceptuades del règim d’incompatibilitats les activitats següents (art. 19 Llei 
53/1984): 
 

a) Les derivades de l’administració del patrimoni personal o familiar, sens perjudici 
del que s’estableix a l’article 12 de la llei 53/1984. 
 

b) La direcció de seminaris o el dictat de cursos o conferències en centres oficials 
destinats a la formació de funcionaris o professorat, quan no tinguin caràcter 
permanent o habitual ni suposin més de setanta-cinc hores a l’any, així com la 
preparació per a l’accés a la funció públic en els casos i formes que es determini 
de forma reglamentària. 
 

c) La participació en tribunals qualificadors de proves selectives per a l’ingrés a les 
administracions públiques. 
 

d) La participació del personal docent en exàmens, proves o avaluacions diferents de 
les que habitualment els corresponguin, en la forma reglamentàriament 
establerta. 
 

e) L’exercici del càrrec de President, Vocal o membre de Juntes rectores de 
Mutualitats o Patronats de funcionaris, sempre que no sigui retribuït. 
 

f)  La producció i creació literària, artística, científica i tècnica, així com les 
publicacions derivades d’aquelles, sempre que no s’originin com a conseqüència 
d’una relació d’ocupació o de prestació de serveis. 
 

g) La participació ocasional en col·loquis i programes en qualsevol mitjà de 
comunicació social; i 
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h) La col·laboració i l’assistència ocasional a Congressos, seminaris, conferències o 
cursos de caràcter professional. 

 
L’incompliment del que s’ha expressat anteriorment, serà sancionat conforme al règim 
disciplinari d’aplicació, sens perjudici de l’executivitat de la incompatibilitat en que 
s’hagi incorregut. 
 
L’exercici de qualsevol activitat compatible no servirà d’excusa al deure de residència, 
a l’assistència al lloc de treball que requereixi el lloc o càrrec, ni al retard, negligència 
o oblit en el desenvolupament de les funcions (art. 20.2 Llei 53/1984).  
 
Les faltes seran qualificades i sancionades d’acord amb les normes que conté el règim 
disciplinari aplicable, quedant automàticament revocada l’autorització o reconeixement 
de compatibilitat si a la resolució corresponent es qualifica de falta greu o molt greu. 
 
Els òrgans que tinguin la competència sobre la direcció, inspecció o prefectura dels 
diversos serveis tindran cura, sota la seva responsabilitat de prevenir o corregir, si és 
el cas, les incompatibilitats en les que pugui incorre el personal.  
 
Així s’estableix que no és possible el reconeixement de compatibilitat amb activitats 
privades, incloses les de caràcter professional en els supòsits següents: 
 
a) Quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser sotmès a autorització, 

llicència, permís, ajuda financera o control de l’entitat local en què presti serveis el 
personal. 
 

b) Quan l’activitat professional es relacioni directament amb la que realitza en la unitat 
o servei a què estigui adscrit el personal. 
 

c) Quant l’activitat professional requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari o la 
presència física del personal amb el que tingui atribuït a l’entitat local. 
 

d) La pertinença a consell d’administració o òrgans rectors d’empreses o entitats 
privades si l’activitat d’aquestes està directament relacionada amb les que realitzi 
en la dependència, servei o organisme en què presti els seus serveis en l’entitat 
local. 
 

e) La realització d’activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja sigui pel 
seu compte o sota la dependència o al servei d’entitats o de particulars, en els 
assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els dos darrers anys o en les 
que hagi d’intervenir per raó del lloc públic. 
 

f)  L’exercici de càrrecs de tot ordre en empreses o en societats concessionàries, 
contractistes d’obres, serveis o subministraments, arrendatàries o administradores 
de monopolis o amb participació o aval de l’entitat local, sigui quina sigui la 
configuració jurídica d’aquelles. 
 

g) La participació superior al 10% del capital de les empreses o societats a què es 
refereix l’apartat anterior. 
 

h) Les activitats de gestoria, mediació, representació i defensa d’interessos de 
particulars davant l’entitat local o els seus organismes. 

 
La mateixa norma estableix que no es pot autoritzar ni reconèixer compatibilitat al 
persona que ocupi llocs de treball que tinguin incorporat de forma expressa com a 
component del complement específic el factor d’incompatibilitat.  
 
Aquest és l’informe que lliuro a Canet de Mar, a la data de signatura electrònica. 
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Vista la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitat del personal al servei 
de les Administracions Públiques, modificada per la disposició final tercera de la Llei 
7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i normes reglamentàries 
de desenvolupament, en especial el Reial decret 598/1985, de 30 d’abril. 
 
Vista la Llei 21/1987, de 27 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei 
de l’Administració pública de Catalunya. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió extraordinària de data 16 de 
febrer de 2017, prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar 
favorablement a la incorporació d’aquesta proposta a l’ordre del dia del Ple. 
 
Vistos els articles 329 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que 
estableixen els límits a l’exercici d’activitats privades, límits, d’altra banda que com 
s’ha dit, queden acotats i subsumits en la sol·licitud de l’interessat, de conformitat 
amb la proposta de la Regidoria delegada de Benestar Social i Gent Gran i Règim 
Intern, s’acorda per unanimitat dels setze membres presents dels disset que 
integren el nombre de dret del Ple municipal:  
 
ÚNIC.- Atorgar a l’empleat públic Sr. E.M.R. , el reconeixement de la compatibilitat 
de la funció pública amb per a l’exercici de tasques en el seu camp professional de 
forma externa a l’Ajuntament de Canet de Mar, per compte propi, dins dels 
estrictes límits determinats per la normativa referenciada o la que en cada moment 
es trobi vigent, així com dels que es deriven de la pròpia sol·licitud de la persona 
interessada. 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Benestar Social, Gent 
Gran i Recursos Humans, explica que un empleat ha demanat si pot exercir la seva 
professió de manera externa a la seva feina de l’Ajuntament, d’acord amb la 
normativa de legal aplicació. Se li ha de concedir, ja que compleix amb la normativa 
que regula aquestes compatibilitats, és a dir, no es modifica ni la seva jornada ni el 
seu horari. 
 
9.- APROVACIÓ NOVA ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE L’ASSOCIACIÓ DE 
MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA 
 
Atès que des del maig de 2005, Canet de Mar utilitza el sistema porta a porta per a 
la recollida d’escombraries, la qual cosa el situa com un dels primers pobles a 
practicar aquesta recollida. 
 
Atès que pel maig de l’any 2002 es va crear l’associació de municipis catalans per a 
la recollida selectiva Porta a Porta.  
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, mitjançant acord del Ple municipal en 
sessió ordinària de data 27 de març de 2008, va acordar l’adhesió del consistori a 
aquesta associació com a membre de fet. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, mitjançant acord del Ple municipal en 
sessió ordinària de data 26 de gener de 2012, va acordar donar de baixa el 
consistori d’aquesta Associació, davant la impossibilitat de fer efectives les quotes 
d’associat, d’acord amb l’informe emès pel tècnic municipal de Medi Ambient, de 
data 19 de gener del mateix any. 
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Vist l’informe emès pel tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
senyor Eduard Moreno Roca, el qual es transcriu a continuació: 
 

N’ Eduard Moreno Roca, tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
comarca del Maresme, en relació a l’adhesió de l’Ajuntament de Canet de Mar a 
l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta, emeto el 
següent 
 
INFORME 
 
Primer.- Atès que hi ha voluntat política a l’Ajuntament de Canet de Mar per adherir-
se a l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta (d’ara 
en endavant Associació municipis PaP). 
 
Segon.- Atès que a l’article 6 dels estatuts de l’Associació municipis PaP es diu que 
“per a ser membre de l’associació s'ha de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta 
Directiva, la qual prendrà una decisió sobre això en la primera reunió que tingui lloc i 
la comunicarà en l'Assemblea General més immediata”.  
 
Tercer.- Atès que adherir-nos significa acceptar els deures estipulats a l’article 11, 
que són: 
 
“1. Comprometre's amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-
les. 
2. Contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i 
altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d'acord amb aquests. 
3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries. 
4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de 
l'associació.” 
 
Quart.- Atès que l’article 36 dels estatuts diu que “tots els membres de l'associació 
tenen la obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la 
manera i en la proporció que determini l'Assemblea General, a proposta de la Junta 
Directiva”. Atès que l’article 37 diu que “l'exercici econòmic coincideix amb l'any 
natural i queda tancat el 31 de desembre”. I atès que el des de l’associació se’ns 
comunica que “la quota d’associat és anual i és de 0,10€ per habitant servit amb el 
PaP per municipis de més de 5.000 habitants”. En el cas de Canet de Mar la quota 
anual tenint en compte una població per l’any 2017 considerem una població de 
14.284 habitants que és segons estadística de l’Ajuntament la última dada oficial de 
l’INE (Institut Nacional d’Estadística) i com que tenim el PaP al 100% de la població, 
dóna una quota anual de 1.428,40 €. 
 
Conclusió 
 
Informo d’aquests aspectes per tal d’aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Canet de 
Mar a l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta. 
 
Aquest és el meu informe que dono i signo a Canet de Mar a 24 de gener de 2017. 
 

Atès que hi ha consignació pressupostària suficient al pressupost per a l’exercici 
2017, d’acord amb la retenció de crèdit 0133. 
 
Vista la diligència de conformitat de la Intervenció municipal. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió extraordinària de data 16 de 
febrer de 2017, prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar 
favorablement a la incorporació d’aquesta proposta a l’ordre del dia del Ple. 
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Vist l’article 6 dels estatuts que regulen l’Associació de Municipis Catalans per a la 
Recollida Selectiva Porta a Porta, de conformitat amb la proposta de la Tinència de 
l’Alcaldia de Medi Ambient i Sanitat, s’acorda per catorze vots a favor dels regidors 
Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata, 
Josep M. Masvidal Serra, Coia Tenas Martínez, Àngels Isart Falceto, Assumpta 
Revoltós Vaquer, Quirze Planet Rovira, Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori 
Fraxedas, Àngel López Solà, Esther Agulló Renau i Marc Jiménez Torres i dues 
abstencions dels regidors Toni Romero Carbonell i Cristina Soler Vílchez: 
 
PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Canet de Mar com a membre de 
dret de l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta, 
d’acord amb l’informe emès pel tècnic de Medi Ambient municipal, transcrit en el 
cos d’aquesta proposta. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa de 1.428,40 euros, en concepte de quota a 
l’Associació, d’acord amb l’article 36 dels estatuts de l’Associació, consignada a la 
partida pressupostària 22 16210 48100, (RC número 0133). 
 
TERCER.- Facultar la senyora alcaldessa per signar tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a l’Associació de Municipis Catalans per a la 
Recollida Selectiva Porta a Porta. 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Sanitat, 
explica que anys enrere l’Ajuntament ja havia format part d’aquesta associació, 
però en l’època de crisi se’n va sortir. L’any passat ja es volia tornar a formar part 
d’aquesta associació, però per problemes pressupostaris no es va poder dur a 
terme. Aquest any sí que formava part del pressupost i, per tant, avui es porta a 
consideració del Ple. L’adhesió a aquesta associació repercutirà en el poble en 
forma d’informació sobre la recollida porta a porta, d’optimització d’aquest sistema 
de recollida, de difusió de resultats, de serveis als quals tenen dret els membres 
d’aquesta associació, de visites informatives i assessorament dels ens 
supramunicipals, de solucions als dubtes que es puguin produir relacionats amb la 
recollida porta a porta, de centralitzar diferents experiències amb aquesta recollida, 
de posar en contacte diferents ens amb afinitats comunes, d’oferir informació, 
d’organitzar trobades tècniques, d’efectuar compres conjuntes i de coordinar les 
sol·licituds de subvencions. Aquests són, a grans trets, els avantatges de formar 
part d’aquesta associació. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, explica 
que, com ha dit el senyor Masvidal, l’Ajuntament de Canet de Mar va deixar de 
formar part d’aquesta associació l’any 2012 per un tema estrictament econòmic en 
una època de retallades. És cert que era una adhesió que ja estava planificada per 
a l’any passat, però no entrava en el pressupost i, per tant, no es va poder fer. 
Felicita el govern per tirar endavant aquesta nova adhesió perquè creu que és 
important, tenint en compte que Canet és un dels municipis pioners en la recollida 
porta a porta. No cal dir que el seu grup se suma a aquesta aprovació perquè és 
una bona iniciativa. 
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10.- APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL 
DEL MARESME I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER A L’ATENCIÓ 
DOMICILIÀRIA (SAD SOCIAL I SAD DEPENDÈNCIA) 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar va signar amb el Consell Comarcal del 
Maresme, en data 18 de març de 2009, un conveni de col·laboració per la gestió i el 
seguiment del servei d’Atenció Domiciliària (SAD), el qual es va tornar a signar en 
data 11 de febrer de 2013. 
 
Atès que el Ple municipal, en sessió extraordinària del dia 7 de novembre de 2013, 
va aprovar la pròrroga de la delegació de competència al Consell Comarcal del 
Maresme per a la prestació d’aquest servei mitjançant la renovació del conveni 
entre ambdues administracions, delegació que, d’acord amb el pacte cinquè, es pot 
prorrogar mitjançant l'aprovació anualment d'una addenda econòmica. 
 
Atès que en dates de 20 de gener de 2010, 24 de gener de 2011, 30 de març de 
2012, 12 de febrer de 2013, 19 de desembre de 2013, 21 de gener de 2015 i 11 
d’abril de 2016 es van signar les respectives addendes de pròrroga de l’esmentat 
conveni, amb una vigència que s’acaba en data 31 de desembre de 2016. 
 
Vista la memòria justificativa de la cap d’Àrea de Serveis Socials, de data 20 de 
desembre de 2016, que es transcriu a continuació: 
 
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ RELATIU A LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIARIA (SAD), ADDENDA 2017 
 

I. DADES DEL SERVEI PROMOTOR 
 
Servei promotor: Àrea de Serveis Socials 
 
Dades de contacte del servei promotor: Milagros Gonzàlez Gonzàlez, cap D’Àrea de 
Serveis Socials. Telèfon 93 795 46 79. gonzalezgmlg@canetdemar.cat 
 

II. PROPOSTA DE CONVENI 
Entitat/s amb la/les qual/s se celebra el conveni:  
CONSELL COMARCAL DEL MARESME - NIF  
 
 
 
Objecte del conveni: El Consell Comarcal del Maresme , com a àrea de Serveis Socials 
Bàsics del CCN te la competència de promoure i gestionar els programes de serveis i 
prestacions de Serveis Socials, així com aquelles que li siguin deleguin i/o encarreguin de 
gestionar els municipis. 
 
El Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Canet de Mar varen signar en data 11 de 
febrer de 2013, un conveni de col·laboració per la gestió i seguiment del Serveis d’Atenció 
Domiciliaria (SAD), i posteriorment s’han signat les respectives addendes econòmiques de 
pròrroga de l’esmentat conveni, per tal de continuar oferint el servei a la població, segons 
necessitats detectades. 
 
A l’Addenda 2017 es preveuen i proposen un total de 150h de SAD social, 4.320h de SAD de 
dependència i 12h de coordinació. 
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III. INTERÈS DE L’ACTIVITAT 
Necessitat i oportunitat de la subscripció del conveni (Addenda 2017) 
En l’Addenda del Contracte Programa 2017, es proposa un nombre d’hores que s’estimen 
necessàries tant de SAD Social com de SAD de Dependència d’acord a la situació social per 
tal d’atendre necessitats del territori, puntual, urgents i bàsiques, així les hem d’oferir des 
del municipi d’acord amb la cartera de recursos de la Dependència 
 
 
Punts de coincidència de l’activitat a convenir amb els objectius del servei 
promotor: Delegació de la competència sobre el SAD de l’Ajuntament de Canet de Mar al 
Consell Comarcal del Maresme -Addenda econòmica 2017 
 
 
Objectius d’interès comú a complir: Oferir el servei SAD amb el període anual de la 
pròrroga de la delegació de competència sobre el SAD de l’Ajuntament de Canet de Mar al 
Consell Comarcal del Maresme durant el període 1 de gener i 31 de desembre de 2017 
 
 
 

IV. ACTUACIONS A DESENVOLUPAR PER AL COMPLIMENT DEL CONVENI 
 
Actuacions a escometre per l’Ajuntament de Canet de Mar: segons consta a l’addenda 
l’Ajuntament de Canet de Mar transferirà al Consell Comarcal del Maresme els fons 
necessaris i suficients per fer front a les despeses que origini la delegació plasmada en el 
present conveni , contra la prestació del servei de SAD per part del Consell Comarcal del 
Maresme i les liquidacions trimestrals, i d’acord amb les tarifes establertes en la addenda 
2017 que s’ha adjunta. 
L’horari del prestació del servei es: 
Horari Diürn el comprés entre les 7:00h i les 21:00h de dilluns a dissabte en horari oficial 
d’hivern, i de 7:00h a 22:00h en horari oficial d’estiu. 
Horari extraordinari el comprés entre les 21:01 i les 6:59 de dilluns a dissabte, els 
diumenges i festius en horari oficial d’hivern. I entre les 22:01 i les 6:59 de dilluns a dissabte 
i els diumenges i dies festius en horari oficial d’estiu. 
 
 
Actuacions a escometre per la/ les entitat/s concertant/s: El Consell Comarcal del 
Maresme farà a l’Ajuntament de Canet de Mar una liquidació trimestral, on constaran les 
hores dels serveis prestats, el preu unitari, les variacions que puguin haver tingut lloc en 
relació a aquesta addenda econòmica al conveni de delegació de competències. Les 
diferències que sorgeixin entre aquesta liquidació trimestral i els temes de la present 
addenda econòmica es regularitzaran mitjançant la transferència de fons que correspongui. 
 

 
V. COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI: 

Representant/s de l’Ajuntament de Canet de Mar:  
Cap d’Àrea de Serveis socials, Milagros González 
 
Representant/s de la/es entitat/s concertant/s: <consignar nom i cognoms i dades 
específiques del departament o servei de l’entitat a la que pertany> 
 

 
VI. RECURSOS I APORTACIONS DEL CONVENI / IMPACTE ECONÒMIC: 

Recursos necessaris per al desenvolupament del conveni:  
 
a) Aportació de mitjans materials, en el seu cas: 

 
Ajuntament de Canet de Mar:  

 
Entitat/s concertant/s:  
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b) Aportació de mitjans personals, en el seu cas: 
 

Ajuntament de Canet de Mar:  
 

 
 
 
c) Pressupost total de l’activitat:  

Aportació màxima de 24.900,60€ desglossats en el següents conceptes: 
150h de SAD social, per un import total màxim de 2.307,00€ més IVA. 
4.320h de SAD dependència, per un import màxim de 22.593,60€ més IVA 
12h de coordinació, per un import màxim de 184.56€ més IVA  
 

d) Aportació de recursos financers: 
 

Ajuntament de Canet de Mar  
Aportació màxima de 24.900,60€ més IVA 
 

Entitat/s concertant/s: <consignar> 
 

e) Impacte econòmic  
<Relacionar les operacions comptables realitzades i aplicacions pressupostàries, per a cada 
un dels anys de vigència del conveni, incloent una breu explicació de les possibles 
repercussions pressupostàries> 
 

 
VII. ALTRES REQUERIMENTS: 

Les prestacions que constitueixen l’objecte del conveni no tenen caràcter contractual. 
 
El conveni compleix els requeriments de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic i resta de la normativa aplicable. 

 
 
 
Vista i trobada conforme l’addenda econòmica per a l’any 2017 per a la delegació 
de competència sobre el SAD de l’Ajuntament de Canet de Mar al Consell Comarcal 
del Maresme, la qual es transcriu a continuació: 
 

Delegació de la competència sobre el SAD de l’Ajuntament de Canet de Mar al Consell 
Comarcal del Maresme - Addenda econòmica 2017 

 
1.- El període anual de la pròrroga de la delegació de competència sobre el SAD de 
l’Ajuntament de Canet de Mar al Consell Comarcal del Maresme comprèn el període 
entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2017. 

 
2.- Horari del servei: 
Horari diürn, el comprès entre les 7.00h i les 21.00h, de dilluns a dissabte en horari 
oficial d’hivern, i de 7.00h a 22.0h en horari oficial d’estiu. 
Horari extraordinari, el comprés entre les 20:01 i les 06:59 de dilluns a dissabte i els 
diumenges i dies festius. 

 
3.- L’Ajuntament de Canet de Mar transferirà al Consell Comarcal del Maresme els 
fons necessaris i suficients per fer front a les despeses que origini la delegació 
plasmada en el present conveni, contra la presentació per part del Consell Comarcal 
del Maresme de les liquidacions trimestrals, i d’acord amb les següents tarifes: 
 

· El preu/hora unitari per l’any 2017 del servei de SAD - SOCIAL serà de 15,38 € 
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+ 4% IVA i del servei SAD – DEP de 5,23 € + 4% IVA. Aquest preu resta 
subjecte a la revisió del mòdul preu/hora que pugui portar a terme la Generalitat 
de Catalunya. 

 
· El preu/hora unitari de coordinació serà de 15,38 € + 4% IVA. 

 
Així mateix, l’estimació d’hores de prestació dels serveis és: 
 
1) Prestació de 150 hores de SAD social, per un import total màxim de 2.307,00 € 
més IVA. 
2) Prestació de 4.320 hores de SAD dependència, per un import total màxim de 22 
593,60 € més IVA. 
3) Hores de coordinació: 12, per un import total màxim de 184,56 € més IVA. 
 

Concepte Preu/hora Hores Preu total 
SAD social 15,38 € + 4% IVA 150 2.399,28€ 
SAD dependència 5,23 € + 4% IVA 4.320 23.497,34€ 
Hores de 
coordinació 

15,38 € + 4% IVA 12 191,57€ 

Total any   26.088,19 € 
 

Per tant, es preveu una transferència màxima de l’Ajuntament al Consell Comarcal de 
24.900,60 € més IVA. 

 
4.- El Consell Comarcal del Maresme farà a l’Ajuntament de Canet de Mar una 
liquidació trimestral, on constaran les hores de serveis prestats, el preu unitari, les 
variacions que puguin haver tingut lloc en relació a aquesta addenda econòmica al 
conveni de delegació de competències. Les diferències que sorgeixin entre aquesta 
liquidació trimestral i els termes de la present addenda econòmica es regularitzaran 
mitjançant la transferència de fons que correspongui. 

 
Vist l’informe de secretària i intervenció núm. 004/2017, de data 13 de febrer de 
2017, el qual es transcriu a continuació: 
 

“Informe 004/2017 de la secretaria i intervenció en relació al procediment a 
seguir en l’aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració per a la 
prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD) 
 
Núria Mompel i Tusell, secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar, i Lluís Viñas 
Peitabí, interventor municipal, en relació amb la proposta d’acord d’aprovació d’un 
addenda al conveni entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Canet de 
Mar per a l’atenció domiciliària, i en compliment del que es disposa a l’article 3.c) del 
Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel que es regula el Règim jurídic dels 
funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, l’art. 179.b) del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, en relació amb els articles 52.2.q) i 114.3.e) del mateix cos legal, 
emeto el següent 
 

INFORME 
 
I.-ANTECEDENTS DE FET 
 
I.- El Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Canet de Mar van signar un 
conveni de col·laboració per a la prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD), l’11 
de febrer de 2013, en virtut del qual l’Ajuntament de Canet de Mar va delegar en el 
Consell Comarcal del Maresme la competència municipal quant al servei d’atenció 
domiciliària. 
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En base a aquesta delegació, el Consell Comarcal del Maresme assumia el servei 
delegat i l’Ajuntament de Canet de Mar ha de transferir anualment els fons necessaris i 
suficients per fer front a les despeses que origini la delegació, havent-se de plasmar en 
una addenda econòmica al conveni, que s’ha d’aprovar amb caràcter anual, la 
quantificació exacta d’aquests fons. 
 
II.- En data 15 de novembre de 2016, el Ple del Consell Comarcal del Maresme, va 
acordar aprovar la pròrroga de la delegació de competència de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, per al servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), així com 
l’addenda econòmica corresponent al període 1 de gener a 31 de desembre de 2017. 
 
II.-LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
La legislació aplicable ve determinada per la següent: 
 
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC). 
 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL). 
 

- Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques (LPACAP). 
 

- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les Administracions Públiques 
(LRJAP). 
 

- Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local (TRRL). 
 

- Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF). 

 
III.-FONAMENTS JURÍDICS 
 
Primer.- En primer lloc cal aclarir que, per imperatiu de la disposició addicional 
vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, reguladora del règim jurídic de les 
Administracions Públiques (en endavant LRJAP), tot i que la proposta objecte del 
present informe és l’aprovació de la pròrroga d’un conveni formalitzat en data 11 de 
febrer de 2013, aquest s’ha d’adaptar a les disposicions de l’esmentada norma. Per 
tant, és aquesta norma la que li haurà de ser d’aplicació. 
 
Segon.- Pel que fa a la durada del conveni, de conformitat amb el que disposa l’art. 
49.h) LRJAP, els convenis han de tenir una durada determinada que no podrà ser 
superior a 4 anys, excepte quan normativament se’n prevegi un de superior. Aquesta 
durada inicial podrà ser objecte d’una única pròrroga per un termini de fins a 4 anys 
addicionals, sempre que s’acordi de forma expressa pels signants abans que finalitzi el 
seu termini. 
 
Per altra banda, l’esmentada disposició addicional vuitena LRJAP, també preveu que 
l’adaptació dels convenis a les seves previsions serà automàtica pel que fa al seu 
termini de vigència per aplicació directa de les regles previstes a l’article 49.h).1º, per 
aquells convenis que no tinguessin determinat un termini de vigència o, existint, 
s’hagués establert una pròrroga tàcita per temps indefinit en el moment d’entrada en 
vigor d’aquesta Llei. En aquests casos el termini de vigència del conveni serà de 4 
anys a comptar des de l’entrada en vigor de la LRJAP. 
 
En el conveni objecte del present informe, la durada no és indeterminada ja que es va 
fixar per un any, i tampoc s’hi van establir pròrrogues tàcites, doncs aquestes s’han 
d’acordar de forma expressa cada any, però és cert que no es va delimitar el termini 
màxim al que podien arribar aquestes pròrrogues, per tant, i tenint en compte que ja 
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han transcorregut 4 anys des de l’aprovació del conveni, cal entendre que la present 
serà l’última pròrroga que es podrà aprovar, essent necessari aprovar un nou conveni 
l’any vinent en cas que es volgués continuar delegant la competència per prestar 
aquest servei en el Consell Comarcal del Maresme. 
 
Tercer.- Pel que fa a l’objecte de l’addenda, això és la pròrroga de la delegació de 
competències formalitzada en data 11 de febrer de 2013, L’aprovació de la 
transferència de funcions o activitats a altres Administracions Públiques requereix un 
quòrum d’aprovació per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació conforme allò previst a l’art. 114.3.3) del TRLMRLC. En el present cas, 
aquest número és de 9 conforme a l’article 179 de la Llei orgànica de règim electoral 
general. 
 
L’article 54.1.b del TRRL determina el caràcter preceptiu de l’assessorament legal de la 
secretaria municipal en aquells supòsits en què l’acord requereixi la majoria absoluta, 
com és el cas. 
 
L’informe de la secretaria s’emetrà en l’àmbit de l’assessorament legal preceptiu i 
coexistirà amb el que ha d’emetre, en virtut del mateix mandat indicat al paràgraf 
precedent, l’Interventor municipal, en exercici de la seva funció interventora. 
 
Aquest informe s’emetrà en els termes institucionals dels articles 79 i 80 de la LPACAP, 
, amb les especialitats derivades del desenvolupament que s’efectua a l’article 
173.1.b) del ROF. 
 
Quart.- La delegació que es pretén aprovar no té la consideració de delegació 
interorgància de les regulades a l’art. 9.1. LRJAP, és a dir, entre òrgans de la mateixa 
Administració. 
 
Tampoc pot considerar-se una delegació de competències de les regulades a l’article 
27 de la LRBRL, la legislació vigent no conté un règim per a les delegacions entre 
entitats locals amb caràcter general, sinó només per a àrees de l’activitat 
administrativa, com succeeix amb l’article 7 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 
 
Per tant, la delegació plantejada s’ha de qualificar jurídicament com una delegació 
interadministrativa a favor d’una entitat territorial de dret públic, amb personalitat 
jurídica pròpia, el Consell Comarcal del Maresme, i que troba el seu fonament legal en 
els articles 114.3.e) del TRLMRLC, i 47.2.h) de la LRBRL. 
 
Cinquè.- Els articles 52.2.q), en concordança amb l’art. 114.3.e) del TRLMLC i 
22.2.p), en concordança amb l’art. 47.2.h) de la LRBRL, reserven al Ple de la 
Corporació la competència orgànica per aprovar l’esmentada delegació. 
 
Es requereix el quòrum especial de la majoria absoluta legal del nombre de membres 
de la Corporació, tal i com s’ha dit en el fonament jurídic primer. 
 
L’acord que s’adopti haurà de fixar l’abast i el contingut de la delegació. A aquest 
efecte, en cap cas podran ser objecte de delegació les competències relatives a (art. 
9.2 LRJAP): 
 

• Els assumptes que es refereixin a relacions amb la prefectura de l’Estat, 
presidència del govern de la nació, corts generals, presidències dels Consells de 
Govern de les Comunitats Autònomes i Assemblees Legislatives de les 
Comunitats Autònomes. 

• L’adopció de disposicions de caràcter general. 
• La resolució de recursos en els òrgans administratius que hagin dictat els actes 

objecte de recurs. 
• Les matèries en què així es determini per normes amb rang de Llei.  
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A no ser que ho autoritzi una Llei de forma expressa no es podran delegar les 
competències que s’exerceixin per delegació (art. 9.5 LRJAP). 
 
La delegació d’atribucions s’entendrà feta de forma indefinida, a no ser que l’acord de 
delegació disposi una altra cosa, o la temporalitat de la mateixa es derivi de la pròpia 
naturalesa de la delegació (art. 118 ROF). 
 
Sisè.- La delegació serà revocable en qualsevol moment per l’òrgan que l’ha conferit 
(art. 9.6 LRJAP).  
 
La revocació o la modificació de les delegacions s’haurà d’adoptar amb les mateixes 
formalitats exigides per al seu atorgament. (art. 114.3 ROF) 
 
En el cas de revocar la delegació, l’òrgan que ostenti la competència originària podrà 
revisar les resolucions preses per l’òrgan o autoritat delegada en els mateixos casos i 
condicions establertes per a la revisió d’ofici dels actes administratius (art. 116 ROF). 
 
Si no es disposa altra cosa, l’òrgan delegant conservarà les facultats següents en 
relació a la competència delegada (art. 115 ROF): 
 

• la de rebre informació detallada de la gestió de la competència delegada i dels 
actes o disposicions emanats en virtut de la delegació. 

• La de ser informat prèviament a l’adopció de decisions de transcendència. 
• Els actes dictats per l’òrgan delegat en l’exercici de les atribucions delegades 

s’entenen dictats per l’òrgan delegant, corresponent, en conseqüència, a aquest 
la resolució dels recursos de reposició que es puguin interposar, a no ser que en 
l’acord de delegació expressament es confereixi la resolució dels recursos de 
reposició contra els actes dictats per l’òrgan delegat. 

 
L’òrgan delegant podrà avocar en qualsevol moment la competència delegada de 
conformitat amb la legislació vigent sobre procediment administratiu comú (art. 116 
ROF). 
 
L’avocació es farà mitjançant acord motivat que haurà de ser notificat als interessats 
en el procediment, si n’hi haguessin, amb anterioritat a la resolució final que es dicti. 
 
Contra l’acord d’avocació no hi cap recurs, encara que es podrà impugnar en el recurs 
que, en el seu cas, s’interposi contra la resolució del procediment (art. 10 LRJAP). 
 
Setè.- La delegació d’atribucions requerirà, per tal que sigui eficaç, la seva acceptació 
per part del delegat, de conformitat amb el que es disposa a l’article 22.2.g) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificat per la llei 
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local. En 
aquest sentit, consta a l’expedient notificació de l’acord pres pel Ple del Consell 
Comarcal del Maresme en data 15 de novembre de 2016, acceptant la delegació.  
 
La delegació de competències s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, 
tenint en compte l’òrgan delegant i l’àmbit territorial de competència d’aquest (art. 9.3 
LRJAP). 
 
D’acord amb el paràgraf segon de l’article 57 de la LRBRL la delegació es comunicarà a 
aquelles altres administracions interessades que no hagin intervingut a fi i efecte de 
garantir una recíproca i constant informació. 
 
Vuitè.- Per últim i, tot i que es tracta d’una pròrroga i no de l’aprovació inicial del 
conveni, cal tenir en compte que, de conformitat amb el previst en l'article 53 de Llei 
40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Publico en relació amb la instrucció 
relativa a la remissió telemàtica al Tribunal de Comptes de convenis i de relacions 
anuals dels celebrats per les entitats del sector públic local, aprovada per Resolució de 
2 de desembre de 2016, de la Presidència del Tribunal de Comptes, dins del termini 
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dels tres mesos següents a la subscripció de qualsevol conveni els compromisos 
econòmics del qual superin els 600.000 euros, s'haurà de remetre al Tribunal de 
Comptes o òrgan extern de fiscalització de la Comuniqueu Autònoma, còpia del 
document de formalització del conveni, acompanyada de la corresponent memòria 
justificativa.  

 
S'entén per compromisos econòmics assumits, l'import total de les aportacions 
financeres que es comprometin a realitzar el conjunt dels subjectes que subscriuen el 
conveni, independentment de l'aportació que correspongui a l'entitat local remitent de 
la documentació. 

 
Així mateix, les entitats locals hauran de remetre anualment una relació certificada 
comprensiva dels convenis formalitzats, amb independència de la seva quantia, en 
aplicació de l'article 53.3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic i la instrucció relativa a la remissió telemàtica al Tribunal de Comptes de 
convenis i de relacions anuals dels celebrats per les entitats del sector públic local, 
aprovada per Resolució de 2 de desembre de 2016, de la Presidència del Tribunal de 
Comptes. 
 
IV.-CONCLUSIONS 
 
Per tot el què s’ha exposat, i a criteri dels funcionaris signants, el procediment per a 
l’aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració formalitzat en data 11 de febrer de 
2013, pel que l’Ajuntament de Canet de Mar delega en el Consell Comarcal del 
Maresme la prestació del servei anomenat “Servei d’atenció domiciliària (SAD)”, 
s’ajusta a dret en els termes exposats. 
Aquest és l’informe que emeten els qui subscriuen a la vila de Canet de Mar, a 13 de 
febrer de de 2017.” 

 
Vist l’informe de fiscalització de l’interventor, de 13 de febrer de 2017, que es 
transcriu a continuació: 

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

INFORME DE FISCALITZACIÓ 
NÚM. 008 /2017 

 
ASSUMPTE: Delegació de la competència sobre el SAD de l’Ajuntament de 
Canet de Mar al Consell comarcal del Maresme - Addenda econòmica 2017 
 
I.- RELACIÓ DE FETS 
 
S'ha rebut per a la seva fiscalització prèvia proposta d’acord amb la següent part 
resolutiva: 
 
«PRIMER.- Aprovar l’addenda econòmica per a l’any 2017, en la qual es defineixen els 
criteris per a la prestació del servei d’atenció domiciliària, amb efectes a partir del dia 
1 de gener de 2017. 
 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa de 26.088,19 euros, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 40 23100 25000 del pressupost per a l’exercici 2017 (RC 189), i 
d’acord amb els conceptes següents: 
 

Concepte Preu/hora Hores Preu total 
SAD social 15,38 € + 4% IVA 150 2.399,28€ 

SAD dependència 5,23 € + 4% IVA 4.320 23.497,34€ 
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Hores de coordinació 15,38 € + 4% IVA 12 191,57€ 
Total any     26.088,19€ 

  
TERCER.- Facultar la senyora alcaldessa, per signar tots els documents que siguin 
necessaris per fer efectius aquest acords. 
 
QUART.- En tractar-se d’una delegació de competències de l’Ajuntament de Canet de 
Mar en favor del Consell Comarcal del Maresme, publicar aquest acord en el Butlletí 
Oficial de la Província, tenint en compte l’òrgan delegant i l’àmbit territorial de 
competència d’aquest (art. 9.3 LRJAP). 
 
CINQUÈ.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal del Maresme i a la Intervenció 
i la Tresoreria municipals, a tots els efectes. 
 
Tanmateix, el Ple municipal decidirà.» 
 
II.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
A) Amb caràcter general: 

 Text refós de la Llei d'Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 
de març. 

 Bases d'execució del pressupost de l'exercici 2017. 
 Resolución de 2 de junio de 2008, de la Intervención General de la 

Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 30 de mayo de 2008, por el que se da aplicación a la previsión de 
los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de 
la función interventora en régimen de requisitos básicos. 

 
B) Amb caràcter específic: 

 Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local, 
 Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 

les disposicions legals en matèria de Règim local (TRRL) 
 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF) 
 Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 

Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, 
 Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, articles 47 a 53. 

 
III.- ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 
 
Les Bases d’execució del Pressupost municipal 2017 regulen en el capítol II del Títol V, 
articles 47 a 53 l’exercici de la funció interventora. 
Quant a la fiscalització de les despeses, l’article 48, apartat 2n, de les BEP estableix el 
següent: 
 
«2.- La fiscalització dels expedients de despesa de l’Ajuntament de Canet de Mar i 
l’Organisme Autònom Ràdio Canet es subjectarà al règim de fiscalització prèvia 
limitada regulat en l’article 219, apartats 2n i 3r, del TRLHL.  

 L’existència de crèdit pressupostari i que el crèdit proposat és l’adequat a la 
naturalesa de la despesa i a l’obligació que es proposi contraure.  

 En els casos en que es tracti de contraure compromisos de despeses de 
caràcter plurianual es comprovarà, a més, que es compleixi el preceptuat en 
la normativa vigent. 

 Que les obligacions o despeses es generin per l’òrgan competent. 
 Addicionalment a l’anterior, es comprovaran aquells aspectes que es recullen 

en la Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de 
Ministres, mitjançant el qual es dóna aplicació a la previsió dels articles 152 i 
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147 de la Llei general pressupostària respecte de l’exercici de la funció 
interventora en règim de requisits bàsics.  

L’òrgan interventor podrà formular les observacions complementàries que consideri 
convenients, sense que aquestes tinguin, en cap cas, efectes suspensius en la 
tramitació dels expedients corresponents.  
 
Les obligacions o despeses sotmeses a la fiscalització limitada seran objecte d’una 
altra plena amb posterioritat, exercida sobre una mostra representativa dels actes, 
documents o expedients que donaren origen a la referida fiscalització, mitjançant 
l’aplicació de tècniques de mostreig o auditoria, amb la finalitat de verificar que 
s’ajusten a les disposicions aplicables en cada cas i determinar el grau del compliment 
de la legalitat en la gestió dels crèdits.  
 
Els òrgans de control intern que realitzin les fiscalitzacions amb posterioritat hauran 
d’emetre un informe escrit en el que facin constar totes les observacions i conclusions 
que se’n dedueixin. Aquests informes es trametran al Ple amb les observacions que 
haguessin efectuat els òrgans gestors.» 
 
IV. ASPECTES FISCALITZATS 
 
4.1. Aspectes generals 
 
Primer.- Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat i suficient a la 
naturalesa de la despesa o obligació que es proposi contraure. S'entendrà que el crèdit 
és adequat quan financi obligacions a contraure o nascudes i no prescrites a càrrec de 
l'Ajuntament o de l'Organisme Autònom, complint els requisits i regles pressupostàries 
de temporalitat, especialitat i especificació regulades en els articles 163, 167 i 172 
TRLHL i 24 i ss del RD 500/1990, de 20 d’abril.  
 
Consta expedit documents RC núm. 198 per import de 26.088,19 euros a l’aplicació 
pressupostària 40 2100 25000. 
 
Segon.- En els casos en què es tracti de contraure compromís de despeses de 
caràcter plurianual, que es compleixi allò preceptuat a l'article 174 del Text Refós de la 
Reguladora de les Hisendes Locals. No aplicable. 
 
Tercer.- Que les despeses o obligacions es proposen a l'òrgan competent per a 
l'aprovació, compromís de la despesa o reconeixement de l'obligació.  
 
Segons estableix l'article 185.1 del TRLHL, dins de l'import dels crèdits autoritzats en 
els pressupostos correspondrà l'autorització i disposició de les despeses al president o 
al Ple de l'entitat d'acord amb l'atribució de competències que estableixi la normativa 
vigent. 
 
Segons es desprèn de l’article 114.3.3 del TRLMRLC, correspon al Ple l’aprovació de la 
transferència de funcions o activitats a altres administracions públiques. 
 
Quart.- En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a despeses amb 
finançament afectat, es comprovarà que els recursos que els financen són executius, 
acreditant-se amb l’efectiva materialització de l’ingrés o l’existència de documents 
fefaents que acreditin la seva efectivitat, d’acord amb allò previst en l’article 173.6 
TRLHL. No aplicable en aquest expedient. 
 
Cinquè.- Que els expedients de compromís de despesa responen a despeses 
aprovades i, en el seu cas, fiscalitzades favorablement, i que l'import de les despeses 
que es proposada disposar no supera l'import de la despesa autoritzada.  
 
El present expedient, per raó de la seva naturalesa, es tramita mitjançant acumulació 
de fases AD. 
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Sisè.- Que els expedients de reconeixement d'obligacions responen a despeses 
aprovades i compromeses, i en el seu cas, fiscalitzades favorablement. No aplicable. 
 
Setè.- En el cas que s’hagin articulat mecanismes de comprovació material, que 
aquesta s’hagi produït i que sigui favorable. No aplicable. 
 
4.2.-Aspectes específics 
 
Primer.- Que existeix informe del Servei Jurídic sobre el text de la pròrroga. 
Consta informe preceptiu de secretaria, d’acord amb article 179.1.b TRLMRLC, subscrit 
també per la Intervenció. 
 
Segon.- Que existeix, si s’escau, l’informe favorable del Ministeri d’Economia i Hisenda 
a que se refereix l’article 63 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2010. No aplicable. 
 
Tercer.- Que existeix, si s’escau, l’informe favorable del Ministeri d’Economia i 
Hisenda a que es refereix l’article 58 de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de 
Pressupostos Generales de l’Estat per l’any 2011. No aplicable. 
 
V.- OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES 
 
No es formulen. 
 
VI.- CONCLUSIONS 
 
S’informa FAVORABLEMENT la tramitació de l'expedient, als efectes de la fiscalització 
prèvia limitada, segons article 219.2 del TRLHL. 
 
El present expedient estarà subjecte a una fiscalització plena posterior mitjançant 
tècniques de mostreig i auditoria, d'acord amb allò previst en l'article 219.3 del TRLHL 
i els articles 47 a 49 de les Bases d'execució del pressupost vigent. 
Canet de Mar, la data de signatura electrònica.” 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió extraordinària de data 16 de 
febrer de 2017, prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar 
favorablement a la incorporació d’aquesta proposta a l’ordre del dia del Ple. 
 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Benestar 
Social i Gent Gran Règim Intern, s’acorda per unanimitat dels setze membres 
presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Aprovar l’addenda econòmica per a l’any 2017, en la qual es defineixen 
els criteris per a la prestació del servei d’atenció domiciliària, amb efectes a partir 
del dia 1 de gener de 2017. 
 
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa de 26.088,19 euros, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 40 23100 25000 del pressupost per a l’exercici 2017 (RC 
189), i d’acord amb els conceptes següents: 
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Concepte Preu/hora Hores Preu total 
SAD social 15,38 € + 4% IVA 150 2.399,28€ 

SAD dependència 5,23 € + 4% IVA 4.320 23.497,34€ 

Hores de coordinació 15,38 € + 4% IVA 12 191,57€ 
Total any   26.088,19€ 

 
TERCER.- Facultar la senyora alcaldessa, per signar tots els documents que siguin 
necessaris per fer efectius aquest acords. 
 
QUART.- En tractar-se d’una delegació de competències de l’Ajuntament de Canet 
de Mar en favor del Consell Comarcal del Maresme, publicar aquest acord en el 
Butlletí Oficial de la Província, tenint en compte l’òrgan delegant i l’àmbit territorial 
de competència d’aquest (art. 9.3 LRJAP). 
 
CINQUÈ.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal del Maresme i a la 
Intervenció i la Tresoreria municipals, a tots els efectes. 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Benestar Social, Gent 
Gran i Recursos Humans, explica que l’any 2009 es va signar un conveni de 
col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme, que es va renovar el 2013 i 
que es pot prorrogar mitjançant l’aprovació d’una addenda econòmica. En aquesta 
addenda per al 2017 es preveuen un total de 150 hores per al SAD social, 425 
hores per al SAD dependència i 12 de coordinació. 
 
11.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 
GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS 
 
Atès que els articles 41 a 47 del TRLHL regulen l’objecte, quantificació i 
procediment d’aprovació dels preus públics per la prestació de serveis o la 
realització d’activitats de competència local en les quals no concorrin cap de les 
circumstàncies de l’article 20.1.B del TRLHL. 
 
Vista la memòria econòmica aportada, d’acord amb l’article 26.2 de la Llei 8/1989, 
de 13 d’abril, de Taxes i preus públics,  
 
Vist que en relació a les propostes d’establiment o modificació de preus públics per 
la prestació de serveis, s’addueixen raons d’interès social per establir un import 
inferior al cost del servei, d’acord amb allò previst en l’article 44.2 del TRLHL, 
 
Vist l’informe emès, en data 13 de febrer de 2017, per l’Interventor i la Secretària 
de la Corporació, que es transcriu a continuació: 

 
“En Lluís Viñas Peitabí, interventor, i Núria Mompel i Tusell, Secretària de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, en virtut d’allò previst en l’article 179.1.a) del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, emeten el següent: 
 

INFORME NÚM. 005/2017 
 
Assumpte: Modificació de l’Ordenança general reguladora de preus públics quant 
als preus dels cursos de monitors 
 
I.- RELACIÓ DE FETS 



Ref: S/iu 

79 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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

S’ha rebut per al seu informe, la proposta d’acord d’aprovació de modificació de 
l’Ordenança general reguladora de preus públics, tramesa per la regidoria de Joventut. 
 
II.- FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- La normativa aplicable a l’expedient ve definida per: 
- Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.  
- Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i els reglaments que la 

desenvolupen.  
- Llei 8/1989, de 13 de abril, de Taxes i Preus Públics. 

 
Segon.- D’acord amb l’art. 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local (LBRL), les entitats locals tenen autonomia per establir i exigir tributs d’acord 
amb el que estableix la legislació de l’Estat reguladora de les hisendes locals. 
 
La potestat reglamentària de les entitats locals en matèria tributària s’exercirà a través 
d’ordenances fiscals reguladores dels seus tributs propis. 
 
Tercer.- Quant als preus públics, l’article 41 del TRLHL faculta als ens locals per establir 
preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de competència quan 
no concorrin cap de les circumstàncies de l’article 20.1.B del mateix cos legal -els supòsits 
de fet per l’exigència de taxes per prestació de serveis o realització d’activitats 
administratives-, sense que en cap cas es puguin exigir per serveis inclosos en els 
supòsits de no subjecció de les taxes (article 42). 
 
Quart.- L’article 44 del TRLHL estableix que l’import dels preus públics haurà de cobrir 
com a mínim el cost del servei o activitat, si bé s’admet que, quan concorrin 
circumstàncies socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin es 
podran fixar imports inferiors a aquest límit.  
 
Per la seva banda, l’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i preus públics 
estableix que els acords de creació o modificació d’aquestes contraprestacions pecuniàries 
s’hauran d’acompanyar d’una memòria econòmico-financera justificativa de l’import i el 
grau de cobertura de cost. 
 
Cinquè.- En allò que es refereix al procediment d’aprovació, l’article 47 del TRLHL 
únicament fa referència a la competència del Ple per l’establiment o modificació dels 
preus públics, sense perjudici de la facultat de delegació en la Junta de Govern, d’acord 
amb l’article 23.2.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, la qual, d’altra 
banda, no consta adoptada. 
 
Per tant, cal acudir al règim jurídic dels reglaments i ordenances municipals previst en 
l’article 49 de la LRBRL. 
 
III.-CONSIDERACIONS 
 
Primera.- La proposta d’acord contempla la modificació de l’import del preu públic per 
cursos de monitors.  
 
D’acord amb l’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i preus públics, en 
l’expedient consta memòria econòmica subscrita pel tècnic de joventut, en el qual es 
justifica l’import del preu pública i es posa de manifest el grau de cobertura del cost de 
realització de l’activitat corresponent.  
 
El rendiment previst del preu públic proposat és inferior al cost previst del servei. No 
obstant això, en la memòria econòmica s’addueixen raons d’interès social per acollir-se a 
l’excepció prevista en l’article 44.2 del TRLHL, en els següents termes: 
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«Així doncs la corporació considera que la realització el present curs per sota del límit 
pressupostari és d'interès per raons socials, doncs facilita l'accés al mateix al col·lectiu de 
joves de 18 a 35 anys. És sabut que aquest col·lectiu ha estat durament castigat per la 
recent crisi econòmica, prova d'això són les taxes d'ocupació registrades per l'EPA. Aquest 
curs doncs pot promoure una feina estacional al joventut municipi com pot ser la 
d'esdevenir monitor de lleure a l'estiu, o en molt casos pot ser sinònim d'una primera 
feina, sovint el primer escull que es troba el jovent d'avui.  
 
D'altra banda, l'obtenció del carnet i el diploma de monitor/a d’activitats d’educació en el 
lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de 
Catalunya, permet garantir que els i les monitors/es de lleure del nostre municipi estiguin 
formats i puguin desenvolupar la seva tasca de monitor/a amb la garantia i qualitat 
necessària. Aquest doncs és un altre element a considerar a l'hora de justificar per 
l'interès social en fixar els preus públics per sota del límit previst.» 
 
Segon.- La proposta d’acord manté un escalat de preus en el qual es fixen imports 
diferents -més baixos- per als residents al municipi que per als no residents. En aquest 
sentit, recordar que, d’acord amb la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea (TJUE), aplicar criteris de residència en el municipi per tal d’establir un 
tractament diferenciat en els tributs o preus municipals pot constituir una discriminació 
encoberta per raó de nacionalitat i un obstacle a la lliure circulació de persones, contraris 
al Dret comunitari, llevat que concorrin a) estar emparat en una disposició que estableixi 
expressament l’excepció basada en l’ordre públic, la seguretat i la salut públiques, b) 
ésser proporcionat a l'objectiu legítimament perseguit pel Dret nacional, i c) estar basat 
en consideracions objectives independents de la nacionalitat de les persones afectades. 
En aquest sentit, vegi’s, entre altres, les sentències STJCE de 16 de gener de 2003 Rep. 
Italiana a C388/01, STJCE de 5 de juny de 2008, Wood, C-164/07; STJCE de 2 d’octubre 
de 2003, García Avello, C148/02; STJCE de 23 de gener de 1997, Pastoors y Trans-Cap, 
C-29/95; STJCE de 19 de març de 2002 Rep. Italiana, C-224/00; STJCE de 1 d’octubre de 
2009, Gottwald, C-103/08; STJCE de 29 d’abril de 1999, Ciola, C-224/97; STJCE de 6 
d’octubre de 2009, R d’Espanya, C-153/08; STJCE de 11 de juliol de 2002, D’Hoop, C-
224/98; STJCE de 26 d’octubre de 2006, Tas-Hagen i Tas, C-192/05; STJCE de 15 de 
març de 2005, Bidar, C-209/03; STJCE de 18 de novembre de 2008, Förster, C-158/07. 
 
IV.-CONCLUSIONS 
 
Per tot el què s’ha exposat, s’informa desfavorablement la tramitació de l’expedient pels 
motius exposat en el punt segon de les consideracions jurídiques. 
 
Tot això sense perjudici d’opinió millor fonamentada en Dret, i llevat d’error o omissió. 
Aquest és l’informe que emeten els qui subscriuen a la vila de Canet de Mar, a 13 de 
febrer de 2017.” 
 

Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió extraordinària de data 16 de 
febrer de 2017, prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar 
favorablement a la incorporació d’aquesta proposta a l’ordre del dia del Ple. 
 
De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per deu vots a favor dels 
regidors Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel Serra Lerga, Sílvia 
Tamayo Mata, Josep M. Masvidal Serra, Coia Tenas Martínez, Àngels Isart Falceto, 
Assumpta Revoltós Vaquer, Quirze Planet Rovira i Marc Jiménez Torres i 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:  
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança general de preus 
públics, amb el detall de l’Annex 1 d’aquests acords.  
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SEGON.- Aprovar provisionalment el text refós de l’ordenança modificada, segons 
es conté en l’Annex 2 d’aquests acords. 
 
TERCER.- L’acord definitiu de modificació de l’ordenança general de preus públics, 
així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
QUART.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals, així com el text complet de l’Ordenança modificada durant el 
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de 
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que 
estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se 
presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 

ANNEX I.- MODIFICACIONS PROPOSADES 
 
Modificacions de l’Ordenança fiscal reguladora de preus públics 
 
Modificar l’Annex de l’Ordenança quant al preu del curs de monitors, dins l’apartat 
de l’àrea de joventut, que quedarà redactat de la següent manera:  
 
“ANNEX 
 
I. ÀREA DE JOVENTUT  
I.1. Curs de monitors  
 -Adults i/o joves d’altres municipis 200,00 € 
 -Joves canetencs (de 18 a 35 anys inclosos) 140,00 € 
 -Joves canetencs (de 18 a 35 anys inclosos) membres 

d’entitats juvenils que treballin en el món del lleure 
infantil i juvenil 

90,00 € 

[...]   
 
“ANNEX II. TEXT REFÓS DE LES ORDENANCES FISCALS MODIFICADES 
 
“ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS 

 
Article 1r. Objecte 
 
Aquesta ordenança conté !es normes comunes aplicables a tots els preus públics 
que pot establir l'Ajuntament, i, per tant, regula l'establiment, la fixació, la gestió i 
el cobrament dels preus públics que regeixen el capítol VI del títol I del Real Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que conté el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, i altres normes concordants sobre hisendes locals. 
 
Article 2n. Definicions 
 
Tenen la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se 
satisfacin per la prestació de serveis o la realització d'activitats efectuades en règim 
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de dret públic quan, prestant-se també aquests serveis o activitats pel sector 
privat, siguin de sol·licitud voluntària per part dels administrats. 
 
Article 3r. Obligats al pagament 
 
Tenen l'obligació de pagar els preus públics els qui es beneficiïn dels serveis o 
activitats pels quals s'han de satisfer aquells, encara que no hagin demanat la 
corresponent autorització o prestació. 
 
Article 4t. Naixement de l’obligació 
 
1.-L'obligació de pagar el preu públic neix quan s'inicia la prestació del servei o la 
realització de l'activitat, encara que no hagi estat autoritzat. 
 
El pagament dels preus públics per a serveis no autoritzats prèviament o que 
ultrapassin els límits de l'autorització no comporten la legalització de les prestacions 
no autoritzades i és compatible amb la suspensió de la prestació del servei i amb 
les sancions o altres mesures que corresponguin. 
 
2.-Sense perjudici de l’anterior, l'Ajuntament pot exigir el dipòsit previ de l'import 
total o parcial. 
 
3.-Quan per causes no imputables a qui estigui obligat al pagament del preu, el 
servei o l'activitat no es presta o desenvolupa, procedirà la devolució de l’import 
corresponent. 
 
Article 5è. Establiment i fixació dels preus públics 
 
1.-L'establiment i la fixació dels preus públics correspon al Ple sens perjudici de les 
facultats de delegació en la Junta de Govern Local, de conformitat amb l'article 22.2 
q) de la Llei 7/1985, del 2 d'abril, i 47 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, de text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
2.-L'Ajuntament pot atribuir als seus organismes autònoms la fixació dels preus 
públics establerts per l'Ajuntament corresponents als serveis a càrrec dels 
esmentats organismes, excepte quan els preus no en cobreixin el cost. Aquesta 
atribució pot fer-se, així mateix, i en els mateixos termes, en relació amb els 
consorcis si no hi ha una indicació diferent en els seus estatuts. 
 
En ambdós supòsits, els organismes autònoms i els consorcis han d'enviar a 
l'Ajuntament una còpia de la proposta i de l'estat econòmic de la qual es desprengui 
que els preus públics cobreixen el cost del servei, proposta de la qual n'haurà de 
ser assabentat el Ple de l'Ajuntament. 
 
3.-Llevat que expressament s'indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics 
comprenen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), que s'hi farà repercutir d'acord amb 
la normativa que el regula. 
 
Article 6è. Quantia 
 
1.-L'import dels preus públics ha de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o 
de l'activitat realitzada. 
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2.-Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que ho 
aconsellin, l'Ajuntament podrà fixar preus públics per sota del límit previst a l'article 
anterior. En aquests casos s'han de consignar en els pressupostos municipals les 
dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant, si n'hi ha. 
 
3.- Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades a l'article anterior, 
inclosa la falta de capacitat econòmica, a part d'aquelles que es deriven de les 
conveniències del servei, i es pot arribar, en casos justificats, a la gratuïtat del 
servei. 
 
4.- Qualsevol proposta d'establiment o modificació de la quantia de preus públics 
ha d'anar acompanyada d'una memòria econòmica-financera que justifiqui l'import 
dels que es proposi i el grau de cobertura financera dels costos corresponents. 
 
5.-Els conceptes pels quals s’exigirà el pagament de preu públic i els seus imports 
són els regulats en l’annex de la present ordenança. 

 
Article 7è. Gestió 
 
1.-Els preus públics regulats en la present ordenança s’exigiran en règim 
d’autoliquidació. 
 
2.-Els deutes per preus públics es poden exigir per procediment administratiu de 
constrenyiment. 
 
Disposició final 
 
Aquesta Ordenança aprovada pel ple en sessió celebrada a Canet de Mar a ---------
-------, entrarà en vigor el dia ----------- i continuarà vigent mentre no s’acordi la 
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats 
continuaran vigents. 
 
ANNEX 
 
I. ÀREA DE JOVENTUT  
I.1. Curs de monitors  
 -Adults i/o joves d’altres municipis 200,00 € 
 -Joves canetencs (de 18 a 35 anys inclosos) 140,00 € 
 -Joves canetencs (de 18 a 35 anys inclosos) membres 

d’entitats juvenils que treballin en el món del lleure infantil i 
juvenil 

90,00 € 

I.2. Curs de cangurs  
 -Per cada participant (de 16 a 25 anys, inclosos) 15,00 € 
I.3. Tallers de ràdio  
 -Per cada participant jove (fins a 35 anys) 20,00 € 
   
II. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÓMICA  
II.1 Visites al Castell  
 -Adults 10,00 € 
 -Jubilats, estudiants i infants de 3 a 14 anys 6,00 € 
II.2 Rutes Centre Històric  
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 -Adults 5,00 € 
 -Jubilats, estudiants i infants de 3 a 14 anys 3,00 € 
II.3 Taller d’higiene alimentària  
 -Treballadors/es en actiu 30,00 € 
 -Persones en situació d’atur inscrites al SOC(a) 15,00 € 
II.4 Venda de publicacions i altres productes  
 -“El Griu de Canet” 7,00€ 
 -“El Griu de Canet”(amb Carnet Club Super 3, grups escolars 

i famílies nombroses) 
5,60 € 

 -Mapa turístic de Catalunya 2,00 € 
   
III. ÀREA D’ENSENYAMENT  
III.1 Servei municipal de psicologia i logopèdia 10,00 € 
   
IV. ÀREA D’ESPORTS  
IV.1. Camp de futbol  
IV.1.1 En horaris on hi ha conserge i no significa hores extres:  
 -Camp de Futbol-11, sense il·luminació (€/hora) 60,00 € 
 -Camp de Futbol-11, amb il·luminació (€/hora)  74,00 € 
 -Camp de Futbol-7, sense il·luminació (€/hora) 30,00 € 
 -Camp de Futbol-7, sense il·luminació (€/hora) 37,00 € 
IV.1.2 En horaris que signifiqui fora de la jornada dels vigilants i 

impliqui realitzar hores extres: 
 

 -Camp de Futbol-11, sense il·luminació (€/hora) 120,00 € 
 -Camp de Futbol-11, amb il·luminació (€/hora) 148,00 € 
 -Camp de Futbol-7, sense il·luminació (€/hora) 90,00 € 
 -Camp de Futbol-7, amb il·luminació (€/hora) 111,00 € 
IV.1.3 Per lloguers del camp municipal, quan el lloguer impliqui una 

jornada complerta (mínim 6 h. al dia): 
 

 -Sense il·luminació (€/dia) 360,00 € 
 -Amb il·luminació   
 a.-Part fixa (€/dia) 360,00 € 
 b.-Part variable (€/hora d’il·luminació) 14,00 € 
IV.2 Altres instal·lacions  
 Per cada hora d’utilització del pavelló esportiu, pista hoquei 25,49 € 
 Fiança pel lloguer del pavelló 195,38 € 
 Pel consum elèctric – il·luminació del rocòdrom municipal 1,45 € 
   
V. ÀREA DE MEDI AMBIENT  
V.1. Adquisició d’un cubell més un adhesiu a la part frontal. 3,00 € 
V.2. Adquisició d’una saca recollia fracció vegetal 2,52 € 
   
VI. ÀREA DE CULTURA  
VI.1. Club de lectura (€ / any per persona inscrita) 25,00 € 
VI.2. Venda de publicacions i altres objectes a la Casa Museu  
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VI.2.1. Llibres  
 -“Catàleg Casa Museu lluís Domènech i Muntaner” 5,00€ 
 -“Anton Samarra, 100 anys després” 5,00€ 
 -“Patrimoni de la humanitat Lluís Domènech i Muntaner” 3,00€ 
 -“Guia Històrica de Canet de Mar” 10,00€ 
 -“Empremtes” 20,00 € 
VI.2.2. DVD  
 -DVD “Evolució d’un poble. Canet de Mar” 3,00 € 
 -DVD Canet, festa i tradició 3,00 € 
VI.3 Tallers de formació en el lleure (per hora i alumne) 4,00 € 
VI.4 Sortides al teatre (inclou entrada i autobús) (b) ( c)  
 -Tarifa A 50,00 € 
 -Tarifa B 34,00 € 
 -Tarifa C 32,00 € 
 -Tarifa D 27,00 € 
 
(a) Amb la sol·licitud cal presentar el full de renovació actualitzat com a demandant 
d’ocupació. 
(b) La tarifa aplicable serà la que més s’aproximi al preu de l’entrada de 
l’espectacle incrementat en el cost unitari del transport. 
(c ) L’activitat únicament es realitzarà si s’assoleix una ocupació igual o superior al 
80% de les places.” 
 
La senyora M. Assumpta Revoltós Vaquer, regidora delegada de Festes i Joventut, 
explica que aquest punt de l’ordre del dia posa les taxes d’aquest curs al valor real 
del cost que té. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que la 
senyora Revoltós ha explicat que aquesta taxa s’ha posat per pagar el servei que es 
dóna, que és precisament pel que es posen les taxes, per pagar el servei que es 
dóna. Però també es presenta una diferenciació entre joves d’altres municipis, joves 
canetencs i joves canetencs que estan dins d’alguna associació. El fons el podrien 
compartir, és a dir, s’hauria de fomentar que el jovent de Canet tingués més 
opcions d’accés, ara bé considera que la forma és bastant barroera. Considera que 
s’hauria pogut buscar una altra manera de fer-ho per estalviar-se un altre informe 
d’Intervenció negatiu. Explica que en un altre Ple ja en parlaran, però no pot deixar 
de comentar que en les juntes de governs, els informes negatius són continus, 
quan des del grup municipal d’ERC se’ls havia comentat que aquest assumpte cada 
cop aniria millor i cada cop hi hauria menys informes negatius, però és tot el 
contrari. En definitiva, consideren que aquest interès per a la rebaixa és correcte, 
però la forma és totalment equivocada. El seu grup no vol distingir taxes per a 
persones que no són de Canet i persones que sí ho són i més en un món en el qual, 
sobretot els grups d’esquerra es manifesten molt a favor de l’acolliment i 
d’assumptes socials varis i, per altra banda, en canvi, creen una taxa que és més 
cara per una persona que vingui de fora. No li sembla coherent. El fons és correcte, 
però no ho és la forma. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal del PDeCAT, explica 
que en aquest punt es proposen els preus a pagar per a un curs de monitors. Hi ha 
dos aspectes a considerar. En primer lloc, els ingressos previstos són inferiors al 
cost del servei, quan la normativa vigent assenyala que aquests ingressos han de 
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cobrir totalment el cost del servei. Poden entendre raons d’interès social per 
facilitar l’accés al món laboral d’un col·lectiu, els joves, sensible a la crisi. En segon 
lloc, es proposen preus diferents, més baixos per al residents al municipi que per 
als no residents i encara més baixos per als residents que siguin membres 
d’entitats juvenils que treballin al món del lleure. S’ha de tenir en compte que 
aplicar criteris de residència al municipi per establir un tractament diferenciat en els 
preus municipals, es pot considerar una discriminació i ser contrari al dret 
comunitari. Entén com una gran contradicció l’acceptació per una part d’un món 
globalitzat amb l’objectiu de la igualtat quant a drets i oportunitats i, al mateix 
temps, la discriminació en la vessant econòmica en l’exercici d’aquests drets. Per 
aquest motiu el seu grup municipal demana a l’equip de govern que retiri aquesta 
proposta i s’estudiï altres alternatives, que segur que hi són, per afavorir la 
joventut de Canet de Mar. 
 
La senyora Revoltós explica que no dóna crèdit al que ha sentit. Es dirigeix al 
senyor Romero i li comenta que la forma barroera, com ell l’ha esmentada, ja ve de 
l’any 2014. Aquests preus ja hi eren, l’any 2014, any en què, a més a més, es va 
crear l’ordenança. En aquell any, qui hi havia al govern era el grup municipal del PP 
i no pas el d’ERC i aquesta ordenança es va fer tal i com està avui en dia. 
Anteriorment, aquests preus s’aprovaven per la Junta de Govern Local i no 
figuraven a les ordenances. A partir del 2014, el curs de monitors es va incorporar 
a les ordenances, les quals es van anar prorrogant. Aquest curs, es cobra d’acord 
amb el nombre de persones que hi assisteixen i ara s’han adaptat al cost real que 
té. Torna a repetir que aquestes taxes les van crear els grups que hi havia al 
govern l’any 2014, de la mateixa manera, barroera segons el senyor Romero, que 
ara. Comenta que l’any 2013 es va cobrar el mateix que es va cobrar el 2015, el 
2016 i el mateix que segurament es cobrarà l’any 2017, ja que ara s’està duent a 
terme la licitació d’aquest curs de monitors per poder fer-lo fins al 2019. També 
explica que, a part d’aquest preu de les taxes, es rep una subvenció per tirar 
endavant amb aquest servei i també s’ha de tenir en compte que aquest curs es fa 
en espais municipals, espais que paguen tots els canetencs. Per tant, no entén que 
hi hagi algun problema a voler que els joves de Canet estiguin formats, que puguin 
fer un curs els pot servir per trobar una feina per primera vegada. A més a més, 
també reben el carnet de manipuladors d’aliments, que també els pot obrir altres 
portes. De fet, ella s’ho va trobar així, i ni se li va ocórrer discutir-ho, ja que va 
pensar que era una cosa ben feta, que potser sí que discrimina gent d’altres llocs, 
però el que és clar és que la majoria de persones beneficades són gent del poble, 
perquè no hi ha gaire gent d’altres pobles que es desplaci a fer aquest curs a Canet. 
Considera que el que els membres dels grups de l’oposició acaben de manifestar ja 
ho podrien haver pensat quan ho van preparar l’any 2014. 
 
El senyor Romero explica que si es va fer d’aquesta manera l’any 2013 o 2014 es 
van equivocar i troba que ara s’està equivocant la senyora Revoltós si ho fa de la 
mateixa manera. Si el que pretenen és millorar, primer haurien de fer les coses 
millor i si repeteixen el que es va fer malament en el passat, poc milloraran. 
Repeteix que estan d’acord amb el fons, però es podria haver fet d’una altra 
manera, mitjançant subvencions a entitats del poble, per exemple. 
 
El senyor Gregori comenta que si el punt de l’ordre del dia posa que és una 
modificació de preus públics, vol dir que s’ha fet alguna cosa diferent al que ja hi 
havia vigent fins aleshores. Considera que aquesta diferència de preus ja ve 
d’abans i que han perdut l’oportunitat de fer les coses com s’han de fer. 
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La senyora Revoltós explica que sí que hi ha una modificació. De fet, les taxes s’han 
abaixat, són més barates. A més a més, es rebrà una subvenció de la Diputació que 
els ajudarà a pagar potser no la totalitat del curs, però sí gairebé. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 21.41 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària accidental,    L’alcalde accidental, 
 
 
 
 
Cristina Cabruja i Sagré    Pere Xirau i Espàrrech 
 


