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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 25 DE MAIG
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: ordinari
Hora que comença: 20.30 hores
Hora que acaba: 23.44 hores
Lloc: Sala de Plens
PRESIDEIX
Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa
HI ASSISTEIXEN
Primer tinent d’alcalde: Pere Xirau Espàrrech
Segon tinent d’alcalde: Lluís Llovet i Bayer
Tercera 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
ACTUA COM A SECRETÀRIA
Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental municipal. També hi assisteix el
senyor Lluís Viñas Peitabí, interventor municipal
ORDRE DEL DIA
1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del Ple municipal de data
30.03.17
2) Donar compte del període mig de pagaments del sector administracions
públiques de l’Ajuntament de Canet de Mar corresponent al 1r trimestre de
l’exercici 2017
3) Donar compte informe morositat de l’Ajuntament de Canet de Mar,
corresponent al 1r trimestre de l’exercici 2017
4) Donar compte de la informació periòdica sobre execució pressupostària i
moviments de tresoreria del 1r trimestre de l’exercici 2017
5) Aprovació modificació de crèdit núm. 21/2017
6) Aprovació modificació de crèdit núm. 22/2017
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7) Acord d’aprovació de baixes d’obligacions reconegudes pendents de
pagament d’exercicis anteriors per errors comptables
8) Aprovació expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm.
003/2017
9) Aprovació reinversió excedent compte d’explotació de l’escola bressol
municipal el Palauet curs 2014-2015
10) Modificació contracte de gestió de servei públic escola bressol municipal El
Palauet
11) Aprovació modificació relació llocs de treball de l’Ajuntament de Canet de
Mar
12) Reconeixement compatibilitat senyor JFS per a l’exercici d’una activitat
privada
13) Reconeixement compatibilitat senyor FIP per a l’exercici d’una activitat
privada
14) Reconeixement compatibilitat senyor JHS per a l’exercici d’una activitat
privada
15) Reconeixement compatibilitat senyor FHP per a l’exercici d’una activitat
privada
16) Reconeixement compatibilitat senyor ECL per a l’exercici d’una activitat
privada
17) Reconeixement compatibilitat senyor SFR per a l’exercici d’una activitat
privada
18) Reconeixement compatibilitat senyor MMG per a l’exercici d’una activitat
privada
19) Aprovació definitiva desafectació terrenys Rda. Sant Elm i Av. Castellmar i
declaració parcel·la sobrera
20) Canvis representants municipals a diferents organismes, comissions,
consells, consorcis, organismes municipals i supramunicipals, entre d’altres
21) Propostes per via d’urgència
22) Moció per alliberar la reinversió del superàvit dels ens locals
23) Declaració institucional que presenta el grup municipal del PP sobre la no
prolongació de la concessió dels peatges del Maresme per part del Govern
de la Generalitat
24) Moció del grup municipal de la CUP sobre el futur urbanístic dels espais que
ocupen els actuals peatges de l’autopista C32 i dels entorns dels possibles
nous accessos a projectar a la C32
25) Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
La senyora alcaldessa 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.
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE MUNICIPAL
DE DATA 30.03.17
La senyora alcaldessa pregunta si hi ha alguna observació a fer a l’acta del Ple
municipal de data 30.03.17. Cap regidor en fa i, per tant, queda aprovada per
unanimitat dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís
Llovet Bayer, Raquel Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata, Josep M. Masvidal Serra,
Coia Tenas Martínez, M. Àngels Isart Falceto, M. Assumpta Revoltós Vaquer, Quirze
Planet Rovira, Jesús Marín i Hernàndez, Àngel López Solà, Esther Agulló Renau,
Toni Romero Carbonell, Cristina Soler Vílchez i Marc Jiménez Torres. El regidor
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Laureà Gregori Fraxedas no vota pel fet que no va assistir a aquesta sessió del 30
de març d’enguany.
2.- DONAR COMPTE DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENTS DEL SECTOR
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR
CORRESPONENT AL 1r TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2017
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 mitjà 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 mitjà de
pagament de les obligacions corresponent al primer trimestre de 2017 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.
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 mitjà de pagaments del sector
administracions públiques de l’Ajuntament de Canet de Mar del període 1T
2017
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 del 1r
trimestre 2017, l’informe trimestral sobre període mitjà 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.
3
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

Ref: S/iu

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

-

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 mitjà 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 mitjà de pagaments
El concepte de període mitjà 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.
La metodologia de càlcul del període mitjà 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 mitjà 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 mitjà 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
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informació relativa al període mitjà de pagament a proveïdors:
-

El període mitjà de pagament global a proveïdors mensual i trimestral, segons
s’escaigui, i la seva sèrie històrica
El període mitjà 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
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 pel primer trimestre de l’exercici 2017 han estat les
següents:
PRIMER TRIMESTRE
ANY 2017
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral *

En dies

Canet de Mar

Codi
d' Entitat

Ràtio de
Operacions
Pagades *

Entitat

09-08-040-AA-000

Canet de Mar

21,84

09-00-052-HH-000

F. Els Garrofers

(5,41)

Període
Mitjà de
Pagament
Trimestral
*
69,02
42,03

Ràtio de
Operacions
Pendents de
Pagament *

(24,70)
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09-08-040-AV-001

O. Aut. L. Rádio Canet

67,15

(16,05)

44,22

La informació de Ajuntament i OA Ràdio Canet és la que proporciona el programari
sicalwin.
En días
Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral *
Canet de Mar

37,76

* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo,
representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por
parte
de la Administración en relación al periodo máximo previsto legalmente con
carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las
operaciones
pendientes de pago de la Adminsitración se encuentran, en término medio, en
un momento anterior a dicho periodo máximo.
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 els
períodes 4T 2016 i 1T 2017 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.
o L’existència de documents pendents d’aplicació al pressupost a 31 de
desembre de 2016, l’aprovació dels quals requeria la prèvia aprovació
d’incorporació de romanents de crèdit i/o reconeixements extrajudicial de
crèdits.
En relació a aquestes causes, s’han adoptat les següents mesures:
a) Comunicació de circular a tots els departaments relativa a l’obligatorietat
d’obtenir document comptable RC abans de realitzar qualsevol despesa i la
conveniència que els proveïdors indiquin número de RC en factura.
b) Aprovació els expedients d’incorporació de romanents de crèdit MOC 015/2017 i
016/2017 en data 31 de març de 2017.
c) Tramitació expedient de baixa d’obligacions pendents de pagament d’exercicis
tancats per errors comptables.
IV.- CONCLUSIONS
Es proposa donar compte al Ple, per conducte de l’Alcaldia Presidència, del període
mitjà de pagaments de l’Ajuntament de Canet de Mar, l’Organisme autònom Ràdio
Canet i la Fundació Els Garrofers, corresponents al 1r trimestre de 2017.”

Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 18 de maig 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.
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Per tot això, en ús de les atribucions que m’atorga la Llei, de conformitat amb la
proposta de l’Alcaldia, es dóna per assabentat dels següents acords:
PRIMER.- Restar assabentat de l’informe de període mitjà 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 trimestre 2017.
SEGON.- Notificar el present acord a Intervenció- Tresoreria.
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que
farà una sola intervenció per aquest assumpte i per al següent, ja que van tots dos
lligats. En aquests punts de l’ordre del dia es passen els informes preceptius
elaborats per Intervenció de l’estat econòmic municipal, per enviar al final de cada
trimestre al Ministeri d’Hisenda, informes els quals també és preceptiu informar-ne
al Ple. El període mitjà de pagament és una dada que dóna un valor de referència,
tant de manera disgregada de l’Ajuntament, l’Organisme Autònom Ràdio Canet i la
Fundació Els Garrofers, com de manera integrada. Aquest índex hauria de ser,
idealment, inferior a 30, però realment és de 37,76, pels motius que detalla
l’informe i que són, naturalment, aspectes a millorar. S’està una mica per sobre del
que caldria. Un dels motius que fa que no es compleixi aquest índex és la manca
d’un tresorer i un pla de Tresoreria. També ho produeixen causes administratives,
com per exemple factures sense conformar, factures conformades que no s’han
pogut aprovar o despeses que s’han presentat sense retenció de crèdit. També hi
ha errors comptables, errors dels quals en parlarà al punt número 7 de l’ordre del
dia, on es donen de baixa obligacions pendents de pagament d’exercicis anteriors,
per errors comptables. També s’ha de tenir en compte que hi manca la incorporació
de romanents de crèdit. Pel que fa a l’informe de morositat, el període mitjà de
pagament no és una mesura integrada des del tall d’inici, com a pendent del 2014.
També consta quan s’ha trigat a pagar dins el trimestre i quan s’ha trigat a pagar
les factures pendents.
3.- DONAR COMPTE INFORME DE MOROSITAT DE L’AJUNTAMENT DE CANET
DE MAR, CORRESPONENT AL 1r TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2017
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:
INFORME
Assumpte: Informe de morositat de la Llei 15/2010, de 5 de juliol,
corresponent als períodes 1T 2017
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
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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
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
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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.
CINQUÈ.- Els indicadors calculats segons el punt anterior són els següents:
PRIMER TRIMESTRE 2017
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR
PAGAMENTS REALITZATS EN EL PRIMER TRIMESTRE
PAGAMENTS REALITZATS EN EL 1R
TRIMESTRE

PERÍODE
MITJÀ
DEL

PAGAMENTS REALITZATS EN EL
TRIMESTRE
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PENDENT DE
PAGAMENT
(PMMP)(dies)

Despeses en Béns Corrents i Servei
20-Arrendaments i cànon
21-Reparació, manteniment i uns altres
22.-Material, subministraments i altres
23- Indemnització per raó del serveis
24-Despesa de publicacions
26-Treballs realitzats per industries s.f. De
lucre
Inversions reals
Altres pagaments realitzat per operacions
comercials pendents d'aplicar a pressupost
Pagaments realitzats pendents d’aplicació de
pessupost
TOTAL

54,90
98,54
32,88
54,17
0,00
63,00

Dins període legal
pagament

Fora dins període
legal pagament

N.Op. imp. total
N.Op. imp. total
12
10.902,08
12
33.221,79
12
10.902,08
12
33.221,79
149
58.499,42
29
6.888,72
217
429.145,89
43
235.612,06
0
0,00
0
0,00
0
0,00
1
237,16

0,00
39,44

0
32

0,00
145.904,70

0
8

0,00
62.929,65

88,02

5

5.364,00

3

7.089,87

0,00
52,07

0
415

0,00
649.816,09

0
96

0,00
345.979,25

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)

Despeses en Béns Corrents i Servei
20-Arrendaments i cànon
21-Reparació, manteniment i uns altres
22.-Material, subministraments i altres
23- Indemnització per raó del serveis
24-Despesa de publicacions
26-Treballs realitzats per industries s.f. De
lucre
Inversions reals
Altres pagaments realitzat per operacions
comercials pendents d'aplicar a pressupost
Pagaments realitzats pendents d’aplicació de
pessupost
TOTAL

131,98
183,62
456,95
95,73
0,00
15,00

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
156
321.818,32
51
31.672,65
2
2.757,86
7
3.447,60
51
28.494,36
15
5.590,47
102
290.024,02
29
22.634,58
0
0,00
0
0,00
1
542,08
0
0,00

0,00
168,63

0
6

0,00
121.355,10

0
3

0,00
17.929,95

338,35

2

1.860,40

12

48.875,17

34,25
130,70

74
238

134.657,90
579.691,72

16
34.016,05
82 132.493,82

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
N.Op.

Despeses en Béns Corrents i Servei
20-Arrendaments i cànon
21-Reparació, manteniment i uns altres
22.-Material, subministraments i altres
23- Indemnització per raó del serveis

imp. total

Fora dins període
legal pagament
N.Op.

imp. total

96,77

17

9.080,85

5

5.109,73

0,00

0

0,00

0

0,00

240,24

2

59,77

5

5.109,73

14,55

15

9.021,08

0

0,00

0,00

0

0,00

0

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

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

Inversions reals
Altres pagaments realitzat per operacions
comercials pendents d'aplicar a pressupost
Pagaments realitzats pendents d’aplicació de
pessupost

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

TOTAL

129,00

0

0,00

1

171,45

97,15

17

9.080,85

6

5.281,18

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
N.Oper. imp.total

Despeses en Béns Corrents i Servei

Fora dins període
legal pagament a
final del trimestre
N.Oper. imp. total

13,95

7

5.402,49

1

60,50

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

13,95

7

5.402,49

1

60,50

23- Indemnització per raó del serveis

0,00

0

0,00

0

0,00

24-Despesa de publicacions
26-Treballs realitzats per industries s.f. De
lucre

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

Inversions reals
Altres pagaments realitzat per operacions
comercials pendents d'aplicar a pressupost
Pagaments realitzats pendents d’aplicació de
pessupost

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

22.-Material, subministraments i altres

TOTAL

0,00

0

0,00

0

0,00

13,95

7

5.402,49

1

60,50

FUNDACIÓ ELS GARROFERS
PAGAMENTS REALITZATS EN EL PRIMER TRIMESTRE
PERÍODE
PAGAMENTS REALITZATS EN EL
MITJÀ DEL
TRIMESTRE
PENDENT
PAGAMENTS REALITZATS EN EL 1R
DE
TRIMESTRE
Dins període legal
Fora dins període
PAGAMENT
pagament
legal pagament
(PMMP)(di
es)
N.Ope
N.Ope
r.
Imp.total
r.
Imp.total
Aprovisionamiento
y
otros
gastos
de
explotación
25,00
325
124.332,18
12
13.419,42
Adquisiciones de inmovilizado material e
intangible
20,00
5
19.896,77
0
0,00
Sin desagregar
TOTAL

000

0

0,00

0

0,00

24,37

330

144.228,95

12

13.419,42

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

PERÍODE
MITJÀ
DEL

PENDENT DE PAGAMENTS AL FINAL DEL
TRIMESTRE
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PENDENT DE
PAGAMENT
(PMMP)(dies)

Dins període legal
pagament a final
del trimestre
N.Op.

Aprovisionamiento
explotación
Adquisiciones de
intangible

y

otros

inmovilizado

gastos
material

de
e

imp.total

Fora dins període
legal pagament a
final del trimestre
N.Op.

Imp.total

5,00

22

13.528,97

1

61,00
0,00

0,00

0

0,00

0

Sin desagregar

0,00

0

0,00

0

0,00

TOTAL

5,00

22

13.528,97

1

61,00

IV.- CONCLUSIONS
Es proposa donar compte al Ple dels informes de morositat referits a l’Ajuntament de
Canet de Mar, l’Organisme autònom Ràdio Canet i la Fundació Els Garrofers,
corresponents al 1r trimestre de 2017.”

Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 18 de maig 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, de conformitat amb la
proposta de l’Alcaldia, es dóna per assabentat dels següents acords:
PRIMER.- Restar assabentat de l’informe trimestral 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 trimestre 2017.
SEGON.- Notificar el present acord a Intervenció- Tresoreria.
4.- DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ PERIÒDICA SOBRE EXECUCIÓ
PRESSUPOSTÀRIA I MOVIMENTS DE TRESORERIA DEL 1r TRIMESTRE DE
L’EXERCICI 2017
D’acord amb allò previst a l’article 207 del Text refós de la Llei reguladora
d’Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març.
Vist l'informe de l'interventor, de data 12 de maig de 2017, que es transcriu a
continuació:
“D’acord amb l’article 207 del Text refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals
(TRLHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el funcionari
sotasignat, Interventor d’aquest Ajuntament, emet el següent:
INFORME
Primer.- L’article 207 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la Intervenció de
l’entitat local remetrà al Ple de l’entitat, per conducte de la presidència, informació de
l’execució dels pressupostos i del moviment de la tresoreria per operacions
pressupostàries independents i auxiliars del pressupost i de la seva situació, en els
terminis i amb la periodicitat que el Ple estableixi.
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Per la seva banda, l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la
Instrucció del model normal de comptabilitat local, desenvolupa l'anterior precepte en
els següents termes:

«Regla 52. Elaboració.
1. En compliment d'allò previst en l'article 207 del Text refòs de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, la Intervenció o òrgan de l'entitat local que tengui atribuïda la
funció de comptabilitat elaborarà la informació de l'execució dels pressupostos i del
moviment i la situació de la tresoreria, que ha de remetre al Ple de la Corporació, per
conducte de la Presidència, en els terminis i amb la peridocitat que el Ple hagi
establert.
2. La Intervenció o òrgan de l'entitat local que tingui atribuïda la funció de
comptabilitat determinarà l'estructura dels estats que hauran de reflectir la informació
a que es refereix l'apartat anterior, d'acord amb allò establert pel Ple de la Corporació.
1.- La informació a que es refereix la regla anterior contindrà dades relatives a:
a) L’execució del pressupost corrent de despeses
b) L’execució del pressupost corrent d’ingressos
c) Els moviments i situació de la tresoreria
2.- La informació sobre execució del pressupost corrent de despeses posarà de
manifest per cada aplicació pressupostària, almenys per l’import corresponent a:
a) Els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius
b) Les despeses compromeses
c) Les obligacions reconegudes netes
d) Els pagaments realitzats
Així mateix es
compromeses.

farà

constar

el

percentatge

que

representen:

les

despeses

Així mateix, s’ha de fer constar el percentatge que representen: les despeses
compromeses respecte als crèdits definitius, les obligacions reconegudes netes
respecte als crèdits definitius i els pagaments efectuats respecte a les obligacions
reconegudes netes.
3. La informació sobre l’execució del pressupost d’ingressos corrent ha de posar de
manifest per a cada aplicació pressupostària, almenys, l’import corresponent a:
a) Les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives.
b) Els drets reconeguts nets.
c) La recaptació neta.
Així mateix, s’ha de fer constar el percentatge que representen: els drets reconeguts
nets respecte a les previsions definitives i la recaptació neta respecte als drets
reconeguts nets.
4. La informació sobre els moviments i la situació de la tresoreria ha de posar de
manifest, almenys, els cobraments i els pagaments efectuats durant el període a què
es refereixi la informació, així com les existències en la tresoreria al principi i al final
del període esmentat.”
Segon.- Per la seva banda, l’article 40 de les Bases d’execució del pressupost per
l’exercici 2017 estableix el següent:
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“Article 40. Informació al Ple sobre l'execució pressupostària
1.-En compliment de l'article 207 del TRLRHL, la Intervenció General Municipal
elaborarà i remetrà al Ple de l'entitat, per conducte de la Presidència, per trimestres
vençuts, informació sobre l'execució dels pressupostos, del moviment de la Tresoreria i
de les operacions extra-pressupostàries, amb el contingut que estableix la regla 52
ICAL 2013.
A aquesta documentació s’acompanyaran l’acta d’arqueig, els justificants de saldos
bancaris i els estats conciliatoris que corresponguin referits a la data de tancament del
trimestre.
2.- Els organismes autònoms administratius, les entitats públiques empresarials i les
societats mercantils de capital íntegrament municipal elaboraran, amb el tancament de
cada trimestre, document informatiu de la gestió econòmic-financera adaptat a les
instruccions de la Intervenció. Aquesta documentació s’haurà de remetre a
Intervenció, que la unirà a la informació referida en l’apartat 1r per la seva remissió al
Ple.
[...].”
Tercer.- En virtut de tot l’exposat s’inclou en el present expedient la informació extreta
del programari SICALWIN sobre execució pressupostària i moviments i situació de
tresoreria en els termes de la ICAL 2013 corresponents al tancament dels 1r trimestre
de 2017.
El resum per capítols de la classificació econòmica d'aquestes
pressupostàries és el que s'inclou en l'annex d'aquest informe.

execucions

CONCLUSIONS
Es tramet a l'Alcaldia la informació periòdica d'execució pressupostària i de moviments
de tresoreria per la seva elevació al Ple.
ANNEX
... / ...
“

D'acord amb l'article 217 del TRLHL i les regles 52 i 53 de la Instrucció de
Comptabilitat de l'Administració Local, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia,
es dóna per assabentat dels següents acords:
ÚNIC.- RESTAR ASSABENTAT de la informació periòdica d'execució pressupostària i
moviments de tresoreria corresponents al 1r trimestre de l'exercici 2017, de
l'Ajuntament de Canet de Mar i l'Organisme Autònom Ràdio Canet.
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1R TRIMESTRE - AJUNTAMENT
PRESSUPOST D'INGRESSOS
Capítols

Previsions
inicials
a

1 IMPOSTOS DIRECTES.

Modificacions
b

Drets
reconeguts
nets
d

Previsions
definitives
c=a+b

% execució
e= d/c

Recaptació
líquida
f

Pendent de
cobrament
g=d-f

% recaptació
h=f/d

6.588.300,00

6.588.300,00

920.678,62

14,0%

219.844,24

700.834,38

23,9%

76.900,00

76.900,00

35.723,55

46,5%

35.723,55

0,00

100,0%

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES

2.567.900,00

2.567.900,00

376.012,45

14,6%

302.931,92

73.080,53

80,6%

4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS.

3.331.266,00

3.331.266,00

767.056,46

23,0%

767.056,46

0,00

100,0%

96.783,60

238.783,60

6.738,10

2,8%

6.738,10

0,00

100,0%

2 IMPOSTOS INDIRECTES.

5 INGRESSOS PATRIMONIALS.

142.000,00

6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.

457.067,74

17.000,00

474.067,74

86.775,04

18,3%

86.775,04

0,00

100,0%

8 ACTIUS FINANCERS.

36.900,00

483.912,36

520.812,36

9.227,86

1,8%

9.227,86

0,00

100,0%

9 PASSISU FINANCERS

175.000,00

TOTAL INGRESSOS

13.375.333,74

175.000,00
597.695,96

13.798.029,70

0,0%
2.202.212,08

16,0%

0,00
1.428.297,17

773.914,91

64,9%

PRESSUPOST DE DESPESES
Capítols

Crèdits inicials
a

Modificacions
b

Obligacions
reconegudes
netes

Crèdits totals
c=a+b

d

% execució
e= d/c

Pagaments
líquids
f

Pendent de
pagament
g=d-f

% pagaments
h=f/d

1 DESPESES DE PERSONAL.

5.387.753,33

-4.454,37

5.383.298,96

1.111.545,99

20,6%

1.101.545,99

10.000,00

2 BÉNS CORRENTS I SERVEIS.

99,1%

4.887.084,81

176.446,81

5.063.531,62

717.072,30

14,2%

682.785,65

34.286,65

95,2%

3 DESPESES FINANCERES.

245.000,00

466,27

245.466,27

24.463,01

10,0%

24.463,01

0,00

100,0%

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

480.436,00

66.245,08

546.681,08

75.492,75

13,8%

67.826,61

7.666,14

89,8%

75.491,00

0,00

0,0%

1.722.659,93

49.634,91

2,9%

5 FONS DE CONTINGÈNCIA
6 INVERSIONS REALS.

75.491,00
1.364.568,60

358.091,33

0,00
38.348,31

11.286,60

77,3%

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8 ACTIUS FINANCERS
9 PASSIUS FINANCERS.
TOTAL DESPESES

935.000,00

900,84

935.900,84

249.350,27

26,6%

249.350,27

0,00

100,0%

13.375.333,74

597.695,96

13.973.029,70

2.227.559,23

15,9%

2.164.319,84

63.239,39

97,2%
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1R TRIMESTRE - OA RÀDIO
PRESSUPOST D'INGRESSOS
Capítols

Previsions
inicials
a

Modificacions
b

Drets
reconeguts
nets

Previsions
definitives
c=a+b

d

% execució
e= d/c

Recaptació
líquida
f

Pendent de
cobrament
g=d-f

% recaptació
h=f/d

1 IMPOSTOS DIRECTES.
2 IMPOSTOS INDIRECTES.
3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES
4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS.

7.180,00

7.180,00

1.363,93

19,0%

1.363,93

0,00

100,0%

127.306,00

127.306,00

45.000,00

35,3%

45.000,00

0,00

100,0%

134.486,00

46.363,93

34,5%

46.363,93

0,00

100,0%

5 INGRESSOS PATRIMONIALS.
6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.
8 ACTIUS FINANCERS.
9 PASSISU FINANCERS
TOTAL INGRESSOS

134.486,00

0,00

PRESSUPOST DE DESPESES
Capítols

Crèdits inicials
a

Modificacions
b

Obligacions
reconegudes
netes

Crèdits totals
c=a+b

d

% execució
e= d/c

Pagaments
líquids
f

Pendent de
pagament
g=d-f

% pagaments
h=f/d

1 DESPESES DE PERSONAL.

72.102,00

72.102,00

14.443,05

20,0%

14.443,05

0,00

100,0%

2 BÉNS CORRENTS I SERVEIS.

61.089,00

61.089,00

8.747,26

14,3%

8.747,26

0,00

100,0%

3 DESPESES FINANCERES.

350,00

350,00

138,33

39,5%

138,33

0,00

100,0%

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

945,00

945,00

0,0%

0,00

5 FONS DE CONTINGÈNCIA
6 INVERSIONS REALS.
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8 ACTIUS FINANCERS
9 PASSIUS FINANCERS.
TOTAL DESPESES

134.486,00

0,00

134.486,00

23.328,64

17,3%

23.328,64
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La senyora alcaldessa explica que en aquest punt hi havia un error de transcripció
però que ja ha estat esmenat i s’ha fet saber a tots els membres del Ple municipal.
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que
aquest assumpte acompanya els anteriors i serveix per veure l’evolució del
pressupost dins de cada trimestres pel que fa a despeses, obligacions, ingressos o
drets. A aquest informe s’ha adjuntat un quadre on es veu l’execució del pressupost
pel que fa drets reconeguts, obligacions reconegudes, la recaptació líquida, els
pagaments que s’han fet efectius, amb la qual cosa es pot veure que l’estat
d’execució del pressupost és pràcticament equilibrada. La recaptació no ho és, la
dels pagaments és pràcticament el 100% i la dels ingressos rep un impacte del
capítol 1, impostos directes perquè és on consta el padró de vehicles aprovat, però
que no està cobrat i per això hi ha aquest petit decalatge. Per altra banda, queda
constància que porta un bon ritme d’execució del pressupost que es manté equilibrat
i és suau.
5.- APROVACIÓ LA 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. 021/2017, de modificació de crèdits en la modalitat de
transferència de crèdits,
Vist l’informe de l’interventor municipal de data 11 de maig 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 els
articles 10, 11 i 12 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
21/2017
I.-RELACIÓ DE FETS
S’ha rebut expedient de modificació de crèdit en la modalitat de transferència de
crèdits núm. 21/2017, acompanyat de les corresponents memòries justificatives.
El resum de les modificacions proposades és el següent:

-

S’incrementa l’aplicació 51 32610 48300 Subvenció nominativa – Conveni UNED
per import de 1.600,00 € per fer front a l’addenda econòmica del curs 2016-2017. La
modificació es finança amb baixes de les aplicacions 51 32000 21200 Reparació,
manteniment i conservació (-700,00€) i 51 32000 22602 Publicitat i propaganda (900,00€).
S’incrementa l’aplicació 22 17230 48300 Subvenció nominativa – conveni ADF
Vallalta en 1.000,00 € per atendre les necessitats en matèria de prevenció d’incendis
derivades de les especials condicions climàtiques i l’aparició de nous factors de risc
com la mort de pins pinyoners a causa del Tomicus. La modificació es finança amb
baixa pel mateix import a l’aplicació 22 17100 22799 Altres treballs externs de
jardineria.
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Les altes i baixes en partides de despesa són les següents:
PRESSUPOST DE DESPESES
ALTES
Partida
22 17230
48300
31 32610
48300

Descripció

Import

Subvenció nominativa ADF Vallalta

1.000,00 €

conveni UNED

1.600,00 €

TOTAL
BAIXES
partida
22 17100
22799
51 32000
21200
51 32000
22602

2.600,00 €

Descripció

Import

Altres treballs externs-parcs i jardins

1.000,00 €

Reparació manteniment i conservació

700,00 €

Publicitat i propaganda

900,00 €

TOTAL

2.600,00 €

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
pressupost, 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,
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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:
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
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 ordinària de data 18 de maig 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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De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per onze vots a favor dels
regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel
Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata, Josep M. Masvidal Serra, Coia Tenas Martínez, M.
Àngels Isart Falceto, M. 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 l’expedient de modificació de crèdits, en la
modalitat de transferència de crèdits, número 021/2017, amb el següent detall:
Les altes i baixes en partides de despesa són les següents:
PRESSUPOST DE DESPESES
ALTES
Partida

Descripció

22 17230 48300

Subvenció nominativa ADF Vallalta

1.000,00 €

31 32610 48300

conveni UNED

1.600,00 €

Import

TOTAL

2.600,00 €

BAIXES
partida

Descripció

22 17100 22799

Altres treballs externs-parcs i jardins

1.000,00 €

51 32000 21200

Reparació manteniment i conservació

700,00 €

51 32000 22602

Publicitat i propaganda

900,00 €

Import

TOTAL

2.600,00 €

El resum per capítols dels crèdits del pressupost modificat és el següent:
Capítol

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Denom inació
Ingressos
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos Patrimonials
Alienació d'inversions
Transferència Capital
Actius Financers
Passius Financers

Pressupost
Inicial
6.588.300,00 €
76.900,00 €
2.567.900,00 €
3.331.266,00 €
142.000,00 €
457.067,74 €
36.900,00 €
175.000,00 €
Total 13.375.333,74 €

Despeses
Despeses de personal
5.387.753,33 €
Despeses béns corrents i serveis
4.887.084,81 €
Despeses financeres
245.000,00 €
Transferències corrents
480.436,00 €
Fons de contingència
75.491,00 €
Inversions Reals
1.364.568,60 €
Transferències de capital
Actius financers
Passius Financers
935.000,00 €
Totals 13.375.333,74 €
Diferència
0,00 €

Modificacions anteriors
Augment
Dism inució

21/2017
Augment
Dism inució

Altres m odificacions en curs
Augm ent
Dism inució

6.588.300,00 €
76.900,00 €
2.567.900,00 €
3.428.049,60 €
142.000,00 €
0,00 €
474.067,74 €
520.812,36 €
175.000,00 €
13.973.029,70 €

96.783,60 €

17.000,00 €
483.912,36 €
597.695,96 €

0,00 €

-4.454,37 €
176.446,81 €
466,27 €
66.245,08 €

0,00 €

0,00 €

2.600,00 €
2.600,00 €

280,00 €
5.750,00 €
5.500,00 €

358.091,33 €
353,13 €
900,84 €
597.695,96 €

0,00 €

2.600,00 €

2.600,00 €

Pressupost
modificat

11.883,13 €

280,00 €
11.603,13 €

5.383.298,96 €
5.055.078,49 €
245.466,27 €
554.781,08 €
75.491,00 €
1.722.659,93 €
353,13 €
0,00 €
935.900,84 €
11.883,13 € 13.973.029,70 €
0,00 €

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.
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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 és
una modificació de crèdit per transferències, per a despeses diverses. És una
transferència ordinària, en el sentit que vincula borses d’una a l’altra, amb altes i
baixes. En cap cas és una modificació de crèdit que incrementi el pressupost i és
neutra quant a efectes d’estabilitat pressupostària. Aquestes altes i baixes, les
poden veure a la documentació. Hi ha una subvenció nominativa a l’ADF de 1.000
euros i una addenda al conveni de la UNED de 1.600 euros. Les baixes són per
diferents conceptes, per treballs en parcs i jardins, reparació, manteniment i
conservació i publicitat i propaganda. L’import total, per tant, és de 2.600 euros.
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que
des del seu punt de vista els sobta que en un pressupost que se’ls va presentar
com a tancat i sense variacions al llarg de l’exercici, cosa que és una utopia, es
troben que ple darrere ple estan portant modificacions a aprovació. En aquest Ple
se’n presenten quatre i aquesta és la primera. En aquesta es dóna una subvenció a
l’ADF. Creu recordar que aquesta subvenció es dona cada any i no entén, doncs,
perquè s’ha de fer una modificació de crèdit si ja estava prevista. Pel que fa a
l’addenda del conveni de la UNED, li ha semblat entendre que sí que és un
increment, per l’increment de la demanda. D’altra banda, també els sobten les
baixes. No creuen que sigui el millor treure els diners de treballs externs de parcs i
jardins, ja que consideren que aquest manteniment fa molta falta. Fins i tot
consideren que faria falta destinar-hi més diners. Li agradaria saber quina és
l’opinió del govern en aquest aspecte.
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal del PDeCAT, explica
que és normal anar modificant el pressupost a mesura que l’exercici va avançant,
ja que és normal detectar noves necessitats. En aquesta modificació que es
presenta, però, no veuen correcta la baixa a la partida dels treballs externs de
parcs i jardins per poder incrementar la dotació al conveni de la UNED i la
subvenció a l’ADF Vallalta. Entenen que no es poden disminuir els recursos en
manteniment de parcs i jardins, veient en l’estat en què es troben aquestes
infraestructures a dia d’avui, que estan en constant deteriorament per manca de
manteniment, la qual cosa requereix un increment de recursos i no pas una
disminució com la que s’està proposant en aquesta modificació.
El senyor Xirau explica que ja és la segona vegada que el senyor Romero comenta
que ells havien dit que aquest era un pressupost tancat i que no es mouria ni un
centímetre, però no sap pas d’on ho ha tret, perquè no ho han dit mai. Sempre han
dit que el pressupost és una eina viva, tal com deia el senyor Gregori, dinàmica i,
per tant, que s’ha d’anar modulant pel camí. Ningú és prou infal·lible per fer un
21
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

Ref: S/iu

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

pressupost que no s’hagi de modificar i pugui arribar a termini sense haver tocat
res. Pel que fa a l’addenda al conveni de la UNED, li aclarirà millor el senyor Llovet,
tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, però pel que fa a la subvenció a l’ADF vol
aclarir que no és un increment de la subvenció, sinó que és un increment puntual,
perquè, tenen raó quan diuen que els parcs i jardins no estan en condicions, però
no s’han mirat els boscos i per aquest motiu s’ha fet aquest reforç a la subvenció de
l’ADF, ja que serà un estiu complicat, sense afegir-hi el problema del Tomicus. Així,
doncs, amb aquest objectiu s’ha fet aquesta modificació.
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, explica que
aquesta modificació que afecta l’addenda al conveni amb la UNED és perquè s’ha
hagut de fer una ampliació en les matrícules ja que gairebé s’han doblat. Ara bé,
aquesta modificació no ve de parcs i jardins, sinó que ve d’una altra partida de la
mateixa Regidoria que era manteniment i conservació de diversos espais i de
publicitat i propaganda. Per tant, han desplaçat la publicitat i la propaganda i
alguna reparació, cap a la UNED.
El senyor Romero explica que entén la modificació com a programa de govern i ara
mateix té la sensació com si el senyor Llovet estigués justificant la part
d’ensenyament i el senyor Xirau no ho fes. Comenta al senyor Xirau que amb 1.000
euros no s’arregla el problema del Tomicus. L’ADF no té aquesta com a tasca seva i
si el senyor Xirau vol li explicarà quines són les tasques d’aquesta associació.
El senyor Xirau recull la invitació del senyor Romero perquè ell no ho té entès de la
mateixa manera, almenys això no és el que li han dit des de l’Àrea de Medi
Ambient. Es preveu un estiu complicat i el que s’està fent és una previsió pel que
pugui passar.
El senyor Jesús Marin i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT,
comenta que si des de Medi Ambient els ho poden explicar millor, doncs que sigui
així i el regidor de Medi Ambient els ho expliqui.
La senyora alcaldessa comenta que la resposta seria la mateixa i, per tant, no cal
que el senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i
Agricultura, faci una intervenció en aquest punt.
6.- APROVACIÓ LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT, EN LA MODALITAT DE
CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB BAIXES
De conformitat al que disposa els article 177.2 del RDLeg. 2/2004, de 5 de març,
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i
l’articles 10, 11 i 12 de les Bases d’execució del pressupost vigent en aquest
exercici,
Vist l’expedient núm. 022/2017, de modificació de crèdits en la modalitat de crèdits
extraordinaris finançat amb baixes,
Vist l’informe de l’Interventor Municipal de data 12 de maig de 2017, el qual es
transcriu a continuació:
“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,
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interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, té a bé emetre el següent:
INFORME MOC
NÚM. 022/2017
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. 22/2017, acompanyat de les corresponents memòries
justificatives.
Les modificacions proposades responen a:
Creació de l’aplicació pressupostària 11 92000 62300 Inversió nova en
maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge per import de 109,92, per l’adquisició de
dues estufes per l’edifici Vil.la Flora, finançada amb baixes a l’aplicació pressupostària
11 92000 21201 Manteniment edifici Vil·la Flora.
Creació de l’aplicació pressupostària 22 16220 13001 Hores extraordinàries, per la
realització d’hores extraordinàries del personal laboral de la deixalleria municipal, per
import de 280,00 €, finançada amb baixa pel mateix import de l’aplicació 21 15320
13001 Hores extraordinàries – via pública.
Creació de l’aplicació pressupostària 22 17230 48301 Subvenció nominativa –
conveni 50/50 amb CEIP Misericòrdia per import de 1.500,00 €, per al foment de
l’estalvi del consum energètic, finançada amb baixa pel mateix import de l’aplicació 22
17100 22799 Altres treballs externs de jardineria.
Creació de l’aplicació pressupostària 32 33800 22103 Combustibles i carburants
de l’edifici d’envelat per import de 1.950,00 €, per la compra de gasoil, finançada amb
baixa del mateix import de l’aplicació pressupostària 32 33800 21200 reparació,
manteniment i conservació edifici d’envelat.
Creació de l’aplicació pressupostària 31 33220 22001 Premsa, llibres i altres
publicacions, per import de 200,00 €, per l’adquisició de llibres auxiliars de l’Arxiu,
finançada amb baixa pel mateix import de l’aplicació pressupostària 31 33200 22199
Altres subministraments.
Creació de l’aplicació pressupostària 43 13000 62302 Inversió nova en
maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge, per import de 243,21 €, per l’adquisició
de màquina enquadernadora i màquina plastificadora per la Policia Local, finançada
amb baixa pel mateix import de l’aplicació pressupostària 31 33200 22199 Altres
subministraments.
Creació de la aplicació pressupostària 31 33000 22701, seguretat Canet Rock, per
import de 3.600,00 €, per la millora del pla de seguretat durant la celebració de Canet
Rock, finançada amb baixa de l’aplicació 31 33000 22602, publicitat i , propaganda, de
cultura.
Creació de la aplicació pressupostària 31 33000 48303, subvenció nominativa
Fundació Palau i Fabre, per import de 4.000,00 €, per la projecte de poesia, finançada
amb baixa de l’aplicació 31 33000 22602, publicitat i , propaganda, de cultura.
El resum de les modificacions proposades és el següent:
ALTES
Org.
Prog.
11
22
22
31
32
31
31

92000
16220
17230
33220
33800
33400
33000

Eco.
62300
13001
48301
22001
22103
48303
22701

Descripció
Maquinaria i utillatge.
Hores-extres-deixalleria.
Conveni projecte 50/50
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
Combustibles i carburants.
Subv. nominativa Fundació Pere i Fabre
Seguretat Canet Rock

Import
109,92
280,00
1.500,00
200,00
1.950,00
4.000,00
3.600,00
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43

13000

62302

Maq.instal.tècniques i utillatge.

243,21 €
11.883,13 €

TOTAL
BAIXES
Org.
Prog.

Eco.

Descripció

11
21
22
31

92000
15320
17100
33200

21201
13001
22799
22199

32
31
43

33800
33000
13000
TOTAL

21200
22602
22000

Manteniment edifici Vil.la Flora.
Hores extraordinàries.
Altres treballs externs.
Altres subministraments
Reparació, manteniment i conservació edifici
envelat
Publicitat i propaganda
Ordinari no inventariable.

Import
109.92
280,00
1.500,00
200,00

€
€
€
€

1.950,00 €
7.600, 00 €
243,21 €
11.883,13 €

II. CONSIDERACIONS
PRIMER.- La normativa aplicable
fonamentalment definida per:
-

als

expedients

de

crèdits

extraordinaris

ve

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:
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-

-

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.

-

-

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
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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 ordinària de data 18 de maig 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 Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel
Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata, Josep M. Masvidal Serra, Coia Tenas Martínez, M.
Àngels Isart Falceto, M. Assumpta Revoltós Vaquer i Quirze Planet Rovira, sis vots
en contra dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel
López Solà, Esther Agulló Renau, Toni Romero Carbonell i Cristina Soler Vílchez i
una abstenció del regidor Marc Jiménez Torres:
PRIMER.- Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de crèdit, en la
modalitat de crèdit extraordinari finançat amb baixes, número 022/2017, amb el
següent detall:
El resum de les modificacions proposades és el següent:
ALTES
Org. Prog.
11
22
22
31
32
31
31
43

92000
16220
17230
33220
33800
33400
33000
13000

Eco.
62300
13001
48301
22001
22103
48303
22701
62302

Descripció
Maquinaria i utillatge.
Hores-extres-deixalleria.
Conveni projecte 50/50
Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
Combustibles i carburants.
Subv.nominativa Fundació Pere i Fabre
Seguretat Canet Rock
Maq.instal.tècniques i utillatge.

TOTAL
BAIXES
Org. Prog.
11
92000
21
15320
22
17100
31
33200
32
33800
31
33000
43
13000
TOTAL

Eco.

Descripció

21201
13001
22799
22199
21200
22602
22000

Manteniment edifici Vil.la Flora.
Hores extraordinàries.
Altres treballs externs.
Altres subministraments
Reparació, manteniment i conservació edifici envelat
Publicitat i propaganda
Ordinari no inventariable.

Import
109,92 €
280,00 €
1.500,00 €
200,00 €
1.950,00 €
4.000,00 €
3.600,00 €
243,21 €
11.883,13 €

Import
109.92 €
280,00 €
1.500,00 €
200,00 €
1.950,00 €
7.600, 00 €
243,21 €
11.883,13 €
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Resum per capítols dels crèdits del pressupost modificat és el següent:
Capítol

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Denom inació
Ingressos
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos Patrimonials
Alienació d'inversions
Transferència Capital
Actius Financers
Passius Financers

Pressupost
Inicial
6.588.300,00 €
76.900,00 €
2.567.900,00 €
3.331.266,00 €
142.000,00 €
457.067,74 €
36.900,00 €
175.000,00 €
Total 13.375.333,74 €

Despeses
Despeses de personal
5.387.753,33 €
Despeses béns corrents i serveis
4.887.084,81 €
Despeses financeres
245.000,00 €
Transferències corrents
480.436,00 €
Fons de contingència
75.491,00 €
Inversions Reals
1.364.568,60 €
Transferències de capital
Actius financers
Passius Financers
935.000,00 €
Totals 13.375.333,74 €
Diferència
0,00 €

Modificacions anteriors
Augment
Dism inució

22/2017
Augment
Dism inució

Altres m odificacions en curs
Augm ent
Dism inució

6.588.300,00 €
76.900,00 €
2.567.900,00 €
3.428.049,60 €
142.000,00 €
0,00 €
474.067,74 €
520.812,36 €
175.000,00 €
13.973.029,70 €

96.783,60 €

17.000,00 €
483.912,36 €
597.695,96 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

280,00 €
5.750,00 €

280,00 €
11.603,13 €

-4.454,37 €
176.446,81 €
466,27 €
66.245,08 €

5.500,00 €

358.091,33 €

353,13 €

900,84 €
597.695,96 €

0,00 €

11.883,13 €

5.383.298,96 €
5.055.078,49 €
245.466,27 €
554.781,08 €
75.491,00 €
1.723.013,06 €
0,00 €
0,00 €
935.900,84 €
2.600,00 € 13.973.029,70 €
0,00 €

2.600,00 €
2.600,00 €

11.883,13 €

Pressupost
modificat

2.600,00 €

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
del Ple, en compliment del que disposa l’article 177.2 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 seria igual a l’anterior si no fos perquè en aquesta hi ha una
necessitat inexistent i, per tant no es pot fer un traspàs entre borses de vinculació,
ja que l’alta es presenta com a nova, que no estava prevista al pressupost. També
es fa amb altes i baixes per un import de 11.883,13 euros. Aquesta modificació es
duu a terme per a l’adquisició d’estufes, per hores extraordinàries del personal, per
una subvenció nominativa al CEIP Misericòrdia per a un projecte de sostenibilitat i
economia i per a combustibles i carburants, entre altres coses.
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, demana que
expliquin en què consisteix la subvenció nominativa a la Fundació Pere i Fabre i
comenta que si ja hi ha una partida preestablerta per a subvencions, per què s’ha
de fer una modificació per poder atorgar aquesta subvenció.
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, també
demana que expliquin en què consisteix aquesta subvenció a la Fundació Pere i
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Fabre. Pel que fa a la seguretat durant el festival Canet Rock, el seu grup no entén
aquesta modificació si es té en compte l’acord a què es va arribar amb la Policia
sobre la borsa d’hores, tan favorable a aquest col·lectiu. Per tant, pregunten per
què s’ha de pagar una seguretat, quan hi ha aquesta borsa d’hores pactada amb la
Policia.
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal del PDeCAT, explica
que la part fonamental d’aquesta modificació correspon a l’Àrea de Cultura. Es
redueix la partida de publicitat i propaganda, que bàsicament és comunicació, en
7.600 euros per finançar la seguretat en el festival Canet Rock per 3.600 euros i
una subvenció a un projecte de poesia a la Fundació Palau i Fabre per 4.000 euros.
Pel que fa a la seguretat, demana que s’expliqui com és que el complement de
disponibilitat de la Policia Local que es va aprovar aquest any no preveu aquest
servei. Pel que fa al projecte de poesia, considera interessant que el responsable de
l’Àrea de Cultura expliqui quin interès públic té aquest certamen per Canet de Mar
que justifiqui aquest import de 4.000 euros que es paguen amb els impostos de
totes els canetencs.
El senyor Xirau explica que la Fundació Palau i Fabre està ubicada a Caldes
d’Estrac. Fa anys que aquesta Fundació organitza un certamen de poesia
alternativa. En un inici, només era per a Caldes d’Estrac, però ha anat transcendint.
De fet, l’any passat ja se’n va fer una edició mancomunada, amb un espectacle que
va tenir lloc a Canet de Mar. Aquest espectacle té la particularitat que és doble i
que es fa de manera itinerant en diferents llocs del Maresme, com Dosrius, Mataró,
Sant Andreu de Llavaneres, Arenys de Mar i Canet. És a dir, no és que Canet de
Mar contribueixi a un projecte de poesia que es fa a Caldes, sinó que es paga un
espectacle que té lloc a Canet de Mar. És un certamen amb molta potència i només
cal saber qui ha fet aquest any el reclam del festival, que ha estat l’artista Miquel
Barceló. Pel que fa als 3.600 euros destinats a la seguretat del Canet Rock,
comenta que no els han trobat on s’esperaven perquè aquests diners fan referència
al conveni que el senyor Romero va signar amb la Policia Local de Sant Pol de Mar i
de Calella per al reforç d’aquest festival, si es trobaven que les dotacions no eren
suficients.
El senyor Gregori explica que el regidor de Cultura no ha contestat realment la
pregunta que li ha fet sobre el certamen de poesia de la Fundació Palau i Fabre,
que era quin és l’interès públic per al municipi de Canet de Mar.
El senyor Xirau creu que sí que ho ha explicat, però ho tornarà a repetir. Per segon
any consecutiu, Canet de Mar s’adhereix a aquest projecte mancomunat, a nivell de
tota la comarca, i molt potent. Comenta que l’any anterior, quan es va fer l’actuació
a Canet de Mar, el poble estava molt ple. És un certamen que es publica i es
publicita fora del poble i això fa que vingui molta gent que no és de Canet de Mar. A
més a més, també promou que la gent de Canet pugui anar als altres pobles i
conèixer-los.
La senyora alcaldessa explica que en el certamen de l’any anterior hi havia més de
300 persones al pati de l’escola de teixits, on va tenir lloc l’acte d’aquest certamen.
Pel que fa a la borsa d’hores de la Policia Local, s’ha de tenir en compte que el
conveni especificava un dies concrets, la qual cosa volia dir que s’havien d’incloure
com a extres, com ara Cap d’Any, Reis i el Canet Rock.
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7.- APROVACIÓ DE BAIXES D’OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE
PAGAMENT D’EXERCICIS ANTERIORS PER ERRORS COMPTABLES
Vist l’informe d’intervenció de 15 de maig de 2017, que es transcriu a continuació:
«D'acord amb les funcions previstes en l’article 6è del Reial Decret 1174/1987, de 18
de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de Administració Local
amb habilitació de caràcter nacional, Lluís Viñas Peitabí, interventor de l’Ajuntament de
Canet de Mar, emet el següent
INFORME
Assumpte: Baixes d’obligacions reconegudes
d’exercicis tancats per errors comptables

pendents

de

pagament

I.-RELACIÓ DE FETS
Primer.- En el compte 401 “creditors per obligacions reconegudes d’exercicis tancats”
existeixen saldos d’obligacions pendents de pagament per un import total de
23.634,78 euros, corresponents a 27 operacions que, segons els antecedents reunits
pels serveis d’intervenció-tresoreria, tenen el seu origen errors de comptabilització.
Aquests errors responen a la següent casuística:
1.
2.
3.
4.
5.

Duplicitat amb altres operacions del mateix Ajuntament o de l’Organisme
Autònom Ràdio Canet.
Factures rebutjades i/o abonaments mal comptabilitzats
Pagaments per compensació mal comptabilitzat
Anul·lacions de factures amb retencions d’IRPF mal comptabilitzades
Càrrecs en compte mal comptabilitzats
El detall d’aquestes operacions i les incidències que s’han pogut verificar es
contenen en la relació annexa.

Justificant
F/2008/1645
F/2008/2686
F/2009/703
F/2009/1091
F/2009/1904
F/2009/2159
F/2010/1193
F/2010/1524
F/2011/122
F/2011/734
F/2012/576
F/2012/577
F/2012/837
F/2012/1206
F/2013/1126

Import
Data
Data
Descripció
factura
document
registre
FEINES
POL.INDUST.RECINTE
FIRAL
1.148,35 22/08/2008 21/10/2008
FEINES TURÓ DEL DRAC
2.784,16 25/07/2008 30/12/2008
INST.CANONADES
C/LLUÍS DOMENECH
6.502,89 14/05/2009 20/05/2009
ESCOMESA ESPORTS
899,34 08/07/2009 03/08/2009
CONV.ENTRE AJUNT. CPEE
H.PINEDA i
C.COMARC.09/10
1.200,00 26/10/2009 09/12/2009
COMPTADOR AIGUA NAU
REIS
181,36 23/10/2009 30/12/2009
CAVA FIRA MODERNISTA
2010
600,00 24/09/2010 06/10/2010
BUFFET NIT DE L'ESPORT
750,00 24/09/2010 23/11/2010
MANTENIMENT 2011
2.492,62 03/01/2011 25/02/2011
REPARAR MAQUINA
PLATJA
359,12 24/05/2011 31/05/2011
TROFEUS ESPLAI 2009
571,76 29/05/2009 23/01/2012
TROFEUS CANET RACE
2010
293,83 04/05/2010 25/01/2012
PAG.LLUM
POL.40041016244 15/04/12 AL 10/05/12
606,08 11/06/2012 15/06/2012
TREBALLS MILLORA BASE
DADES CADASTRAL
6.707,42 04/10/2012 18/10/2012
IRPF FACT. 684 NO
36,75 21/05/2013 24/05/2013

Import
pendent
de
pagament

Obligació

1.148,35
2.784,16

220080010015
220080014771

6.502,89
899,34

220090003072
220090006490

600,00

220090010352

181,36

220090011612

600,00
750,00
63,00

220111000903
220111000928
220110000767

0,01
571,76

220110003518
220120003761

293,83

220120003762

606,08

220120005208

6.707,42
36,75

220120007841
220130007225
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Justificant

F/2013/1566
F/2013/1920
F/2014/32
F/2014/324
F/2014/620
F/2014/788
F/2014/2077
F/2015/3895
F/2015/436
F/2015/548
F/2015/2469
F/2015/3512
TOTAL

Descripció
DESCOMPTAT
PREVENCIO RISCOS
LABORALS 6 DE 12
FORM NOVEMBRE 2013
MATERIAL POLICIA FULLS
ESTABLIMENT SEGUR
ALUMINI SERVEIS
TECNICS
IRPF FACT.10/14 CONTE
23/4/14 BIBLIOTECA
CAIXA PORTA DIPLOMA
ESCOMESA D'AIGUA POL.
IND. PÇA. PERE LLAUGER
LLOQUER MAQUINARIA
MATERIAL VARI RADIO
MATERIAL FINESTRES
RADIO
MATERIAL PINTURA
VIARIA
GESTIO JOC DE TRONS

Import
factura

Import
pendent
de
pagament

Data
document

Data
registre

347,88
7.023,55

04/11/2013
02/12/2013

13/11/2013
27/12/2013

347,88
0,12

220130009848
220130012173

96,90

30/12/2013

02/01/2014

0,30

220140000208

105,94

26/02/2014

28/02/2014

66,79

220140001660

52,50
305,50

28/04/2014
30/05/2014

29/04/2014
02/06/2014

52,50
3,00

220140004263
220140004461

943,69
213,27
53,74

11/12/2014
31/01/2015
16/01/2015

15/12/2014
16/02/2015
18/02/2015

943,69
213,27
53,74

220151000175
220150013822
220150001569

67,76

23/01/2015

26/03/2015

67,76

220150001881

203,52
1.321,64

15/04/2015
02/10/2015

16/04/2015
27/10/2015

140,46
0,32
23.634,78

220150008871
220150012935

Obligació

Incidències
Obligació
Documento
220080010015
A08146367
220080014771
A08146367
220090003072
A08146367
220090006490
A08146367
220090010352
220090011612
220111000903
220111000928
220110000767

P5800008D
A08146367
B64777675
B64777675
B59383596

220110003518
220120003761
220120003762
220120005208
220120007841
220130007225

J63567820
B60327434
B60327434
B82846825
P0800000B
46721540F

220130009848

G64928724

220130012173
220140000208
220140001660
220140004263
220140004461
220151000175

P5812001E
B60483690
38761379P
35046789X
B65936460
A08146367

220150013822
220150001569
220150001881
220150008871

B65258188
A58193418
A58193418
A58083833

Tercer
SOREA SA
SOREA SA
SOREA SA
SOREA SA
CONSELL COMARCAL DEL
MARESME
SOREA SA
CASA ROURA-XCE
CASA ROURA-XCE
ABS INFORMATICA S.L.
SAN JAVIER TALLER DE
MECANICA ELECTRICITAT
PLANCHISTERIA Y PINTURA
CAMPIO ASSOCIATS SL
CAMPIO ASSOCIATS SL
ENDESA ENERGIA XXI S.L.
DIPUTACIO DE BARCELONA
FLP
FUNDACIO PRIVADA PER A LA
PREVENCIO DE RISCOS
LABORALS
CONSORCI TRACTAMENT
R.S.U. MARESME
IMPREMTA ANFRUNS S.L.
JMP
XCR
MANIPULADOS SANTIGA, S.L.
SOREA SA
GERMANS HOMS LLOGUER DE
MAQUINARIA 1852, S.L.
FUSTES EST, S.A.
FUSTES EST, S.A.
PINMAT S.A.

(1)
X
X
X
X

(2)

(3)

(4)

(5)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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220150012935
Nota:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

77617777E CPG

X

Pagaments per compensació mal comptabilitzat
Duplicitat amb altres operacions del mateix Ajuntament o de l’Organisme Autònom Ràdio
Canet.
Càrrec en compte mal aplicat a pressupost
Error material en comptabilització d’import o error d’arrodoniment
Incidències derivades d’anul·lació de factures amb retenció d’IRPF

II.- CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
Primer.- Segons el quadre de comptes del Pla de Comptabilitat Pública adaptat a
l’Administració local, el compte 401 “creditors per obligacions reconegudes netes.
Pressupostos d’exercicis tancats”, recull a 1 de gener el saldo d’obligacions
reconegudes amb càrrec als pressupostos vigents en exercicis anteriors, quin
pagament no ha estat efectiu a 31 de desembre de l’exercici anterior.
Funcionarà en el passiu corrent del balanç, en epígraf IV creditors i altres comptes a
pagar a curt termini, llevat del subcompte 4012 deutes amb entitats del grup,
multigrup i associats que figurarà en l’epígraf III deutes amb entitats del grup,
multigrup i associats a curt termini i el subcompte 4013 altres deutes, que figurarà en
el epígraf II deutes a curt termini.
La suma del seu haver indicarà el total d’obligacions reconegudes amb càrrec a
pressupostos d’exercicis tancats quin pagament no s’ha fet efectiu al finalitzar l’exercici
anterior i que no han estat anul·lades o condonades durant l’exercici. La del deure, el
total d’obligacions de pressupostos tancats cancel·lades durant l’exercici, bé per
pagament, per prescripció.
El seu saldo, creditor, recollirà el total d’obligacions pendents de pagament
corresponents a pressupostos tancats.
Així mateix, s’integra en el càlcul del Romanent de tresoreria, a través del component
“obligacions pendents de pagament d’exercicis tancats”.
Segon.- L’existència de saldos d’obligacions pendents de pagament resultants d’errors
comptables lesiona el principi d’imatge fidel que ha de presidir la gestió comptable de
les entitats locals, atès que distorsiona el càlcul de:
a) Romanent de tresoreria (component obligacions pendents de pagament),
b) Els indicadors de morositat de la Llei 15/2010, de 5 de juliol (component període
mitjà de pendent de pagament),
c) El període mitjà de pagaments (ràtio de les operacions pendents de pagament)
Per tant, un cop detectats, és necessari procedir a la seva anul·lació.
Tercer.- D’acord amb la interpretació formulada pel Tribunal de Comptes, correspon al
Ple l’anul·lació d’obligacions d’exercicis tancats, per haver estat prèviament reflectides
en els comptes generals aprovats per aquest òrgan.
Tot això és el que s’informa als efectes oportuns, sense perjudici d’opinió millor
fonamentada en Dret.»

Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 18 de maig 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 unanimitat
dels disset membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple
municipal:
PRIMER.- Anul·lar, per concurrència d’errors comptables, les obligacions pendents
de pagament comprensiva de 27 operacions per un import global de 23.634,78
euros que es relacionen a continuació:
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Justificant

Import
factura

Data
Entrada

Data
Document

Import
pendent
Pagament

F/2008/1645

Descripció
FEINES
POL.INDUST.RECINT
E FIRAL

Obligació

Tercer

Nombre

1.148,35

21/10/2008

22/08/2008

1.148,35

220080010015

A08146367

SOREA SA

F/2008/2686

FEINES TURÓ DEL
DRAC

2.784,16

30/12/2008

25/07/2008

2.784,16

220080014771

A08146367

SOREA SA

F/2009/703

INST.CANONADES
C/LLUÍS DOMENECH

6.502,89

20/05/2009

14/05/2009

6.502,89

220090003072

A08146367

SOREA SA

899,34

03/08/2009

08/07/2009

899,34

220090006490

A08146367

F/2009/1904

ESCOMESA
ESPORTS
CONV.ENTRE AJUNT.
CPEE H.PINEDA i
C.COMARC.09/10

1.200,00

09/12/2009

26/10/2009

600,00

220090010352

P5800008D

SOREA SA
CONSELL
COMARCAL DEL
MARESME

F/2009/2159

COMPTADOR AIGUA
NAU REIS

181,36

30/12/2009

23/10/2009

181,36

220090011612

A08146367

SOREA SA

F/2010/1193

CAVA FIRA
MODERNISTA 2010

600,00

06/10/2010

24/09/2010

600,00

220111000903

B64777675

CASA ROURA-XCE

F/2010/1524

BUFFET NIT DE
L'ESPORT

750,00

23/11/2010

24/09/2010

750,00

220111000928

B64777675

CASA ROURA-XCE

F/2011/122

MANTENIMENT 2011

2.492,62

25/02/2011

03/01/2011

63,00

220110000767

B59383596

F/2011/734

REPARAR MAQUINA
PLATJA

359,12

31/05/2011

24/05/2011

0,01

220110003518

J63567820

ABS INFORMATICA
S.L.
SAN JAVIER TALLER
DE MECANICA
ELECTRICITAT
PLANCHISTERIA Y
PINTURA

F/2012/576

TROFEUS ESPLAI
2009

571,76

23/01/2012

29/05/2009

571,76

220120003761

B60327434

CAMPIO ASSOCIATS
SL

293,83

25/01/2012

04/05/2010

293,83

220120003762

B60327434

CAMPIO ASSOCIATS
SL

606,08

15/06/2012

11/06/2012

606,08

220120005208

B82846825

ENDESA ENERGIA
XXI S.L.

6.707,42

18/10/2012

04/10/2012

6.707,42

220120007841

P0800000B

DIPUTACIO DE
BARCELONA

36,75

23/06/2013

21/05/2013

36,75

220130007225

46721540F

347,88

13/12/2013

04/11/2013

347,88

220130009848

G64928724

7.023,55

26/01/2014

02/12/2013

0,12

220130012173

P5812001E

FLP
FUNDACIO PRIVADA
PER A LA
PREVENCIO DE
RISCOS LABORALS
CONSORCI
TRACTAMENT R.S.U.
MARESME

96,90

22/02/2014

30/12/2013

0,30

220140000208

B60483690

IMPREMTA
ANFRUNS S.L.

105,94

19/04/2014

26/02/2014

66,79

220140001660

38761379P

JMP

52,50

15/06/2014

28/04/2014

52,50

220140004263

35046789X

XCR

305,50

05/07/2014

30/05/2014

3,00

220140004461

B65936460

MANIPULADOS
SANTIGA, S.L.

943,69

17/01/2015

11/12/2014

943,69

220151000175

A08146367

F/2009/1091

F/2012/1206

TROFEUS CANET
RACE 2010
PAG.LLUM
POL.40041016244 15/04/12 AL 10/05/12
TREBALLS MILLORA
BASE DADES
CADASTRAL

F/2013/1126

IRPF FACT. 684 NO
DESCOMPTAT

F/2013/1566

PREVENCIO RISCOS
LABORALS 6 DE 12

F/2012/577
F/2012/837

F/2013/1920
F/2014/32
F/2014/324
F/2014/620

FORM NOVEMBRE
2013
MATERIAL POLICIA
FULLS ESTABLIMENT
SEGUR
ALUMINI SERVEIS
TECNICS
IRPF FACT.10/14
CONTE 23/4/14
BIBLIOTECA

F/2014/2077

CAIXA PORTA
DIPLOMA
ESCOMESA D'AIGUA
POL. IND. PÇA. PERE
LLAUGER

F/2015/3895

LLOQUER
MAQUINARIA

213,27

17/04/2015

31/01/2015

213,27

220150013822

B65258188

SOREA SA
GERMANS HOMS
LLOGUER DE
MAQUINARIA 1852,
S.L.

F/2015/436

MATERIAL VARI
RADIO

53,74

19/04/2015

16/01/2015

53,74

220150001569

A58193418

FUSTES EST, S.A.

F/2015/548

MATERIAL
FINESTRES RADIO

67,76

09/05/2015

23/01/2015

67,76

220150001881

A58193418

FUSTES EST, S.A.

F/2015/2469

MATERIAL PINTURA
VIARIA

203,52

15/06/2015

15/04/2015

140,46

220150008871

A58083833

PINMAT S.A.

F/2015/3512

GESTIO JOC DE
TRONS

1.321,64

26/12/2015

02/10/2015

0,32

220150012935

77617777E

CPG

F/2014/788

SEGON.- Ordenar a la Intervenció municipal que doni de baixa en comptabilitat els
saldos anul·lats.
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El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, comenta que
ja han arribat al punt que els havia comentat anteriorment, l’aprovació de baixes
d’obligacions reconegudes pendents de pagament d’exercicis anteriors per errors
comptables. Amb aquest punt es fa un depurat, una neteja del registre de factures i
obligacions pendents de pagament però que són fictícies, és a dir, que són errors
comptables. La tipologia d’aquests errors comptables es troba a la proposta i són
pagaments per compensació mal comptabilitzats, duplicitat d’operacions amb el
mateix concepte, per càrrec en compte mal aplicat, errors materials en
comptabilització de l’import o error d’arrodoniment i incidències derivades
d’anul·lació de factures amb retenció d’IRPF. És interessant de fer perquè es depura
un deute de 23.634,78 euros, la qual cosa farà que el període mitjà de morositat de
l’Ajuntament baixi.
8.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE
CRÈDITS NÚM. 003/2017
Per provisió d’Alcaldia s’ha incoat l’expedient de reconeixement extrajudicial de
crèdits núm. 003/2017, per un import total de 4.167,07 euros, que comprèn 7
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.
Vist allò que estableixen l’article 60.2 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 d’Hisendes Locals, i l’article 30 de les Bases d’execució del
pressupost per l’exercici 2017,
Tot i l’informe de l’interventor , 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. 061/2017
ASSUMPTE: Reconeixement extrajudicial de crèdits INT/2017/REC/003
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 4.167,07 € comprensiu de 7 documents, amb el detall contingut en la
relació annexa.
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aplicació

Data

Tercer

Nom

Text Explicatiu

09/01/17

Data
document
30/12/16

11 92000 22000

A78053634

KYOCERA

21 15320 22103

27/04/17

02/12/16

B63047369

SANTA

24 17220 22199

27/01/17

27/01/17

38859385B

DISCAR
SUSSANNA
JA

Lectura Còpies
fotocopiadora
Gasoleo B

363,00 €

40 23100 22799

10/01/17

31/12/16

B80925977

40 23100 22103

10/01/17

01/04/16

B62578210

TELEVIDA
SERV.SOCIOSANITARIOS,
SLU
SERMAVI SL

Col·locació
i
retirada
lona
torre socorrisme
Servei
de
teleassitència
domiciliaria
Quota energia

------

---------

24/04/16

38820518 Z

DH

Dietes
monitor tir

curs

86,65 €

------

--------

4/04/16

38838612F

MC

Dietes
monitor tir

curs

88,60 €

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:
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a) corresponen a despeses realitzades durant l’exercici 2016,
b) no deriven de compromís de despesa degudament adquirit (document AD);
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.
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.
- 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, i sobre
l’impacte de la despesa sobre els crèdits de l’exercici 2017, llevat de la factura
esmentada anteriorment. Es resumeixen a continuació:
Text explicatiu
Núm.
factura

Causes
Import
total
(en euros)

(1)

(2)

(3)

16A/004465

GASOLEO B

302,00 €

X

2017/01

COL·LOCACIÓ I RETIRADA LONA
TORRE SOCORRISTES
Dietes curs monitor de tir

363,00 €

X

86,65 €

X

Dietes curs monitor de tir

88,60 €

X

FC-022312

Servei de teleassistència

1.619,47 €

CA 52

Quota energia

21,08 €

7691565401

Lectura Còpies fotocopiadora

1.686,27 €

X

(4)

(5)

X
X
X

Notes:
(1)

No existia consignació pressupostària adequada i suficient a nivell de vinculació jurídica

(2)

L’import de les obligacions excedia el saldo de despeses compromeses

(3)

No es van tenir entrada al registre de factures dins l’exercici

(4)

No es va poder conformar pel tècnic/a responsable dins de l’exercici

(5)

No es van aprovar per òrgan competent dins de l’exercici

SISÈ.- L’expedient que se sotmet a aprovació compleix amb els requisits formals
exigits en l’article 30 BEP.
No obstant això, el reconeixement extrajudicial de crèdits constitueix un procediment
extraordinari de convalidació que té causa en un incompliment del principi
d’especialitat temporal dels crèdits del pressupost corrent, i en alguns casos, també de
la normativa en matèria de contractació, i que per tant, no ha d’esdevenir un
procediment normal de gestió de la despesa.
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 amb OBJECCIONS FISCALS plantejades en l'apartat III, i sense
perjudici del que s’ha dit sobre la doctrina de l’enriquiment injust.
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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 217.2 del mateix cos legal.
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.»

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.
Per tot l’exposat, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per
unanimitat dels disset membres presents dels disset que integren el nombre de
dret del Ple municipal:
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 4.167,07 € comprensiu de 7 documents, amb el detall contingut en
la relació annexa.
aplicació

Data

Tercer

Nom

Text Explicatiu

09/01/17

Data
document
30/12/16

11 92000 22000

Import total
(en euros)
1.686,27 €

A78053634

KYOCERA

21 15320 22103

27/04/17

02/12/16

B63047369

SANTA

24 17220 22199

27/01/17

27/01/17

38859385B

DISCAR
SUSSANNA
JA

Lectura
Còpies
fotocopiadora
Gasoleo B

363,00 €

40 23100 22799

10/01/17

31/12/16

B80925977

40 23100 22103

10/01/17

01/04/16

B62578210

TELEVIDA
SERV.SOCIOSANITARI
OS, SLU
SERMAVI SL

Col·locació
i
retirada
lona
torre socorrisme
Servei
de
teleassitència
domiciliaria
Quota energia

------

---------

24/04/16

38820518 Z

DH

curs

86,65 €

------

---------

24/04/16

38838612F

MC

Dietes
monitor tir
Dietes
monitor tir

curs

88,60 €

302,00 €

1.619,47 €

21,08 €

SEGON.- Comunicar els acords al departament d’Intervenció, als efectes oportuns.
La senyora alcaldessa comunica que s’ha retirat una factura de la proposta inicial,
tal i com el senyor interventor ja els ha explicat anteriorment.
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que
aquest punt ja s’ha presentat en altres ocasions. Aquest assumpte es passa a
consideració del Ple per poder pagar les despeses efectuades l’exercici passat,
sense compromisos de despeses degudament adquirits i que queden pendents
d’aplicació al pressupost del 2016, a 31 de desembre.
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9.- APROVACIÓ REINVERSIÓ EXCEDENT COMPTE D’EXPLOTACIÓ
L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EL PALAUET CURS 2014-2015

DE

Atès que en data 30 de desembre el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar va
acordar adjudicar el contracte per a la gestió de l’EBM El Palauet a la Fundació Pere
Tarrés i que en data 13 de febrer de 2014, es va procedir a la formalització del
contracte per a la gestió del servei públic d’escola bressol municipal per als anys
2014-2018.
Vist que la clàusula setena del contracte per a la gestió del servei púbic d’escola
bressol municipal estableix que “la concessionària destinarà el 100 per cent de
l’excedent de la totalitat dels serveis prestats a la reinversió en el servei. L’anterior
reinversió s’efectuarà de conformitat amb les directrius aprovades pel Ple de la
corporació”.
Atès que data 29 de desembre de 2016 el ple municipal va aprovar la liquidació del
compte d’explotació del curs 2014-2015, del qual resultava un excedent de
27.212,73 €
Vist l’informe de data 4 de febrer de 2017 emès pel Serveis Tècnics municipals a
petició de la Regidoria d’Educació en què s’assenyala la conveniència de fer les
actuacions següents:
1. “ Demanar l’assessorament a un enginyer especialitzat en instal·lacions
d’aigua calenta i calefacció sobre la necessitat o no de mantenir la
instal·lació de les plaques solars tèrmiques i els corresponents acumuladors,
actualment fora d’ús. En cas que aquesta instal·lació realment no sigui
aconsellable mantenir-la en funcionament es proposa la seva desinstal·lació:
- Retirar les plaques solars tèrmiques de la coberta i els seu suports
- Arranjar correctament la coberta en els trams afectats
- Retirar els acumuladors d’aigua, vinculats a la instal·lació de plaques
solars.”
2. “Preveure la renovació integral del parquet de la zona central del rebedor i
distribució a les aules, i substituir el sòcol actual d’aglomerat de fusta per un
amb un material mes resistent a la humitat”.
Vist que la direcció del centre, d’acord amb el claustre i l’AMPA ha manifestat la
conveniència de dur a terme les inversions següents:
1. Dotar de climatització les dues aules situades a la planta superior sota la
coberta
2. Instal·lar un tendall que faci ombra al pati exterior per la façana del carrer
Carles Carqués.
3. Comprar un projector i una pantalla portàtil.
Atès que la concessionària ha presentat pressupostos per dur a terme els diferents
treballs esmentats:

Actuació
Instal·lació aparells aire condicionat aules
planta superior

Proveïdor

Import
pressupost
iva inclòs

Nou6tema
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Projector i pantalla

Audiocerver aula 3
Toldos Hidalgo
Tendall

Parquet sala polivalent

8.500,00

Decoració Canet

10.527,00

AO

3. 394,84

MEC

Auditoria instal·lació solar tèrmica

974,05

Arkenova

3.375,00
884,00

Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 18 de maig 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 tenint en compte la normativa de legal
aplicació, de conformitat amb la proposta de la Tinència d’Alcaldia d’Urbanisme i
Ensenyament, s’acorda per unanimitat dels disset membres presents dels disset
que integren el nombre de dret del Ple municipal:
PRIMER.- Aprovar la reinversió de l’excedent del compte d’explotació del servei
públic d’escola bressol municipal curs 2014-2015 per import màxim de 17.694,54€
segons els pressupostos presentats.
SEGON.- Establir la reinversió de l’import pendent de 9.518,19€ a l’espera del
resultat de l’auditoria de la instal·lació tèrmica.
TERCER.- Donar tràmit d’audiència prèvia, en virtut de l’establert en l’article 82.2
de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de procediment administratiu comú, perquè en
un termini de deu dies hàbils, puguin al·legar i presentar la documentació i la
justificació que estimin pertinents. Un cop transcorregut el termini sense haver-se
presentat les al·legacions o les justificacions que estimin pertinents, es donarà
continuïtat al tràmit de l’expedient.
QUART.- Notificar aquest acord a l’empresa concessionària i a la Tresoreria perquè
en prenguin coneixement.
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, explica que
amb aquest assumpte s’intenta posar ordre a la comptabilitat de l’escola bressol i
actualitzar tots els anys que havien quedat paralitzats. En el curs 2014-2015, la
liquidació va presentar un excedent de 27.000 euros i en aquesta proposta es
detalla en què s’utilitzaran aquests diners, que és en la instal·lació d’uns aparells
d’aire condicionat a les aules de la planta superior, la compra d’un projector i una
pantalla, la instal·lació d’un tendal al pati, l’arranjament del parquet de la sala
polivalent i també aprofitaran per fer una auditoria per saber si és interessant fer
una instal·lació solar tèrmica. Aquests diners es van pagar a l’empresa
concessionària i ara es demana a aquesta empresa que inverteixi aquests diners en
aquests projectes.
10.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC
D’ESCOLA BRESSOL DE CANET DE MAR
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 30 de desembre de 2013, va
acordar adjudicar el contracte per a la gestió del servei públic d’escola bressol
municipal, a la Fundació Pía Institut Pere Tarrés d’Educació en l’Esplai pel preu de
2.341.723,73 €, IVA exclòs, amb subjecció al plec de clàusules administratives i al
plec de clàusules tècniques particulars (PCAP i PCTP), així com a les millores
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proposades en l’oferta presentada pel propi licitador, les quals es van acceptar
expressament en aquest acord.
Atès que en data 13 de febrer de 2014 es va procedir a la formalització de
l’esmentat contracte mitjançant document administratiu.
Vist l’informe emès en data 2 de maig de 2017 per la tècnica d’Educació, el
contingut literal del qual és el següent:
“Maria Artigas Gurri, tècnica d’Educació de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació a
la modificació de contracte per a la gestió del servei públic d’escola bressol municipal,
emeto el següent:
INFORME
Fets:
En data 30 de desembre el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar va acordar adjudicar
el contracte per a la gestió de l’EBM El Palauet a la Fundació Pere Tarrés i que en data
13 de febrer de 2014, es va procedir a la formalització del contracte per a la gestió del
servei públic d’escola bressol municipal per als anys 2014-2018.
Al punt 4 del plec de prescripcions tècniques per a la contractació del servei públic
d’escola bressol diu:
L’escola bressol municipal compta amb 164 places
equilibradament per trams d’edat, de la següent manera:

autoritzades

Nre. aules

Nre. places escolars

3 aules de 4 mesos a 1 any

24 places

4 aules de 1 a 2 anys

52 places

4 aules de 1 a 2 anys

80 places

TOTAL: 12 aules

TOTAL: 164 places

distribuïdes

Per al curs 2013-2014, s’han matriculat un total de 113 alumnes amb la distribució de
grups següent:
Nre. aules

Nre. places escolars

2 aules de 4 mesos a 1 any

7 places

3 aules de 1 a 2 anys

38 places

1 aula agrupació edat

13 places

3 aules de 1 a 2 anys

55 places

TOTAL: 9 aules

TOTAL: 113 places

L’Ajuntament podrà modificar d’ofici o a instància del concessionari les agrupacions
indicades anteriorment, amb la finalitat d’atendre les necessitats i demandes de la
població, mantenint una oferta equilibrada per grups d’edat, d’acord amb les
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prescripcions del Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de
l’educació infantil i els requisits dels centres.
El curs 2013-2014 es va caracteritzar per una gran incertesa a l’entorn del servei
d’escola bressol. El curs es va iniciar amb una forta davallada de la matriculació a
l’escola per diverses causes de les quals destaquem l’increment de l’atur per la forta
crisi econòmica, el descens de la natalitat i la incertesa per l’aportació altres
administracions públiques per al sosteniment de places d’escola bressol.
La situació s’ha mantingut durant diversos cursos en què l’oferta de nou grups prevista
al plec de condicions tècniques ha estat suficient per atendre la demanda de la
població i el nombre d’alumnes matriculats s’ha mantingut amb petites variacions.
A mitjan de curs 2015-2016 es comença a notar un major interès de les famílies per
les places d’escola bressol, cosa que fa que hi hagi llista d’espera a les aules de 0 a 1
any i la situació s’ha repetit també al curs 2016-2017. El nombre total de places que
es fan necessàries és de 134 organitzades en 10 grups.
La demanda actual de places és la següent:
Nre. aules

Nre.
places
segons ratio

Nre. places
matricula

2 aules de 4 mesos a 1 any

16

16 places

4 aules de 1 a 2 anys

52

48 places

1 aula agrupació edat

13

13 places

3 aules de 1 a 2 anys

60

57 places

TOTAL: 10 aules

141

segons

TOTAL: 134 places

La clàusula 28 del plec de clàusules administratives que regeixen el contracte preveu
la modificació del contracte i estables al punt 1 la modificació d’aquest en el cas
d’augment o disminució del nombre d’alumnes matriculats a l’escola.
El pressupost que presenta la Fundació Pere Tarrés està valorat en 540.621,73€
presenta un increment global de la despesa del 15,43% respecte del pressupost de
licitació.
El quadre següent mostra l’anàlisi comparativa de la proposta de pressupost de
despeses presentat per la Fundació en relació al pressupost de licitació
Despeses

Pressupost licitació Pressupost 2016-2017

Variació

Personal Docent

301.469,52 €

344.605,97 €

14,31%

23.299,32 €

42.004,98 €

80,28%

18.688,44 €

2.450,00 €

-86,89%

Formació

700,00 €

700

Vestuari

1.050,00 €

1.050,00

Prevenció risc

700,00 €

700

Absentisme

16.238,44 €

0

32.225,00 €

12.300,00 €

Altre personal
Altres despeses
personal

Manteniment
Conservació

de

i 5.000,00 €

-61,83%

12.300,00
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manteniment
Serveis
neteja

externs

Assegurances

27.225,00 €
900,00 €

1.300,00 €

44,44%

19.540,00 €

25.440,00 €

30,19%

7.630,00 €

10.233,63 €

34,12%

Despeses financeres

2.000,00 €

177,03 €

-91,15%

Altres despeses

960,55 €

3.730,00 €

288,32%

Serveis
complementaris

45.794,17 €

80.098,23 €

74,91%

Servei de càtering

30.492,00 €

71.875,20 €

135,72%

Despeses de gestió

15.302,17 €

8.223,04€

benefici industrial

15.837,75 €

18.281,89

15,43%

Total

468.344,75 €

540.621,73 €

15,43%

Subministraments
Material
equipament

i

La partida de despesa relativa al personal docent pràcticament varia un 14,89% en
relació al pressupost de licitació ja que preveu la contractació del personal necessari
per atendre l’increment de grups i alumnes, i la contractació directa del personal de
neteja a més del personal administratiu. Se suprimeix la previsió de despesa
relacionada amb l’absentisme ja que s’ha constatat que aquest és molt baix entre el
personal del centre.
En relació a les partides de manteniment i material, la proposta de la Fundació preveu
una rebaixa molt sensible del global de la partida que s’atribueix a la contractació
directa del servei de neteja que ja fa temps que es duu a terme.
S’incrementa la previsió de despesa en manteniment d’acord amb la despesa que s’ha
constatat en els darrers cursos. En la partida de subministraments es fa previsió en
funció de la despesa executada i s’aclareix que l’increment de consum té a veure amb
l’aplicació dels consums reals i no en les estimacions que es van fer en la proposta de
licitació. Les partides de material i equipament s’incrementen a l’entorn del 35% que
es justifica per l’increment d’usuaris.
La partida Altres despeses destinada al pagament de l’auditoria dels comptes, la
quantitat proposada per La Fundació reflecteix exactament el preu de les auditories
encarregades per l’ajuntament.
La previsió que es fa a la partida Despeses financeres, es basa en el tancament del
curs 2014-2015.
Els Serveis Complementaris incrementen considerablement en relació al pressupost de
licitació. Es té en compte l’increment del nombre de places i d’usuaris
Pel que al benefici industrial de l’escola bressol, l’import que es proposa compleix allò
que estableix la clàusula 10 del plec de clàusules administratives per a la concessió del
servei, tant pel que fa al benefici del servei escola com dels serveis complementaris.
En conclusió la previsió de despesa tenint en compte les modificacions al pressupost
presentat per la Fundació Pere Tarrés seria de 540.621,73 € i representaria una
variació de 15,43% respecte al pressupost de licitació.
Pel que fa al pressupost d’ingressos el quadre següent mostra l’anàlisi comparativa de
en relació al pressupost de licitació.
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Pressupost

Ingressos

pres. adj.

Subvenció

98.875,00 €

112.000,00 €

13,27%

Aportació
Ajuntament

103.960,00 €

123.280,00 €

18,58%

Quotes escolaritat

202.463,25 €

225.801,95 €

11,53%

Ingres
complem.

63.046,50 €

79.539,79 €

26,16%

468.344,75 €

540.621,74 €

15,43%

serveis

TOTAL

16-17

Variació

L’aportació municipal per alumne prevista al contracte és de 920€ per alumne, la qual
cosa representa 123.280€ per a l’anualitat 2017, distribuïts de la manera següent:
2017
Curs

2016-2017

2017-2018

Import

82.186,67 €

41.093,33 €

Total

123.280,00 €

Cal preveure també durant l’anualitat 2017, el pagament a la concessionària de la
darrera subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona corresponent al curs 20152016 per import de 117.250€ tal i com es previst a la clàusula 5 punt 2:
El concessionari serà retribuït de la manera que s’expressa tot seguit, i cobrarà
directament dels usuaris les tarifes o preus privats aprovades prèviament per
l’Ajuntament. Tant els ingressos derivats de les tarifes com els de la subvenció
municipal al servei tindran el caràcter de finalistes, havent de justificar el concessionari
la seva efectiva aplicació al servei, no podent ser destinades a cap altra finalitat, ni tan
sols de forma transitòria o puntual:
a) una aportació de l’Ajuntament de Canet de Mar, per un màxim de 1.020,30€ per
plaça i curs, amb exclusió de les aportacions previstes a l’apartat d).
b) les tarifes proposades pel concessionari i aprovades per l’Ajuntament, que
satisfaran els usuaris directament al concessionari.
c) les tarifes autoritzades per l’Ajuntament per a activitats accessòries o
complementàries, les quals seran susceptibles d’aprofitament econòmic
diferenciat, quedaran subjectes al principi d’unitat de gestió i control de
l’Administració concedent i seran explotades conjuntament amb la concessió, amb
el benentès que en cap cas incrementaran l’aportació municipal prevista a
l’avantdit apartat a). En la fixació d’aquestes tarifes es determinarà, també, un
llindar màxim de rendibilitat, per damunt del qual tots els beneficis obtinguts
s’esmerçaran a la reducció de les tarifes previstes a la lletra anterior. Les tarifes
dels serveis d’acollida i de postescolar no podran superar el tipus de licitació ofert
pel servei bàsic o ordinari, prorratejat per unitats de temps.
d) les aportacions de la Generalitat de Catalunya així com les ajudes d’altres
administracions que pugui rebre l’Ajuntament.
Per tant caldrà que a la partida 51 32310 22799 hi hagi crèdit suficient per fer front al
pagament de 240.530€ (123.280€ aportació municipal+117.250€ subvenció Diputació)
2017
Aportació municipal

123.280,00 €

Subvenció

117.250,00€

TOTAL

240.530,00€
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CONCLUSIÓ
S’informa favorablement la necessitat de modificar el contracte per a la gestió del
servei públic l’escola bressol municipal de Canet de Mar per tal d’adequar-lo a la
realitat de places demanades a l’escola per al curs 2016-2017 condicionada a
l’existència de crèdit.
Tot el que s’informa perquè es procedeixi segons superior criteri.”

Vist l’informe núm. 19/2017 emès, en data 15 de maig d’enguany, per la secretària
accidental i l’interventor de la Corporació, el contingut literal del qual és el següent:
“Informe núm. 19/2017, conjunt de secretaria i intervenció sobre la proposta
de modificació del contracte de gestió del servei públic d’escola bressol
municipal
Cristina Cabruja Sagré, Secretària acctal. de l'Ajuntament de Canet de Mar (Maresme)
i Lluís Viñas Peitabí, interventor municipal, d'acord amb allò ordenat per l'Ajuntament
mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 2 de maig de 2017, 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.- El Ple de la Corporació, en sessió de data 26 de setembre de 2013, va acordar
aprovar el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques
particulars que havia de regir la contractació, mitjançant procediment obert i
tramitació ordinària, de la gestió del servei públic d’escola bressol de Canet de Mar.
En el mateix acord es va iniciar l'expedient de contractació essent el essent el
pressupost base de licitació de 2.377.968,64 €, IVA exclòs.
La licitació va ser publicada en el DOGC núm. 6484 de data 21 d’octubre de 2013 i al
perfil de contractant de l'Ajuntament de Canet de Mar en la mateixa data.
II.- El Ple de la Corporació, en sessió de data 30 de desembre de 2013, va acordar
adjudicar el contracte per a la gestió del servei públic d’escola bressol municipal, a la
Fundació Pía Institut Pere Tarrés d’Educació en l’Esplai pel preu de 2.341.723,73 €,
IVA exclòs.
III.-L’anterior adjudicació va formalitzar-se mitjançant document administratiu el
passat dia 13 de febrer de 2014.
IV.- En data 2 de maig de 2017, la tècnica municipal d’Educació ha emès un informe
en el que posa de manifest que mentre que el curs 2013-2014 es va iniciar amb una
forta davallada de la matriculació a l’escola, a mitjans del curs 2015-2016 es comença
a notar un major interès de les famílies per les places d’escola bressol, cosa que fa que
hi hagi llista d’espera a les aules de 0 a 1 any i la situació s’ha repetit també al curs
2016-2017. Per aquesta raó considera que el nombre total de places que es fan
necessàries és de 134 organitzades en 10 grups.
OBJECTE
El present informe de secretaria i intervenció és preceptiu, en els termes de l’article
275.1.a) del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
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FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- La modificació dels contractes del sector públic: marc normatiu,
definició, límits i procediment.
La disposició final setzena de la Llei 2/2011, de 4 de març de 2011, d’Economia
Sostenible, va modificar el règim de les modificacions dels contractes públics de la
llavors vigent Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. Aquesta
modificació es va dur a terme amb la voluntat de donar compliment a la normativa
europea i a diferents sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Així, es
modifica totalment la normativa dels modificats de conformitat amb les pràctiques
recomanades per la Unió Europea, especialment pel que fa al posicionament de la
Comissió envers les modificacions no previstes als documents de licitació i sobre el
caràcter d’alteració substancial de les que excedeixin en més del 10 per 100 el preu
inicial del contracte.
La disposició final trenta-dosena de l’esmentada Llei 2/2011, autoritzava el Govern per
elaborar, en el termini d’un any des de la seva entrada en vigor, un text refós en el
que s’integressin, degudament regularitzats, aclarits i harmonitzats, la Llei 30/2007,
de contractes del sector públic i les disposicions en matèria de contractació del sector
públic contingudes en normes amb rang de llei. Així, el 16 de desembre de 2011 entrà
en vigor el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP), el qual conté en
el seu Títol V del Llibre I, l’actual règim de modificació dels contractes.
La potestat de modificació dels contractes constitueix una prerrogativa de
l’Administració que tan sols opera per raó d’interès públic i en la forma prevista al Títol
V del Llibre II del TRLCSP. Així doncs, cal que així s’hagi previst als plecs o als anuncis
de licitació o en els casos i amb els límits previstos a l’art 107 TRLCSP. En qualsevol
altra supòsit, si fos necessari que la prestació s’executés de manera diferent a la
pactada inicialment, s’haurà de procedir a la resolució del contracte en vigor i a la
celebració d’un altre sota les condicions pertinents
La modificació s’ha de formalitzar com el contracte (art. 219 TRLCSP) i exigirà
dictamen de la Comissió Jurídica Assessora si la seva quantia supera el 10% del preu
primitiu i aquest és igual o superior als 6.000.000.- € (art. 211.3.b) TRLCSP).
SEGON.- Modificacions previstes a la documentació que regeix la contractació.
Pel que fa a les modificacions previstes a la documentació que regeix la contractació,
cal que les condicions en les que es pugui fer-ne ús, es detallin de forma clara i
precisa, així com el seu abast i límits, amb expressa indicació del percentatge del preu
del contracte al que com a màxim puguin afectar, i el procediment que cal seguir per
dur-les a terme.
Cal tenir present que, en el present cas, la contractació de la gestió del servei públic
d’escola bressol de Canet de Mar, es regeix pels plecs de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques particulars que van ser aprovats per acord del Ple de la
Corporació, en sessió de data 26 de setembre de 2013.
En la clàusula 28 del citats PCAP es van preveure de forma expressa quines eren les
causes que podien modificar aquest contracte, establint de forma clara, precisa i
inequívoca, les condicions en què podia fer-se ús d’aquesta modificació en els termes
de l’article 106 TRLCSP. En concret, es van autoritzar les següents modificacions:




En el cas que l’adjudicatari hagi de dur a terme per assegurar l’adequada atenció
a alumnes amb dictamen de necessitats educatives específiques que afectés a
hores de personal suplementari, material pedagògic o tècnic o subcontractació
de serveis especialitzats.
En el cas de despeses ocasionades per vandalisme, no imputables a la mala
gestió o irresponsabilitat de l’adjudicatari, i de les que aquest se n’hagi de fer
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càrrec amb immediatesa per tal de no interrompre la tasca pedagògica del
centre.
En el cas d’augment o disminució del nombre d’alumnes matriculats a l’escola.

Per tant, cal concloure que la modificació que es pretén dur a terme tindria cabuda
entre les que es van detallar en el seu moment com a modificacions autoritzades.
TERCER.- Procediment per a tramitar les modificacions previstes en la
documentació que regeix la licitació.
Pel que fa al procediment per a tramitar les modificacions previstes en la
documentació que regeix la licitació serà el previst als anuncis o als plecs (art 108.1
TRLCSP). En el present cas, ni el plec de clàusules ni l’anunci de licitació contenen cap
previsió pel que fa al procediment per a tramitar les modificacions previstes a la
clàusula 28 del PCAP, en conseqüència, haurem d’estar a allò que es disposa pel que fa
a les modificacions acordades de conformitat amb l’article 107 TRLCSP, que serà
l’establert a l’article 211 TRLCSP i 97 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel
que s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions
Públiques (en endavant RGLCAP), així doncs, es tramitarà mitjançant un expedient
contradictori que comprendrà preceptivament les següents actuacions:
1.
2.
3.
4.

Proposta de l’Administració o petició del contractista.
Audiència del contractista i informe del servei competent a evacuar en ambdós
casos en el termini de 5 dies hàbils.
Informe, en el seu cas, de l’Assessoria Jurídica i de la Intervenció, a evacuar en el
mateix termini anterior.
Resolució motivada de l’òrgan que hagi celebrat el contracte i subsegüent
notificació al contractista.

Les modificacions acordades de conformitat amb el que es disposa al Títol V del Llibre
II del TRLCSP, són obligatòries per al contractista (art. 219.1 TRLCSP).
QUART.- Anàlisi de la pretesa modificació del contracte
En el present cas, de conformitat amb l’informe emès, en data 2 de maig de 2017, per
la tècnica d’Educació, es pretén incrementar el nombre d’alumnes que acollirà l’escola
bressol durant el curs 2016-2017, el qual passa de 113 que hi havia en el moment en
el que es va adjudicar el contracte, a 134.
Aquesta modificació, com s’ha dit, es va preveure a la clàusula 28 del plec de clàusules
administratives particulars per a la gestió del servei públic d’escola bressol quan
preveu la possibilitat de modificació del contracte en el cas d’augment o disminució del
nombre d’alumnes matriculats a l’escola. A continuació i, en la mateixa clàusula, es
fixa l’import màxim al que pot arribar la modificació del contracte en un 10% del preu
d’adjudicació.
En la modificació proposada per la tècnica d’Educació, l’increment en el nombre
d’alumnes, suposa, tal i com es desprèn del seu informe, que el pressupost anual de
l’escola bressol passi dels 468.344,75 € (preu d’adjudicació) a 540.621,71 € (proposta
de modificació presentada per la contractista), la qual cosa suposa un increment del
preu del contracte d’un 15,43%.
Al respecte cal dir que, a criteri dels funcionaris signants, malgrat dita modificació es
pretén justificar per la via de l’art. 106 TRLCSP, doncs estava prevista en la
documentació que regeix la contractació, excedeix l’import al que, com a màxim, podia
arribar aquesta modificació, això és el 10% del preu d’adjudicació. Per aquesta raó és
pel que cal concloure que caldria resoldre el contracte en vigor i celebrar-ne un altre
sota les condicions pertinents (art. 105.1 in fine TRLCSP).
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CONCLUSIONS
Per tot el què s’ha exposat, i a criteri dels funcionaris sotasignants, s’emet aquest
informe a la modificació del contracte de la gestió del servei públic d’escola bressol de
Canet de Mar, a la vila de Canet de Mar, en la data que figura a la signatura
electrònica.”

Vist l’informe núm. 56/2017, de fiscalització, emès per l’interventor municipal en
data 18 de maig, el contingut literal del qual és el següent:
“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. 056/2017
ASSUMPTE: Modificació del contracte de gestió de serveis de l’escola bressol
El Palauet.
I.- RELACIÓ DE FETS
S'ha rebut per a la seva fiscalització prèvia la següent proposta d'acord per aprovació
del Ple:
«PRIMER.- Aprovar la modificació del contracte formalitzat en data 13 de febrer de
2014, amb la Fundació Pía Institut Pere Tarrés d’Educació en l’Esplai, per a la gestió
del servei públic d’escola bressol de Canet de Mar, en el sentit d’augmentar l’oferta de
places escolars per al curs 2016-2017 i següents, les quals passen de les 113 previstes
inicialment, a 134 places.
SEGON.- L’import de la present modificació és de 72.276,97 €, IVA exclòs. Així doncs
el preu anual del contracte de gestió del servei públic d’escola bressol de Canet de
Mar, queda fixat en 540.621,71 €, IVA exclòs.
TERCER.- Modificar l’autorització i disposició de despesa corresponent a l’aportació
municipal (920 euros per plaça i curs) que queda establerta en 82.186,66 €
corresponent als mesos de gener a agost del curs 2016-2017 i 41.093,33 € pels mesos
setembre a desembre del curs 2017-2018 ,amb càrrec a la partida pressupostària
núm. 51 32310 22799 (RC núm. 4312 i 4313) del vigent pressupost ordinari per a
l’exercici 2017, i la despesa corresponent als mesos de gener a agost del curs 20172018 amb càrrec als crèdits del pressupost 2018.
L’Ajuntament haurà de consignar en el pressupost de cada exercici econòmic el crèdit
suficient per poder atendre el pagament del seu preu. Atesa la seva plurianualitat,
l’eficàcia d’aquest contracte per a exercicis posteriors, queda condicionada a
l’existència de crèdit adequat i suficient.
QUART.- Que la present modificació es formalitzi de conformitat amb allò que es
disposa a l’article 219 TRLCSP.
CINQUÈ.- Facultar la Sra. Alcaldessa per signar qualsevol document que sigui
necessari per fer efectius els acords precedents.
Tanmateix el Ple acordarà allò que estimi més convenient.»
II.- LEGISLACIÓ APLICABLE




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
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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.
Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), aprovat pel RDLeg.
3/2011, de 14 de novembre.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i el Reial Decret
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic; en tot allò que no s’oposi al TRLCSP

III.- ABAST DE LA FISCALITZACIÓ
PRIMER.- 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.
SEGON.- 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 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
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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.
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.
D’acord amb la Disposició Addicional Segona, apartat 1r, del TRLCSP, correspon als
Alcaldes i els Presidents de les Entitats locals les competències com òrgan de
contractació respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, de
gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes
privats quan el seu import no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del
pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de
caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que
l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat,
referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia
assenyalada. En la resta de casos, l’òrgan competent és el Ple.
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.
Cinquè.- Que els expedients de compromís de despesa responen a despeses
aprovades i, en el seu cas, fiscalitzades favorablement.
L’aprovació d’una modificació de contracte es correspon amb l’acumulació de fases
autorització i disposició. La proposta de modificació del contracte es sotmet a
aprovació amb posterioritat a l’increment efectiu del nombre de places.
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
Si bé l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008 no estableix els aspectes
específics d’essencial comprovació per contractes de gestió de serveis, es considera
adequat comprovar els extrems essencials dels contractes de serveis.
Primer.- En el cas de modificacions previstes segons l’article 92 ter de la Llei de
Contractes del Sector Públic [cal entendre referit a 106 TRLCSP], que la possibilitat de
modificar el contracte es troba prevista en els plecs o en l’anunci de la licitació i que no
supera el percentatge del preu del contracte al que com a màxim poden afectar. En el
cas de modificacions no previstes, que s’acompanya informe tècnic justificatiu dels
extrems previstos en els apartats 1 i 3 de l’article 92 quàter la Llei de Contractes del
Sector Públic [cal entendre referit al 107 TRLCSP].
Segons consta en l’informe conjunt de secretaria i intervenció 19/2017, de 18 de maig,
la possibilitat de modificar el contracte per incrementar el nombre d’alumnes estava
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prevista en els plecs de clàusules administratives, però la modificació que es proposa
supera el percentatge màxim del preu de contracte al que poden afectar.
Segon.- Que existeix informe del Servei Jurídic i, en el seu cas, dictamen del Consell
d’Estat.
Consta el ja referit informe conjunt de secretaria i intervenció 19/2017, de 18 de maig.
V.- OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES
No es formulen.
VI.- CONCLUSIONS
S’informa DESFAVORABLEMENT la tramitació de l'expedient, pels incompliments
assenyalats en l'apartat IV, punts 4.1.cinquè i 4.2.primer.
L'objecció fiscal formulada en apartat IV.1.sisè, últim paràgraf, suspendrà la tramitació
de l'expedient, d'acord amb l'article 216.2.c del TRLHL. De conformitat amb l'article
217.2 TRLHL correspon al Ple resoldre la discrepància.
En el cas d’aprovar-se, aquest expedient estarà subjecte a control posterior mitjançant
tècniques de mostreig i auditoria, d’acord amb allò previst en l’article 219.3 del TRLHL
i les Bases d’execució del pressupost.”

Atès que en data 19 de gener de 2017, la contractista va presentar a l’Ajuntament
la seva proposta de pressupost per al curs 2016-2017, el qual contemplava l’oferta
de 134 places, amb la qual cosa es pot considerar complert el tràmit d’audiència
amb la contractista, doncs la proposta de modificació que es sotmet a aprovació del
Ple coincideix amb la proposta presentada per la contractista.”
Vist que l’article 217.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que
correspon al Ple de la Corporació resoldre la discrepància quan es refereixi a
obligacions o despeses l’aprovació de les quals sigui de la seva competència, essent
la seva resolució executiva.
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 18 de maig 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 tenint en compte la normativa de legal
aplicació, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Urbanisme i
Ensenyament, s’acorda per dotze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola,
Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata,
Josep M. Masvidal Serra, Coia Tenas Martínez, M. Àngels Isart Falceto, M. Assumpta
Revoltós Vaquer, Quirze Planet Rovira, Toni Romero Carbonell i Cristina Soler
Vílchez, i cinc abstencions dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori
Fraxedas, Àngel López Solà, Esther Agulló Renau i Marc Jiménez Torres:
PRIMER.- Aixecar l'objecció formulada per Intervenció en el seu informe de
fiscalització núm. 54/52017 i continuar la tramitació de l'expedient.
SEGON.- Aprovar la modificació del contracte formalitzat en data 13 de febrer de
2014, amb la Fundació Pía Institut Pere Tarrés d’Educació en l’Esplai, per a la gestió
del servei públic d’escola bressol de Canet de Mar, en el sentit d’augmentar l’oferta
de places escolars per al curs 2016-2017, les quals passen de les 113 previstes
inicialment, a 134 places.
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TERCER.- L’import de la present modificació és de 72.276,97 €, IVA exclòs. Així
doncs el preu anual del contracte de gestió del servei públic d’escola bressol de
Canet de Mar, queda fixat en 540.621,71 €, IVA exclòs.
QUART.- Modificar l’autorització i disposició de despesa corresponent a l’aportació
municipal (920 euros per plaça i curs) que queda establerta en 82.186,66 €
corresponent als mesos de gener a agost del curs 2016-2017 i 41.093,33 € pels
mesos de setembre a desembre del curs 2017-2018, amb càrrec a la partida
pressupostària núm. 51 32310 22799 (RC núm. 4312 i 4313) del vigent pressupost
ordinari per a l’exercici 2017, i la despesa corresponent als mesos de gener a agost
del curs 2017-2018 amb càrrec als crèdits del pressupost 2018.
L’Ajuntament haurà de consignar en el pressupost de cada exercici econòmic el
crèdit suficient per poder atendre el pagament del seu preu. Atesa la seva
plurianualitat, l’eficàcia d’aquest contracte per a exercicis posteriors, queda
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient.
CINQUÈ.- Que la present modificació es formalitzi de conformitat amb allò que es
disposa a l’article 219 TRLCSP.
SISÈ.- Facultar la Sra. Alcaldessa per signar qualsevol document que sigui
necessari per fer efectius els acords precedents.
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, explica que
l’any 2014 es va fer un nou contracte per a la gestió del servei d’escola bressol
municipal i ara s’han trobat que tenia un nombre limitat de 113 places. En tenir
aquest nombre tancat de places, no els permetia modificar els imports anuals
necessaris per l’increment i el decreixement del nombre de nens i nenes de cada
any i des d’Intervenció es va dir que s’havia de fer una modificació del contracte
per actualitzar o regularitzar el nombre real d’alumnes que hi ha a l’escola bressol.
Cada any es feia la presentació del pressupost anual i ara el que es fa és
l’increment necessari de l’alumnat que hi ha des de fa uns quants anys. S’ha passat
de 113 alumnes a 134 i cal recordar que el mapa escolar marca un màxim de 164
places i aquest increment els ha obligat a adequar el contracte a les places reals i a
l’import real d’aquest contracte.
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que
vol fer un parell d’observacions. La primera és que si es compara el quadre de
personal del contracte inicial amb el del curs 2016-2017, es veu que hi ha un
increment del 80%, cosa que vol dir que es passa de 23.200 euros a 42.000 euros.
La segona observació fa referència al servei de càtering, que inicialment pujava un
total de 30.492 euros i ara és de 71.875 euros, un 135% més de despesa. Aquests
números estan molt per sobre del que es va licitar inicialment i demana quina ha
estat la causa i si s’han revisat les despeses que presenta la concessionària per
saber si són les correctes.
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, explica
que el seu grup municipal hauria votat a favor d’aquest assumpte, si s’haguessin
acomplert alguns paràmetres concrets, però no ha estat així. Per quest motiu
s’abstindran. En primer lloc, hi ha un informe desfavorable d’Intervenció. El senyor
Llovet explica que l’anterior contracte estava lligat al nombre de places, cosa que
és certa, però aquest augment de places no ha estat ni per un increment de la
natalitat al municipi, ni per cap altra circumstància similar. Aquest increment de
places ve donat perquè ha tancat un altre centre a Canet de Mar. Aquest centre no
era ben bé una escola bressol però oferia aquest servei i aquesta és la causa de
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l’augment de la demanda a l’escola bressol municipal. Demana que expliqui, el
regidor d’Educació o el d’Hisenda, com pensen pagar aquest augment del contracte.
Comenta que, potser, primer haurien d’haver dotat pressupostàriament aquestes
places, cosa que no han fet, i haurien d’haver mirat de quina partida es podrà
pagar aquest augment. Molt es temen que passarà com ja va passar en altres
exercicis i altres mandats on es comença a inflar la despesa pública pel que fa a
educació sense saber com es pagarà.
El senyor Llovet explica que l’increment de personal ve donat per les necessitats
d’un o dos alumnes de l’escola que necessitaven el servei d’una vetlladora i perquè
s’ha hagut d’incrementar el servei de neteja de les instal·lacions. Pel que fa a
l’augment significatiu del preu del càtering, cal recordar que és un servei
complementari i que és una despesa que va a càrrec dels usuaris, l’Ajuntament no
intervé en la ponderació del cost del menjar. És cert que aquest servei ha
augmentat, però també és cert que aquest són els usuaris qui el paguen. Així,
doncs, aquesta partida no repercuteix a les arques públiques. Com que el contracte
inicial marcava un màxim de 113 places i l’any que ve s’ha de fer una nova licitació,
procuraran que sigui prou flexible per no haver de fer modificacions després ja que
no consideren que sigui la millor manera de treballar. És cert que aquest augment
de demanda ha vingut donat pel tancament d’un centre que no era ben bé una
escola bressol però que oferia aquest servei, per tant, l’Ajuntament s’ha vist en la
necessitat de cobrir aquesta demanda i creu que tothom entendrà que si hi ha un
centre menys a la població, cal que algú assumeixi aquesta funció social. Pel que fa
a com es pagarà, la Diputació encara deu a l’Ajuntament més de 60.000 euros que
va directament al pressupost de l’Àrea d’Educació. Quan es rebi aquesta segona
fase de la subvenció, s’absorbirà en aquesta partida, es farà una modificació de
crèdit i es pagarà la segona bestreta.
11.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

RELACIÓ

LLOCS

DE

TREBALL

DE

La relació de llocs de treball és l’expressió ordenada del conjunt de llocs de treball
que pertanyen a una administració pública, incloent la totalitat dels existents a
l’organització i correspon tan a funcionaris com al personal laboral
Atès que mitjançant la relació de llocs de treball s’assignen les funcions, atribucions
i comeses que ha de realitzar el personal que ocupa els respectius llocs de treball, i
es determinen, en el cas del personal funcionari, l’escala, la subescala, la classe i la
categoria a què ha de pertànyer la persona que ocupa cada lloc de treball.
Atès que el Ple Municipal de 30 de març de 2017, va aprovar la darrera modificació
Relació de Llocs de Treball de l’ajuntament de Canet de Mar,
Atès que posteriorment s’ha detectat la necessitat de crear dos nous llocs de
treball, que s’hauran de cobrir en un termini breu de temps.
La cobertura d’aquests nous llocs de treball està previst que es faci mitjançant
mobilitat del personal propi de l’Ajuntament, per la qual cosa no hi haurà increment
de la plantilla de personal.
Vist l’informe emès per la tècnica de Promoció Econòmica, que es transcriu a
continuació:
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Maribel Cortés Vallespí, com a tècnica de Promoció Econòmica l’Ajuntament de Canet
de Mar, en relació a la incorporació d’un lloc de perfil administratiu a l’àrea de
Promoció Econòmica, emet el següent:
INFORME:
L’àrea de Promoció Econòmica, donada la naturalesa i la quantitat de projectes que
anualment s’hi realitzen, genera moltes tasques de caràcter administratiu que, per
absència de personal administratiu, han de ser assumides pel personal tècnic que
forma part de l’àrea.
L’assumpció d’aquestes tasques par part del personal tècnic implica una menor
dedicació a les tasques pròpiament tècniques, així com una inadequada gestió del
temps per dur a terme els projectes, cosa que dificulta l’agilitat en el desenvolupament
d’aquests i alhora es veuen minvades les capacitats tècniques d’aquest personal
durant el temps en què es realitzen tasques automatitzades de caràcter administratiu.
El temps dedicat a les tasques de tipus administratiu per part del personal tècnic
representa més d’un 30% del total de dedicació d’aquest personal. Si es té en compte
que aquest percentatge s’ha de multiplicar per totes les tècniques de l’àrea, la
dedicació a aquest tipus de tasques administratives equival a una jornada complerta,
jornada que, per tant, podria ser assumida per una persona amb perfil pròpiament
administratiu que s’incorporés a l’àrea. Aquesta incorporació permetria a l’àrea de
Promoció Econòmica una organització més adequada de tot el personal, realitzant
cadascú les tasques adients al perfil pel qual es va incorporar a l’àrea, i recollit a les
fitxes dels llocs de treball, facilitant-se, al mateix temps, un desenvolupament més àgil
de tots els projectes que es porten a terme.
Cal constatar, finalment, que aquesta incorporació contribuiria a un millor compliment
del principi d’eficàcia de l’Administració Pública, principi que cal tenir sempre present
en el treball diari amb el ciutadà, més si tenim en compte que l’àrea de Promoció
Econòmica atén, informa, orienta i assessora diàriament una quantitat de ciutadans
considerable.
En relació a tot l’exposat, des de l’Àrea de Promoció Econòmica manifestem la
necessitat d’incorporar una persona amb perfil administratiu per tal que assumeixi les
tasques de l’àrea relatives al seu perfil.
Tot el que s’informa perquè es procedeixi segons criteri superior.

Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, en data 9 de maig de 2017,
que es transcriu a continuació:
Montserrat Carbonell Vila, tècnica de Recursos Humans de l’Ajuntament de Canet de
Mar, en relació amb la creació del lloc de treball d’assistent de l’Alcaldia, emet el
següent:
INFORME
Actualment l’Alcaldia compta únicament amb el suport d’una persona amb relació
funcionarial, amb la categoria d’administrativa, grup C1.
Aquesta persona accedirà a la jubilació anticipada per reunir els requisits d’edat i
període de cotització a la Seguretat Social en el mes d’agost d’enguany.
Es vol que la figura que presta el seu suport a l’Alcaldia, sigui un tècnic assistent
d’Alcaldia, que amb un perfil més tècnic, assumeixi tasques de superior categoria i
d’assessorament i acompanyament al càrrec i de gestió protocol·lària.
Per al correcte funcionament de l'Alcaldia les funcions a dur a terme des d'aquest lloc
de treball, serien:
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- Realitzar l'assistència tècnica a Alcaldia gestionant i coordinat els actes i actuacions
institucionals, així com col·laborar en la gestió de la comunicació interna i externa que
comporta.
- Col·laborar amb l'alcalde/essa en la resolució i tractament dels assumptes municipals
que afectin la imatge corporativa, les relacions exterior si el protocol.
- Realitzar i supervisar la preparació i coordinació de l'organització d'actes
institucionals, formulant les indicacions necessàries en matèria d'imatge i protocol per
a l'organització d'actes, planificant els recursos necessaris, així com avaluant-ne els
resultats.
- Preparar i redactar informes previs recopilant dades i informació per a reunions i/o
actes d'Alcaldia, informes de seguiment dels actes protocol·laris, de despeses, etc.
- Participar en les reunions i actes d'Alcaldia que sigui requerit/da, per a poder
realitzar un seguiment de les mateixes així com per a elaborar els seus informes.
- Coordinar i fer el seguiment dels actes i activitats (reunions, inauguracions, jornades,
tallers, celebracions, actes públics, ...) que s'organitzen des d'Alcaldia tant pel que fa a
la gestió administrativa com a la protocol·lària.
- Supervisar la tramitació de la documentació d'Alcaldia com ara escrits, invitacions,
condols, felicitacions, oficis, decrets, convocatòries o dictàmens.
- Realitzar, col·laborar i donar suport a la redacció i elaboració de treballs de
comunicació, relacions públiques i imatge corporativa.
- Programar i supervisar l'agenda de l'Alcaldia i de les Regidories, concertant les
entrevistes, reunions i les altres activitats pròpies del càrrec, així com controlar i
elaborar l'agenda d'activitats de l'Alcaldia.
- Elaborar convocatòries i organitzar rodes de premsa i actes de protocol, atenent i
gestionant les diferents peticions dels mitjans de comunicació (entrevistes, resolució
de dubtes i demandes d'informació, etc.)
- Aplicar les normes protocol·làries als actes organitzats per les diverses regidories de
la Corporació (preparar invitacions, guions, pautes, etc.)
- Supervisar la gestió operativa de la bústia general de correu electrònic de
l'Ajuntament emetent respostes o fent-ne la derivació i, si s'escau, al departament
corresponent.
- Organitzar i preparar els viatges i les sortides programades per l'Alcaldia i altres
membres de l'equip de govern i acompanyar-los quan sigui necessari.
- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els
equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la
normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
- Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica
i organitzativa establertes per la Corporació i complir la normativa vigent en matèria
de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i
confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada
la seva relació laboral/funcionarial amb la Corporació.
- I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
La qual cosa informo als efectes de creació del corresponent lloc de treball i de la
corresponent fitxa descriptiva del lloc de treball.
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Canet de Mar, 9 de maig de 2017”

Atès que el dia 15 de maig de 2017, es va dur a terme una reunió amb la Mesa de
Negociació, per aprovar la modificació de la RLT
Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, en data 15 de maig de
2017, que es transcriu a continuació:
Montserrat Carbonell Vila, tècnica de Recursos Humans de l’Ajuntament de Canet de
Mar, en relació amb la modificació de la Relació de Llocs de Treball, emet el següent:
INFORME
Primer.- Quan l’Ajuntament de Canet de Mar va dur a terme totes les tasques
d’elaboració de la Relació de Llocs de Treball, consistents en l’elaboració de les fitxes
descriptives dels llocs de treball i les valoracions de lloc de treball que es va fer amb el
suport de la Diputació de Barcelona, es va considerar oportú elaborar la fitxa perfil del
lloc de treball d’administratiu/va d’Alcaldia, grup C1.
Segon.- La modernització de l’administració, així com la voluntat de donar major
complexitat i que l’empleat públic que estigui destinat a aquest lloc de treball pugui
assumir tasques de superior categoria així com d’assessorament al càrrec electe i de
gestió protocol·lària de l’àrea, fa necessari la creació d’un lloc de treball de perfil més
tècnic, grup A2, amb la denominació de tècnic assistent l’Alcaldia.
Tercer.- L’Àrea de Promoció Econòmica compta a un tècnic de Promoció Econòmica
(grup A1), un tècnic de Turisme (grup A2), un tècnic d’Autoempresa i Ocupació (grup
A2) i un tècnic auxiliar de Promoció Econòmica (grup C1), però aquesta àrea no té
assignat cap de lloc de treball de suport administratiu.
Quart.- Des de l’Àrea de Promoció Econòmica es gestiona una quantitat de projectes
que per la seva naturalesa generen moltes tasques administratives, que actualment
són assumides pel personal tècnic, cosa que resta temps de dedicació a les tasques
tècniques que els són pròpies.
Cinquè.- Per tal d’establir les retribucions que correspondrien al lloc de treball abans
esmentat, caldria fer la valoració d’aquest lloc i després integrar-lo dins l’estudi
retributiu dels llocs de treball de l’Ajuntament.
En el moment que s’efectuï aquesta valoració, s’hauran de tenir en compte els criteris
previstos a l’article 169 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals, i que són l’especial dificultat
tècnica, el grau de dedicació, la responsabilitat, la incompatibilitat, la perillositat o la
penositat, per això, mentre no existeixi aquesta valoració la fixació del complement
específic no s’ajusta a la legalitat.
Sisè.- En compliment d’allò que disposa l’article 37.2.a) del Reial decret legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic que obliga a l’administració a negociar quan la modificació de la RLT
afecta a les condicions de treball dels empleats públics, el dia 15 de maig de 2017, es
va mantenir una reunió amb la Mesa de Negociació del comitè unitari de l’Ajuntament
de Canet de Mar, en la que no es va arribar a cap acord, atès que la part social no va
aprovar la modificació proposada.
Aquest és el meu informe que emeto a Canet de Mar, a quinze de maig de dos mil
disset
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Vist l’informe conjunt emès per la secretària accidental i l’interventor en data 15 de
maig de 2017, que es transcriu a continuació:
Informe núm. 18/2017 de Secretaria i Intervenció, sobre la proposta d’acord
de modificació de la Relació de Llocs de treball mitjançant la creació de dos
nous llocs de treball
Cristina Cabruja Sagré, secretària accidental i Lluís Viñas Peitabí, interventor de
l’Ajuntament de Canet de Mar, emeten el següent:
INFORME
ANTECEDENTS DE FET
És voluntat de l’Ajuntament crear dos llocs de treball, un de tècnic assistent d’Alcadia i
un altre d’administratiu, de conformitat amb la justificació donada per la tècnica de
Promoció Econòmica i la tècnica de recursos humans en els seus respectius informes.
OBJECTE D’AQUEST INFORME
La finalitat d’aquest informe és fer un anàlisi de la procedència d’aprovar la modificació
de la relació de llocs de treball proposada.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La legislació aplicable ve determinada per la següent:
-Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text refós l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP)
- Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre , pel que s’’aprova la refosa en un text únic
dels preceptes de determinats textos legals sobre la funció pública (TRFP).
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL).
- 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).
-Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del Personal al servei
de les entitats locals de Catalunya (RPEL).
-Reial decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat.
-Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016
(LPGE), en tot allò que sigui d’aplicació,
FONAMENTS JURÍDICS
Primer.- Concepte de relació de llocs de treball
La relació de llocs de treball, com a expressió ordenada del conjunt de llocs de treball
que pertanyen a una entitat local, inclourà la totalitat dels existents en l'organització i
correspondrà tant a funcionaris com al personal eventual i al laboral .
A través de les relacions de llocs de treball s'assignaran les funcions, atribucions i
comeses que hagi de desenvolupar el personal que ocupi els respectius llocs de treball,
determinant-se, en el cas de personal funcionari, l'escala, la subescala, la classe i la
categoria a la qual hagi de pertànyer la persona que ocupi cada lloc de treball.
Fins que cada entitat local no hagi aprovat la relació de llocs de treball, l'assignació
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d'atribucions als llocs de treball, a falta d'organigrama, podrà fer-se per decret de
l'alcalde o president de l'entitat local (art. 29 RPEL).
Segon.- Contingut de la relació de llocs de treball
El contingut de les relacions de llocs de treball serà, de conformitat amb allò que
disposa l’art. 29 TRFP, almenys, el següent:
a) La denominació i les característiques essencials dels llocs.
b) Els requisits essencials per ocupar-los.
c) El complement de destinació i, si escau, l'especific, si són llocs de personal
funcionari.
d) El grup, la categoria professional i el règim jurídic aplicable per als llocs de caràcter
laboral.
i) La forma de provisió dels llocs i, si escau, els sistemes d'accés.
f) Els requisits que han de complir els funcionaris d'altres administracions per poder
accedir als llocs de treball mitjançant la corresponent convocatòria de provisió.
Tercer.- Procediment de modificació de la relació de llocs de treball
Pel que fa al procediment de modificació de la Relació de Llocs de treball, de
conformitat amb el que es disposa a la normativa d’aplicació, és el següent:
A. Pel Servei Municipal corresponent haurà de redactar-se el projecte de modificació
de la Relació de Llocs de treball que haurà d'incloure les següents dades:
a) La denominació i les característiques essencials del lloc.
b) Els requisits essencials per ocupar-lo.
c) El complement de destinació i, si escau, l’específic, si és un lloc de personal
funcionari.
d) El grup, la categoria professional i el règim jurídic aplicable per als llocs de
caràcter laboral.
e) La forma de provisió del lloc i, si escau, el sistema d'accés.
f) Els requisits que han de complir els funcionaris d'altres administracions per
poder accedir als llocs de treball mitjançant la corresponent convocatòria de
provisió.
B. Sobre la base d'aquesta informació i als informes que consideri oportuns, per
l'Alcaldia es formularà proposta de modificació de la Relació de Llocs de treball per a la
seva tramitació.
C. Aquesta proposta haurà de ser objecte de negociació en el si d’una Mesa de
Negociació (art. 37.1 TREBEP). En aquest sentit es pronuncia la STS de 2 de desembre
de 2010,en el rec. 4775/2009.
D. La modificació de la Relació de Llocs de treball haurà de ser informada per la
Intervenció Municipal, en el supòsit en el qual modifiqui crèdits, i pel Cap del Servei
corresponent.
I. Previ Dictamen de la Comissió Assessora, competeix al Ple l'aprovació de la
modificació de la Relació de Llocs de treball, per majoria simple (art. 32.1 RPEL i art.
22.2.i LBRL).
G. Una vegada aprovada la modificació de la Relació de Llocs de treball, en el termini
de trenta dies, es remetrà còpia a l'Administració de l'Estat i al Departament de
Governació de la Generalitat i es publicarà íntegrament en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de la Província (art. 283 TRLMRLC).
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Quart.- Improcedència d’aplicar unes retribucions que no responen a una
valoració de llocs de treball.
L’article 29 del RPEL defineix la relació de llocs de treball com l’expressió ordenada del
conjunt de llocs de treball que pertanyen a una entitat local, a través de la qual
s'assignaran les funcions, atribucions i comeses que hagi de desenvolupar el personal
que ocupi els respectius llocs de treball, determinant-se, en el cas de personal
funcionari, l'escala, la subescala, la classe i la categoria a la qual hagi de pertànyer.
Tal i com estableix l’esmentat Reglament, els diferents complements salarials del
personal han d’estar reflectits en la Relació de Llocs de Treball i pel seu establiment o
modificació s’exigeix, amb caràcter previ, que la Corporació efectuï una valoració del
lloc de treball. Una vegada efectuada la valoració, el Ple n’acordarà la seva aprovació
(art. 170 RPEL).
Dit l’anterior, per tal d’aplicar una modificació de les retribucions salarials del personal
al servei de la Corporació, en primer lloc caldrà efectuar una valoració dels llocs de
treball i seguidament aprovar la modificació de la Relació de Llocs de treball que tingui
cabuda en el Pressupost municipal.
En el present cas, es proposa aplicar unes retribucions que no responen a una
valoració dels llocs de treball fruit d’un estudi retributiu aprovat pel Ple. Per aquesta
raó, a criteri dels qui subscriuen, l’esmentada proposta no seria ajustada a dret.
Aquest és l’informe que emeten els qui subscriuen a Canet de Mar, a la data de la
signatura electrònica.”

Constatades les tasques que han dur a terme els ocupants d’aquest llocs de treball,
es considera que pel correcte funcionament de les àrees, el lloc de treball
d’assistent d’Alcaldia hauria d’estar ocupat per un empleat públic amb categoria de
tècnic mig, grup de titulació A2, i per mantenir l’homogeneïtat amb altres llocs de
treball del mateix grup de titulació existents a l’àrea de Promoció Econòmica,
caldria assignar-li un nivell de complement de destinació 18 i un complement
específic de 6.802,32 €; i el lloc de treball de suport administratiu de l’Àrea de
Promoció Econòmica, per un administratiu, grup de titulació C1 i per mantenir
l’homogeneïtat amb altres llocs de treball del mateix grup de titulació existents,
caldria assignar-li un nivell de complement de destinació 18 i un complement
específic de 8.241,92 €. Aquests valors seran revisats quan es porti a terme la
valoració de llocs de treball i l’estudi retributiu que s’està duent a terme per part de
la Corporació
Atès que el lloc de treball d’assistent d’Alcaldia no té associada cap fitxa descriptiva
caldria crear una nova fitxa, ALC05 amb les funcions següents:
- Realitzar l'assistència tècnica a Alcaldia gestionant i coordinat els actes i
actuacions institucionals, així com col·laborar en la gestió de la comunicació interna
i externa que comporta.
- Col·laborar amb l'alcalde/essa en la resolució i tractament dels assumptes
municipals que afectin la imatge corporativa, les relacions exterior si el protocol.
- Realitzar i supervisar la preparació i coordinació de l'organització d'actes
institucionals, formulant les indicacions necessàries en matèria d'imatge i protocol
per a l'organització d'actes, planificant els recursos necessaris, així com avaluantne els resultats.
- Preparar i redactar informes previs recopilant dades i informació per a reunions
i/o actes d'Alcaldia, informes de seguiment dels actes protocol·laris, de despeses,
etc.
- Participar en les reunions i actes d'Alcaldia que sigui requerit/da, per a poder
realitzar un seguiment de les mateixes així com per a elaborar els seus informes.
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- Coordinar i fer el seguiment dels actes i activitats (reunions, inauguracions,
jornades, tallers, celebracions, actes públics, ...) que s'organitzen des d'Alcaldia
tant pel que fa a la gestió administrativa com a la protocol·lària.
- Supervisar la tramitació de la documentació d'Alcaldia com ara escrits, invitacions,
condols, felicitacions, oficis, decrets, convocatòries o dictàmens.
- Realitzar, col·laborar i donar suport a la redacció i elaboració de treballs de
comunicació, relacions públiques i imatge corporativa.
- Programar i supervisar l'agenda de l'Alcaldia i de les Regidories, concertant les
entrevistes, reunions i les altres activitats pròpies del càrrec, així com controlar i
elaborar l'agenda d'activitats de l'Alcaldia.
- Elaborar convocatòries i organitzar rodes de premsa i actes de protocol, atenent i
gestionant les diferents peticions dels mitjans de comunicació (entrevistes,
resolució de dubtes i demandes d'informació, etc.)
- Aplicar les normes protocol·làries als actes organitzats per les diverses regidories
de la Corporació (preparar invitacions, guions, pautes, etc.)
- Supervisar la gestió operativa de la bústia general de correu electrònic de
l'Ajuntament emetent respostes o fent-ne la derivació i, si s'escau, al departament
corresponent.
- Organitzar i preparar els viatges i les sortides programades per l'Alcaldia i altres
membres de l'equip de govern i acompanyar-los quan sigui necessari.
- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament
els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments
establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
- Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole
tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i complir la normativa vigent en
matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de
secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una
vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial amb la Corporació.
- I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
Atès que el lloc de treball d’administratiu, adscrit a l’Àrea de Promoció Econòmica,
no té associada cap fitxa descriptiva caldria crear una nova fitxa, SP32 amb les
funcions següents:
- Tramitar els expedients de l’àmbit de promoció econòmica i turisme i fer el
seguiment dels mateixos d'acord amb les directrius i els procediments establerts.
- Realitzar el suport administratiu al personal tècnic de l’àmbit d’adscripció.
- Atendre al públic personalment i telefònicament en totes aquelles qüestions de
l’àmbit d’adscripció per a les que estigui facultat/da.
- Gestionar l’agenda i correspondència de l’Oficina Municipal Informació al
Consumidor (OMIC).
- Tramitar les inscripcions a les accions formatives programades des de l’àrea
d’adscripció i elaboració material necessari.
- Donar suport en la gestió dels Mercats (Plaça Mercat / Mercat Ambulant)
- Col·laborar en l’organització de la Fira Mercat Modernista i altres activitats de
promoció local que s’organitzin.
- Realitzar el suport en els temes de salut pública.
- Mantenir actualitzades les bases de dades de l’àmbit d’adscripció així com les
dades relatives als indicadors i les incidències del servei per tal d’elaborar les
estadístiques i memòries corresponents.
- Fer el seguiment de l’agenda del programa XALOC, programa de gestió del servei
local d’ocupació, així com fer el seguiment dels usuaris i les modificacions
d’expedients.
- Mantenir els contactes necessaris amb altres organismes, administracions,
empreses, etc. així com amb altres departaments de la Corporació per tal de
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realitzar adequadament les tasques assignades.
- Controlar que la documentació generada, rebuda i emesa sigui la correcta així
com mantenir actualitzat l’arxiu, arxivat i classificant documents i correspondència,
i preparar les transferències per a l’arxiu definitiu segons els criteris fixats de gestió
documental.
- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament
els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments
establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
- Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole
tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent
en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure
de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una
vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial amb la Corporació.
- I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
Vist l’article 32 RPEL, segons el qual l’òrgan competent per
modificacions que es produeixin a la RLT és el Ple Municipal.

aprovar les

Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 18 de maig 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’article 52.2.j del 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, de conformitat amb la
proposta de la Regidoria delegada de Benestar Social, Gent Gran i Règim Intern,
s’acorda per onze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i
Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata, Josep M.
Masvidal Serra, Coia Tenas Martínez, M. Àngels Isart Falceto, M. Assumpta Revoltós
Vaquer, Quirze Planet Rovira i Marc Jiménez Torres i sis abstencions dels regidors
Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel López Solà, Esther Agulló
Renau, Toni Romero Carbonell i Cristina Soler Vílchez:
PRIMER.- Crear, dins l’Àrea d’Alcaldia, el lloc de treball d’assistent d’Alcaldia, com
a personal laboral, amb el grup de titulació A2, nivell de complement de destinació
18, assignant-li un complement específic de 6.802,32 €; i les funcions bàsiques,
relacionades a la fitxa de lloc de treball ALC05, que s’aprova en unitat d’acte i que
es transcriu a continuació:
FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL
A

IDENTIFICACIÓ

ÀREA / DEPARTAMENT:

ALCALDIA

DENOMINACIÓ DEL LLOC: TÈCNIC ASSISTENT D'ALCALDIA
TIPOLOGIA:

LLOC BASE
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B

 DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L'estàndard establerta per la Corporació
TIPOLOGIA DE LA JORNADA:
La pròpia de la Corporació
Disponibilitat
Flexibilitat per raó del servei
C

FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC

C.1.

Objectiu fonamental del lloc o missió
(Només a omplir en cas de què es tracti d’un lloc singular i/o de
comandament)

C.2.

Funcions bàsiques

- Realitzar l'assistència tècnica a Alcaldia gestionant i coordinat els actes i
actuacions institucionals, així com col·laborar en la gestió de la comunicació interna
i externa que comporta.
- Col·laborar amb l'alcalde/essa en la resolució i tractament dels assumptes
municipals que afectin la imatge corporativa, les relacions exterior si el protocol.
- Realitzar i supervisar la preparació i coordinació de l'organització d'actes
institucionals, formulant les indicacions necessàries en matèria d'imatge i protocol
per a l'organització d'actes, planificant els recursos necessaris, així com avaluantne els resultats.
- Preparar i redactar informes previs recopilant dades i informació per a reunions
i/o actes d'Alcaldia, informes de seguiment dels actes protocol·laris, de despeses,
etc.
- Participar en les reunions i actes d'Alcaldia que sigui requerit/da, per a poder
realitzar un seguiment de les mateixes així com per a elaborar els seus informes.
- Coordinar i fer el seguiment dels actes i activitats (reunions, inauguracions,
jornades, tallers, celebracions, actes públics, ...) que s'organitzen des d'Alcaldia
tant pel que fa a la gestió administrativa com a la protocol·lària.
- Supervisar la tramitació de la documentació d'Alcaldia com ara escrits, invitacions,
condols, felicitacions, oficis, decrets, convocatòries o dictàmens.
- Realitzar, col·laborar i donar suport a la redacció i elaboració de treballs de
comunicació, relacions públiques i imatge corporativa.
- Programar i supervisar l'agenda de l'Alcaldia i de les Regidories, concertant les
entrevistes, reunions i les altres activitats pròpies del càrrec, així com controlar i
elaborar l'agenda d'activitats de l'Alcaldia.
- Elaborar convocatòries i organitzar rodes de premsa i actes de protocol, atenent i
gestionant les diferents peticions dels mitjans de comunicació (entrevistes,
resolució de dubtes i demandes d'informació, etc.)
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- Aplicar les normes protocol·làries als actes organitzats per les diverses regidories
de la Corporació (preparar invitacions, guions, pautes, etc.)
- Supervisar la gestió operativa de la bústia general de correu electrònic de
l'Ajuntament emetent respostes o fent-ne la derivació i, si s'escau, al departament
corresponent.
- Organitzar i preparar els viatges i les sortides programades per l'Alcaldia i altres
membres de l'equip de govern i acompanyar-los quan sigui necessari.
- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament
els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments
establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
- Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole
tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i complir la normativa vigent en
matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de
secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una
vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial amb la Corporació.
- I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
D

CONDICIONS DE TREBALL

D.1.

6.
7.
8.
9.

Condicions psico-socials

CRITICITAT
CRITICITAT
CRITICITAT
CRITICITAT

D.2.

TEMPORAL:
EMOCIONAL:
PER ATENCIÓ CANVIANT:
PER ERRADES:

Condicions físiques

10. ESFORÇ FÍSIC:
11. AMBIENT DE TREBALL:
12. SOROLL I VIBRACIONS:
13. PERILLOSITAT:

E
E.1.

Moderada
----------Moderada

-----------------

PROVISIÓ DEL LLOC
Requisits per a la seva provisió

 Titulació: Equivalent a la pròpia del grup de classificació A2 del personal
 Altres: Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord amb el
Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de coneixements de
català.
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E.2.

Règim jurídic i forma de provisió del lloc (a determinar per la
Corporació)
Naturalesa jurídica: Laboral
Forma de provisió: Concurs de mèrits

E.3.

Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió

 Formació:
- Coneixements de protocol, relacions institucionals i comunicació.
- Tramitació administrativa, arxiu de documents, secretariat en general.
* Informàtica a nivell d’usuari: processador de textos, base de dades, full de càlcul,
noves tecnologies de la informació i de la comunicació.
 Experiència: En l'àmbit de la direcció a l’Administració pública i/o en el sector
privat.
 Altres: Coneixements d'anglès
SEGON.- Crear, dins l’Àrea de Serveis Personals, el lloc de treball d’administratius
de Promoció Econòmica, com a personal laboral, amb el grup de titulació C1, nivell
de complement de destinació 18, assignant-li un complement específic de 8.241,92
€; i les funcions bàsiques, relacionades a la fitxa de lloc de treball SP32, que
s’aprova en unitat d’acte i que es transcriu a continuació:
FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL
A

IDENTIFICACIÓ

ÀREA / DEPARTAMENT:

ADMINISTRATIU/VA
SERVEIS
PERSONALS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I
TURISME

DENOMINACIÓ DEL LLOC:
TIPOLOGIA:

B

Lloc base

 DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: 37,5 hores
TIPOLOGIA DE LA JORNADA:

Jornada ordinària de la Corporació.
De dilluns a divendres
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C
C.1.
C.2.

FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC
Objectiu fonamental del lloc o missió
(Només a omplir en cas de què es tracti d’un lloc singular i/o de
comandament)
Funcions bàsiques

- Tramitar els expedients de l’àmbit de promoció econòmica i turisme i fer el
seguiment dels mateixos d'acord amb les directrius i els procediments establerts.
- Realitzar el suport administratiu al personal tècnic de l’àmbit d’adscripció.
- Atendre al públic personalment i telefònicament en totes aquelles qüestions de
l’àmbit d’adscripció per a les que estigui facultat/da.
- Gestionar l’agenda i correspondència de l’Oficina Municipal Informació al
Consumidor (OMIC).
- Tramitar les inscripcions a les accions formatives programades des de l’àrea
d’adscripció i elaboració material necessari.
- Donar suport en la gestió dels Mercats (Plaça Mercat / Mercat Ambulant)
- Col·laborar en l’organització de la Fira Mercat Modernista i altres activitats de
promoció local que s’organitzin.
- Realitzar el suport així mateix en els temes de salut pública.
- Mantenir actualitzades les bases de dades de l’àmbit d’adscripció així com les
dades relatives als indicadors i les incidències del servei per tal d’elaborar les
estadístiques i memòries corresponents.
- Fer el seguiment de l’agenda del programa XALOC, programa de gestió del servei
local d’ocupació, així com fer el seguiment dels usuaris i les modificacions
d’expedients.
- Mantenir els contactes necessaris amb altres organismes, administracions,
empreses, etc. així com amb altres departaments de la Corporació per tal de
realitzar adequadament les tasques assignades.
- Controlar que la documentació generada, rebuda i emesa sigui la correcta així
com mantenir actualitzat l’arxiu, arxivat i classificant documents i correspondència,
i preparar les transferències per a l’arxiu definitiu segons els criteris fixats de gestió
documental.
- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament
els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments
establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
- Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole
tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent
en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure
de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una
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vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial amb la Corporació.
- I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
D

CONDICIONS DE TREBALL

D.1.

Condicions psico-socials

CRITICITAT
CRITICITAT
CRITICITAT
CRITICITAT






D.2.

TEMPORAL:
EMOCIONAL:
PER ATENCIÓ CANVIANT:
PER ERRADES:

Condicions físiques

ESFORÇ FÍSIC:
AMBIENT DE TREBALL:
SOROLL I VIBRACIONS:
PERILLOSITAT:






E
E.1.

----------Freqüent
------

-----------------

PROVISIÓ DEL LLOC
Requisits per a la seva provisió



Titulació:Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació C1 del personal funcionari.



Altres: Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord amb el Decret
161/2002 sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

E.2.

Règim jurídic i forma de provisió del lloc (a determinar per la
Corporació)
Naturalesa jurídica: personal laboral
Forma de provisió: Concurs de mèrits

E.3.

Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió

Formació:
- Tramitació administrativa
- Redacció i arxiu de documentació
- Procediment i organització administrativa
- Coneixements de la normativa de l'àmbit de treball
*Informàtica a nivell d’usuari: processadors de textos, bases de dades, full de
càlcul,... tecnologies de la informació i de la comunicació en general.
 Experiència: En l’àmbit de la tramitació administrativa en l’Administració pública
i/o en el sector privat.
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Altres:

TERCER.- Aprovar la relació de llocs de treball, modificada, de l’Ajuntament de
Canet de Mar i de l’Organisme Autònom de Ràdio Canet, que consta com annex a
aquest acord.
QUART.- Publicar la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de
Canet de Mar, aprovada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la
seva efectivitat.
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RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

Descripció del lloc de treball

Grup

Règim

d'accés

Secretari/ària

Complemen
t
Tipus

Funcions
(núm.
Fitxa)

Nivell

Forma

Jurídic

Escala/
subescal
a

Nivell

Català

provisió C.Destí

A1

F

HE

SG 1

C

COHE

30

36.684,73 N

TAG/Cap unitat administrativa

A1

F

AG

SG 3

C

COP

22

12.082,61 N

Responsable de RH

A1

F

AE

SG 6

C

COP

22

12.082,39 N

Tècnic/a mitjà/na informàtica

A2

L

-

SG 8

C

COP

20

6.088,19 N

Administratiu/va de SG

C1

F

AG

SG 4

C

COP

18

7.674,84 N

Auxiliar administratiu/va de RH

C2

L

-

SG7

C

COP

12

4.614,43 N

Recepcionista de SG

AP

F

AG

SG 10

A

COP

14

5.770,31 N

Conserge SG

AP

L

-

SG 9

A

COP

12

4.292,24 N

Cap OAC

C1

F

AG

SG 11

C

COP

18

Agent OAC

C1

F

AG

SG 12

C

COP

18

7.674,84 T

Administratiu de Processos

C1

F

AG

SG 13

C

COP

18

7.674,84 T

Interventor/a

A1

F

HE

HIS 1

C

COHE

30

36.684,73 N

Tresorer/a

A1

F

HE

HIS 3

C

COHE

30

17.431,25 N

Administratiu/va d'Hisenda

C1

F

AG

HIS 4

C

COP

18

8.079,57 N

Auxiliar Adm. d'Hisenda

C2

L

-

HIS 5

C

COP

14

3.888,04 N

Específic

Jornada

ÀREA DE SERVEIS INTERNS

10.829,66

T

ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS
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Auxiliar Adm. de tresoreria

C2

F

AG

HIS 6

C

COP

14

7.853,73 N

Administratiu/va d'Alcaldia

C1

F

AG

ALC 1

C

COP

18

11.295,29 N

Responsable de Ràdio

C1

L

-

ALC 2

C

COP

20

6.911,00 N

Locutor/a de ràdio

C2

L

-

ALC 3

C

COP

14

6.663,27 I

Auxiliar tècnic/a de ràdio

C2

L

-

ALC 4

C

COP

12

6.301,23 I

Assistent d’Alcaldia

A2

L

-

ALC 5

C

COP

18

6.802,32 N

Inspector/Cap policia local

A2

F

AE

SEG 01

C

COP

26

30.053,46 N

Sergent

C1

F

AE

SEG 02

C

COP

18

27.428,17 N

Caporal

C2

F

AE

SEG 03

B

COP

14

19.278,43 T

Agent

C2

F

AE

SEG 04

B

COP

12

12.284,85 T

Administratiu/va de policia

C1

L

-

SEG 05

C

COP

14

9.623,93 N

Auxiliar Adm. de policia

C2

L

-

SEG 06

C

COP

12

3.888,04 N

Auxiliar Adm. de policia

C2

L

-

SEG 07

C

COP

12

3.888,04 TARDA

Agent en segona activitat

C2

F

AE

SEG 08

B

COP

12

12.284,43 M

Caporal en segona activitat- senyalització

C2

F

AE

SEG 09

B

COP

14

19.278,43 M

Caporal en segona activitat- OAC Policia

C2

F

AE

SEG 10

B

COP

14

19.278,43 T

A1

F

AE

ST 1

C

COP

26

19.460,91 N

GABINET D'ALCALDIA

ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS
Cap d'àrea ST i sostenibilitat-Arquitecte/a
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TAG de ST

A1

F

AG

ST 2

C

COP

22

12.078,48 N

Enginyer/a de serveis de T.i S.

A1

F

AE

ST 14

C

COP

22

15.558,74 N

Tècnic/a de medi ambient

A1

F

AE

ST 12

C

COP

26

9.998,25 N

Arquitecte/a tèc. Oficina habitat.i accesibilitat

A2

F

AE

ST 8

C

COP

20

12.278,05 N

Arquitecte/a tèc . cap de la BOiS

A2

L

ST 16

C

COP

20

16.351,95 N

Delineant

C1

L

-

ST 11

C

COP

18

7.363,28 N

Inspector/a de via pública

C1

F

AE

ST 3

C

COP

18

8.930,26 N

Tècnic/a auxiliar de via pública

C1

L

-

ST 33

C

COP

18

7.363,28 N

Cap unitat adm. ST

C1

F

AG

ST 5

C

COP

18

10.829,60 N

Administ. de territori i sosten.

C1

F

AG

ST 6

C

COP

18

8.078,24 N

Aux. Adm. de territori i sost.

C2

L

-

ST 7

C

COP

12

5.795,65 N

Aux. Adm. d’obres i via pública

C2

L

-

ST 17

C

COP

12

3.797,83 N

Auxiliar d'informació ambiental

C2

L

-

ST 13

C

COP

12

6.402,35 N

Encarregat/da d'Enllumenat

C2

L

-

ST 20

C

COP

14

11.886,25 N

Oficial 1a. Especialista

C2

L

-

ST 21

B

COP

14

8.682,14 N

Oficial 1a. manteniment d'obres/

C2

L

-

ST 18

B

COP

14

8.544,20 N

Oficial 1a. Deixalleria

C2

L

-

ST 26

B

COP

14

11.212,32 P

Oficial 1a. Jardineria

C2

L

-

ST 32

B

COP

14

8.681,82 N

Oficial 2a. Manteniment elèctric

AP

L

ST 22

B

COP

12

7.570,79 N

Oficial 2a. Especialista

AP

L

-

ST 29

B

COP

12

8.051,43 N

Oficial 2a. Polivalent

AP

L

-

ST 12

B

COP

12

8.090,38 N

Vigilant de mercat

AP

L

-

ST 25

B

COP

12

6.232,26 N

Operari/ària de brigada d'obres

AP

L

-

ST 24

A

COP

12

5.990,68 N
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Operari/ària de Cementiri

AP

L

-

ST 23

A

COP

12

6.115,14 T

Operari de jardineria

AP

L

-

ST 31

A

COP

12

6.241,90 N

Operari/Vigilant d'instal.acions

AP

L

-

ST 28

A

COP

12

5.697,73 N

Operari/Vigilant d'instal.acions (torns rotatius)

AP

L

-

ST 27

A

COP

12

3.640,85 T

Cap d’àrea de Benestar Social
Coordinador/a Benestar social-Treballador/a
social

A2

L

-

SP1

C

COP

22

24.455,24 N

A2

L

-

SP 2

C

COP

18

7.520,77 N

Coordinador/a cultura-Tècnic/a cultura

A1

L

-

SP 12

C

COP

22

6.623,59 N

Tècnic/a Promoció econòmica

A1

L

-

SP 24

C

COP

22

6.580,84 N

Treballador/a social

A2

L

-

SP 3

C

COP

18

6.066,58 N

Educador/a social

A2

L

-

SP 4

C

COP

18

4.831,97 N

Tècnic/a de comunicació

A1

F

AE

SP 29

C

COP

22

6.481,11 N

Tècnic/a de joventut

A2

L

-

SP 7

C

COP

20

6.347,12 N

Tècnic/a d'educació

A2

L

-

SP 9

C

COP

20

6.347,12 N

Tècnic/a d'Esports

A2

L

-

SP 21

C

COP

20

6.347,12 N

Arxiver/a

A1

L

-

SP 13

C

COP

22

5.477,22 N

Mestre/a escola d'adults

A2

L

-

SP 10

C

COP

18

5.768,70 N

Informador/a turístic

A2

L

-

SP 22

C

COP

18

6.802,32 N

Tècnic d'autoempresa

A2

L

-

SP31

C

COP

18

6.802,28 N

Director/a Escola Taller

C2

L

-

SP 26

C

COP

14

13.992,22 N

Tècnic/a auxiliar biblioteca

C1

F

AE

SP 14

C

COP

18

7.274,64 N

Tècnic/a Auxiliar de Festes

C1

L

-

SP 19

C

COP

18

8.307,29 N

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS
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Tècnic/a auxiliar de promoció econòmica

C1

L

-

SP 25

C

COP

11

8.040,62 N

Administratiu/va SP/Cultura

C1

F

AG

SP 18

C

COP

18

8.078,24 N

Administratiu de Promoció Econòmica

C1

L

-

SP 32

C

COP

18

8.241,92 N

Treballador/a familiar

C2

L

-

SP 5

B

COP

12

4.803,82 N

Auxiliar punt d'informació

C2

L

-

SP 8

C

COP

12

4.614,43 N

Auxiliar adm de Benestar social

C2

L

-

SP 6

C

COP

14

5.095,57 N

Auxiliar administrat. de Comunicació

C2

L

-

SP 30

C

COP

12

3.862,16 N

Auxiliar Tècnic/a Casa museu

C2

L

-

SP 16

C

COP

12

4.830,38 N

Auxiliar tècnic/a de Turisme

C2

L

-

SP 23

C

COP

12

4.549,26 I

Auxiliar de biblioteca

C2

L

-

SP 15

C

COP

12

4.794,22 N

Conserge Escola pública

AP

F

AE

SP 11

A

COP

12

5.423,34 N

Conserge Serveis a la persones

AP

L

-

SP 17

A

COP

12

5.049,42 N

Règim Jurídic:

Forma de Provisió:

F: Funcionari

COHE: Concurs oposició d'habilitats estatals

L: Laboral

COP: Concurs oposició

Escala:

Tipus de jornada:

HE: Habilitat estatal
AG: Administració General

N: Normal
I: Inferior a
'habitual

AE: Administració Especial

T: Treball a torns

P: jornada partida
Tarda:horari de tarda
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La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Benestar Social, Gent
Gran i Règim Intern, explica que es creen dos nous llocs de treball que es cobriran
mitjançant mobilitat del mateix personal de la corporació, cosa que vol dir que no hi
ha un increment de la plantilla. En el primer cas, hi ha una persona que es jubila
anticipadament, ja que reuneix els requisits d’edat i de període de cotització a la
Seguretat Social, i que tenia la categoria d’administrativa, grup C1. Es va decidir en
el seu moment que la nova persona a incorporar tingués un perfil més tècnic i per
això ha estat necessari crear un nou lloc de treball de grup A2, amb la denominació
de tècnic assistent a Alcaldia. Aquest lloc no incrementa plantilla i fins que no hi
hagi una valoració de totes les fitxes del personal, no se li assignarà la remuneració
que li pertoca. En el segon cas, és la creació d’una administrativa a Promoció
Econòmica i està dotada a la partida pressupostària del 2017. Malgrat tot això, el
complement específic no s’ajusta a la legalitat, perquè encara s’està pendent de fer
una valoració dels llocs de treball. S’hi està treballant, però han cregut convenient
crear aquests dos nous llocs de treball abans, per necessitats de l’Ajuntament.
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que
aquesta és una decisió política. Els alcaldes decideixen qui volen com a assistents,
però amb aquest canvi queda clar que la senyora alcaldessa no té confiança en les
persones que han fet aquesta feina fins ara. Per això es crea un lloc de treball
específic per una persona que ve d’una altra Àrea. El seu grup no hi té res a dir en
això perquè és una decisió política però sí que els sap greu que les persones que hi
havia fins ara no se sentin una mica menyspreades, ja que han estat fent aquesta
tasca durant molt de temps. Comenta que tot i que no s’incrementa el pressupost,
no es dona de baixa el lloc de treball d’on prové aquesta persona, la qual cosa vol
dir que és susceptible de ser cobert i, per tant, això suposaria l’increment del
capítol I del pressupost per al 2017 i no es compliria la Llei d’estabilitat
pressupostària.
La senyora alcaldessa explica que aquests canvis no han vingut donats, en cap
moment, per manca de confiança amb l’equip que ha portat fins ara les diferents
alcaldies que s’han anat succeint. Es tracta d’una jubilació i considera que les
paraules del senyor Romero són molt greus i repeteix que no es tracta de cap
manca de confiança, ans al contrari, tenen tota la confiança dipositada en les
persones que estan portant Secretaria. Precisament, donada la jubilació de la
persona que feia les tasques de secretària de l’alcaldessa fins ara, s’han hagut de
fer aquests canvis en el personal. L’altra persona que formava part d’aquest equip,
a requeriment de la secretària de l’Ajuntament, no farà la tasca que hauria hagut
de fer. Aquest és el motiu pel qual han hagut de buscar una altra persona. Li
demana al senyor Romero que no doni les coses per fetes i que pregunti abans de
dir res.
El senyor Romero comenta que no donen les coses per fetes, senzillament
expressen el que sembla. Repeteix que aquesta és una decisió política a partir de la
qual sembla que la senyora alcaldessa confia més en un altre perfil per fer aquesta
feina que no pas amb els perfils que hi havia fins ara.
La senyora alcaldessa explica que aquestes paraules del senyor Romero no són
certes.
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, explica
que potser per a la senyora alcaldessa són molt greus les manifestacions del senyor
Romero, però el seu grup es reafirma en les paraules d’aquest, en el sentit que és
una decisió política i no s’ha de tenir cap complex per prendre-la. De les dues
secretàries d’Alcaldia, a una l’han posada al racó de pensar i l’altra es jubila
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anticipadament, per algun motiu que no sap. Repeteix que l’equip de govern té tot
el dret d’agafar les persones de confiança que consideri oportunes. Per altra banda,
la persona escollida per aquest càrrec és una gran professional i, per tant,
s’emporta una gran gerent d’Alcaldia, tot i que desvesteixen Promoció Econòmica.
Dit això, comenta que quan el grup municipal d’ERC era a l’oposició els criticaven
els informes desfavorables, cosa que havien de fer com a oposició, però és que ara
hi ha un reguitzell d’informes desfavorables ple rere ple. Si es fes una comparativa,
el nombre actual d’informes desfavorables seria bastant més superior que el de
l’anterior mandat. Per últim, comenta que es torna a fer una modificació del
personal de la casa sense la valoració dels llocs de treball acabada. Demana a la
senyora Isart que expliqui com està aquesta valoració. El seu grup municipal
s’abstindrà en aquest assumpte.
La senyora alcaldessa comenta que molt hàbilment han dit que han enviat una
persona al racó de pensar i els torna a demanar que no vagin escampant aquestes
mentides perquè no són certes. L’equip de govern no té cap complex i políticament
no han escollit ningú, sinó que escolten els treballadors, cosa que fins ara no
s’havia fet i, en aquest cas, acollint-se a la petició de la secretària municipal que no
li traiessin la seva secretària, n’han hagut de buscar una altra. Així, doncs, de totes
les persones que treballen a l’Ajuntament que volien venir a treballar en aquest
sector de l’Ajuntament, la que hi ha actualment és la que complia millor amb els
requisits que es buscaven per aquest lloc de treball. Aquest equip de govern no
treballa de la manera que han descrit el senyor Romero i el senyor Marín.
El senyor Marín comenta que no sap quina és la mentida que ha dit, ja que s’han
limitat a dir que la secretària de l’Alcaldia es jubila i l’altra persona que hi havia
l’han traslladada a un altre lloc. No sap on és la mentida a la qual es refereix la
senyora alcaldessa.
La mentida és dir que s’ha enviat algú al racó de pensar.
El senyor Marín comenta que això no és cap mentida, sinó que és una apreciació
que fa el seu grup sobre uns canvis de llocs de treball i que la senyora alcaldessa,
encara que no li agradi, ha d’acceptar, ja que només faltaria que no poguessin
expressar la seva opinió perquè la senyora alcaldessa ho interpreta com una
mentida o una cosa malvada.
La senyora alcaldessa comenta que el senyor Marín ho pot tergiversar com vulgui
però la realitat no és la que ell ha explicat sinó que és la que ha explicat ella
mateixa.
El senyor Marín manifesta que és molt greu que la senyora alcaldessa digui que
estan tergiversant la realitat, només han expressat la seva opinió i han donat els
seus arguments pels quals s’abstenen. Li demana que no s’enfadi.
La senyora alcaldessa aclareix que no s’ha enfadat, només és que li sap greu que
posin en boca de l’equip de govern coses que no són.
La senyora Isart explica que el senyor Marín ha estat a l’equip de govern durant
anys i no ha fet cap tipus de canvi en la valoració de llocs de treball i ella porta
el càrrec sis mesos i ja estan a punt d’acabar les fitxes de llocs de treball. És
procés llarg i espera tancar-ho en breu, però és que l’equip de govern anterior
tenir molt de temps i no ho van fer mai.
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El senyor Marín comenta que potser sí que la senyora Isart fa sis mesos que ocupa
aquest càrrec, però els seus companys de grup en porten quatre.
La senyora Isart recorda que aquesta Regidoria estava en mans del grup municipal
del senyor Marín i ella només pot parlar de l’actualitat. Repeteix que hi estan
treballant i que ho porten molt avançat.
La senyora alcaldessa comenta que en breu aquesta valoració de llocs de treball
estarà feta.
A continuació, la senyora alcaldessa explica que els punts de l’ordre del dia del 12
al 18 fan referència a la sol·licitud de reconeixement de compatibilitat de diferents
empleats públics per a l’exercici d’una activitat privada. Comenta que la senyora
secretària accidental el llegirà una vegada, la senyora M. Àngels Isart Falceto,
regidora delegada de Benestar Social, Família i Règim Intern, farà l’explicació una
vegada i després de les diferents intervencions dels grups municipals, es votarà
cada punt per separat. Dit això, demana a la senyora secretària accidental que
llegeix el primer punt.
12.- SOL.LICITUD RECONEIXEMENT COMPATIBILITAT
PÚBLIC PER A L’EXERCICI D’UNA ACTIVITAT PRIVADA

D’UN

EMPLEAT

Vista la instància presentada per l’empleat públic Sr. J.F.S., registrada d’entrada en
aquest Ajuntament, amb el núm. 2278/2017, de data 20 d’abril, on sol·licita li sigui
atorgat el reconeixement per a l’exercici de la professió de fuster, 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 accidental de la Corporació, en data 11 de
maig de 2017, que es transcriu a continuació:
Informe núm. 22/2017 de la Secretaria General sobre la concessió de
compatibilitat a diversos empleats municipals per a l’exercici d’una activitat
privada.
Cristina Cabruja Sagré, secretària acctal. de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació
amb les sol·licituds de compatibilitat presentada per diversos empleats municipals,
mitjançant registre d’entrada núm. 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2601 i 2730 per a
l’exercici de tasques privades en diversos camps professionals, 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 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

h)

La col·laboració i l’assistència ocasional a Congressos, seminaris, conferències o
cursos de caràcter professional.
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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.

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.
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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 ordinària de data 18 de maig 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, Gent Gran i Règim
Intern, s’acorda per tretze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere
Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata,
Josep M. Masvidal Serra, Coia Tenas Martínez, M. Àngels Isart Falceto, M. 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:
ÚNIC.- Atorgar a l’empleat públic Sr. J.F.S. , el reconeixement de la compatibilitat
de la funció pública amb per a l’exercici de tasques de fuster, de forma externa a
l’Ajuntament de Canet de Mar, tant per compte pròpia com per compte d'altri, 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.
13.- SOL.LICITUD RECONEIXEMENT COMPATIBILITAT
PÚBLIC PER A L’EXERCICI D’UNA ACTIVITAT PRIVADA

D’UN

EMPLEAT

Vista la instància presentada per l’empleat públic Sr. J.F.I.P., registrat d’entrada en
aquest Ajuntament amb el núm. 2277/2017, en data 20 d’abril, on sol·licita li sigui
atorgat el reconeixement per a l’exercici de la professió de fuster, 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 accidental de la Corporació, en data 11 de
maig de 2017, que es transcriu a continuació:
Informe núm. 22/2017 de la Secretaria General sobre la concessió de
compatibilitat a diversos empleats municipals per a l’exercici d’una activitat
privada.
Cristina Cabruja Sagré, secretària acctal. de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació
amb les sol·licituds de compatibilitat presentada per diversos empleats municipals,
mitjançant registre d’entrada núm. 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2601 i 2730 per a
l’exercici de tasques privades en diversos camps professionals, 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.
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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.
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 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.
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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.
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.
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g)

La participació ocasional en col·loquis i programes en qualsevol mitjà de
comunicació social; i

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.
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Aquest és l’informe que lliuro a Canet de Mar, a la data de signatura electrònica.

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 ordinària de data 18 de maig 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, Gent Gran i Règim
Intern, s’acorda per tretze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere
Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata,
Josep M. Masvidal Serra, Coia Tenas Martínez, M. Àngels Isart Falceto, M. 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:
ÚNIC.- Atorgar a l’empleat públic Sr. J.F.I.P.. , el reconeixement de la
compatibilitat de la funció pública amb per a l’exercici de tasques de fuster, de
forma externa a l’Ajuntament de Canet de Mar, tant per compte pròpia com per
compte d'altri, 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.
14.- SOL.LICITUD RECONEIXEMENT COMPATIBILITAT
PÚBLIC PER A L’EXERCICI D’UNA ACTIVITAT PRIVADA

D’UN

EMPLEAT

Vista la instància presentada pel funcionari Sr. J.H.S., registrada d'entrada en
aquest Ajuntament amb el número 2730/2017, en data 10 de maig, on sol·licita li
sigui atorgat el reconeixement per a l’exercici de la professió d'instal·lador, 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 accidental de la Corporació, en data 11 de
maig de 2017, que es transcriu a continuació:
Informe núm. 22/2017 de la Secretaria General sobre la concessió de
compatibilitat a diversos empleats municipals per a l’exercici d’una activitat
privada.
Cristina Cabruja Sagré, secretària acctal. de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació
amb les sol·licituds de compatibilitat presentada per diversos empleats municipals,
mitjançant registre d’entrada núm. 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2601 i 2730 per a
l’exercici de tasques privades en diversos camps professionals, de forma externa a
l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el següent :
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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.
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 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
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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.
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.
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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

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.
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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.

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 ordinària de data 18 de maig 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, Gent Gran i Règim
Intern, s’acorda per tretze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere
Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata,
Josep M. Masvidal Serra, Coia Tenas Martínez, M. Àngels Isart Falceto, M. 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:
ÚNIC.- Atorgar al funcionari Sr. J.H.S., el reconeixement de la compatibilitat de la
funció pública amb per a l’exercici de tasques d'instal·lador, de forma externa a
l’Ajuntament de Canet de Mar, tant per compte pròpia com per compte d'altri, 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.
15.- SOL.LICITUD RECONEIXEMENT COMPATIBILITAT
PÚBLIC PER A L’EXERCICI D’UNA ACTIVITAT PRIVADA

D’UN

EMPLEAT

Vista la instància presentada per l’empleat públic Sr. F.H.P., registrada d’entrada en
aquest Ajuntament amb el núm. 2601/2017, en data 4 de maig, on sol·licita li sigui
atorgat el reconeixement per a l’exercici de la professió de jardiner, de petites
reparacions i en el mont de l'espectacle, en vàries facetes com actor, contacontes,
etc., 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 accidental de la Corporació, en data 11 de
maig de 2017, que es transcriu a continuació:
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Informe núm. 22/2017 de la Secretaria General sobre la concessió de
compatibilitat a diversos empleats municipals per a l’exercici d’una activitat
privada.
Cristina Cabruja Sagré, secretària acctal. de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació
amb les sol·licituds de compatibilitat presentada per diversos empleats municipals,
mitjançant registre d’entrada núm. 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2601 i 2730 per a
l’exercici de tasques privades en diversos camps professionals, 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.
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 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.
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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.
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.
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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

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.
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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.

i)

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.

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 ordinària de data 18 de maig 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, Gent Gran i Règim
Intern, s’acorda per tretze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere
Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata,
Josep M. Masvidal Serra, Coia Tenas Martínez, M. Àngels Isart Falceto, M. 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:
ÚNIC.- Atorgar a l’empleat públic Sr. F.H.P. , el reconeixement de la compatibilitat
de la funció pública amb per a l’exercici de tasques de jardiner, petites reparacions i
en el món de l'espectacle en vàries facetes com actor, contacontes, etc., de forma
externa a l’Ajuntament de Canet de Mar, tant per compte pròpia com per compte
d'altri, 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.
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16.- SOL.LICITUD RECONEIXEMENT COMPATIBILITAT
PÚBLIC PER A L’EXERCICI D’UNA ACTIVITAT PRIVADA

D’UN

EMPLEAT

Vista la instància presentada per l’empleat públic Sr. E.C.Ll., registrat d’entrada en
aquesta Ajuntament amb el núm. 2276/2017, en data 20 d’abril, on sol·licita li sigui
atorgat el reconeixement per a l’exercici de la professió de ferrer, 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 accidental de la Corporació, en data 11 de
maig de 2017, que es transcriu a continuació:
Informe núm. 22/2017 de la Secretaria General sobre la concessió de
compatibilitat a diversos empleats municipals per a l’exercici d’una activitat
privada.
Cristina Cabruja Sagré, secretària acctal. de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació
amb les sol·licituds de compatibilitat presentada per diversos empleats municipals,
mitjançant registre d’entrada núm. 2274, 2275,02276, 2277, 2278, 2601 i 2730 per a
l’exercici de tasques privades en diversos camps professionals, 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.
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 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
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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.
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
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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

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
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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.

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 ordinària de data 18 de maig 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, Gent Gran i Règim
Intern, s’acorda per tretze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere
Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata,
Josep M. Masvidal Serra, Coia Tenas Martínez, M. Àngels Isart Falceto, M. 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:
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ÚNIC.- Atorgar a l’empleat públic Sr. E.C.Ll., el reconeixement de la compatibilitat
de la funció pública amb per a l’exercici de tasques de ferrer, de forma externa a
l’Ajuntament de Canet de Mar, tant per compte pròpia com per compte d'altri, 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.
17.- SOL.LICITUD RECONEIXEMENT COMPATIBILITAT
PÚBLIC PER A L’EXERCICI D’UNA ACTIVITAT PRIVADA

D’UN

EMPLEAT

Vista la instància presentada per l’empleat públic Sr. S.F.R., registrat d’entrada en
aquest Ajuntament amb el núm. 2274/2017, en data 20 d’abril, on sol·licita li sigui
atorgat el reconeixement per a l’exercici de la professió de paleta, 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 accidental de la Corporació, en data 11 de
maig de 2017, que es transcriu a continuació:
Informe núm. 22/2017 de la Secretaria General sobre la concessió de
compatibilitat a diversos empleats municipals per a l’exercici d’una activitat
privada.
Cristina Cabruja Sagré, secretària acctal. de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació
amb les sol·licituds de compatibilitat presentada per diversos empleats municipals,
mitjançant registre d’entrada núm. 2274, 2275,02276, 2277, 2278, 2601 i 2730 per a
l’exercici de tasques privades en diversos camps professionals, 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.
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.
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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 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.
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
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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

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
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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.

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 ordinària de data 18 de maig 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
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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, Gent Gran i Règim
Intern, s’acorda per tretze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere
Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata,
Josep M. Masvidal Serra, Coia Tenas Martínez, M. Àngels Isart Falceto, M. 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:
ÚNIC.- Atorgar a l’empleat públic Sr. S.F.R. , el reconeixement de la compatibilitat
de la funció pública amb per a l’exercici de tasques de paleta, de forma externa a
l’Ajuntament de Canet de Mar, tant per compte pròpia com per compte d'altri, 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.
18.- SOL.LICITUD RECONEIXEMENT COMPATIBILITAT
PÚBLIC PER A L’EXERCICI D’UNA ACTIVITAT PRIVADA

D’UN

EMPLEAT

Vista la instància presentada per l’empleat públic Sr. M.M.G., registrada d’entrada
en aquest Ajuntament amb el núm. 2275/2017, de data 20 d’abril, on sol·licita li
sigui atorgat el reconeixement per a l’exercici de les professions de ferrer i de
lampista, 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 accidental de la Corporació, en data 11 de
maig de 2017, que es transcriu a continuació:
Informe núm. 22/2017 de la Secretaria General sobre la concessió de
compatibilitat a diversos empleats municipals per a l’exercici d’una activitat
privada.
Cristina Cabruja Sagré, secretària acctal. de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació
amb les sol·licituds de compatibilitat presentada per diversos empleats municipals,
mitjançant registre d’entrada núm. 2274, 2275,02276, 2277, 2278, 2601 i 2730 per a
l’exercici de tasques privades en diversos camps professionals, 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.
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
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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 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.
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.
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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
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.
101
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

Ref: S/iu

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR
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.

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.
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Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 18 de maig 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, Gent Gran i Règim
Intern, s’acorda per tretze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere
Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata,
Josep M. Masvidal Serra, Coia Tenas Martínez, M. Àngels Isart Falceto, M. 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:
ÚNIC.- Atorgar a l’empleat públic Sr. M.M.G. , el reconeixement de la compatibilitat
de la funció pública amb per a l’exercici de tasques de ferrer i de lampista, de forma
externa a l’Ajuntament de Canet de Mar, tant per compte pròpia com per compte
d'altri, 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, Família i
Règim Intern, explica que es tracta de regularitzar la situació de diferents
treballadors públics, atorgant-los la compatibilitat per exercir tasques de forma
externa. Des de Recursos Humans se sabia que hi havia personal que treballava
fora de l’horari de l’Ajuntament, per compte propi i van creure convenient
regularitzar-ho.
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que
suposa que no sabien que aquests treballadors estaven treballant fora de
l’Ajuntament, ja que si ho sabien, és una situació que, com a mínim, és
denunciable. Amb tants treballadors públics que fan activitats privades, des del
punt de vista de l’Ajuntament i de control dels treballadors, entén que es farà un
seguiment acurat pel que fa a baixes per accidents laborals que puguin tenir fent
tasques fora de l’Ajuntament i sobretot també en les hores de treball del que és
estrictament l’horari laboral. Es refereix al fet que no afecti al seu rendiment a
l’Ajuntament que tants treballadors públics treballin per compte propi.
El senyor Jesús Marín i Hernàdnez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, explica
que són uns assumptes un pèl inusuals. Creu que la senyora Isart s’haurà
expressat malament quan ha dit que coneixien la situació, perquè si fos així, la cosa
seria greu. En tot cas, podien intuir-ho o creure-ho, però no ho podien saber,
espera que hagi estat una badada. Explica que en la part expositiva de totes les
sol·licituds de compatibilitat s’explica que: “Així s’estableix que no és possible el
reconeixement de compatibilitat amb activitats privades, incloses les de caràcter
professional en els supòsits següents: [...]” I dins d’aquests supòsits hi ha el
següent: “[...] Quan l’activitat professional es relacioni directament amb la que
realitza en la unitat o servei a què estigui adscrit el personal”. És a dir, que aquesta
persona no pot fer una feina similar a la que fa a l’Ajuntament, un paleta de
l’Ajuntament no pot fer de paleta fora de l’Ajuntament. Ho comenta perquè, potser
és un error o el seu grup ho ha interpretat malament i per això demana que els ho
aclareixen, ja que en els acords se’ls concedeix poder fer la mateixa activitat que
fan quan treballen per l’Ajuntament.
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La senyora alcaldessa demana a la senyora secretària accidental que aclareixi
aquest dubte al senyor Marín.
La senyora secretària accidental explica que aquest punt significa que, per exemple,
si la secretària de l’Ajuntament vol fer d’advocada per compte propi, no pot fer
d’advocada d’un plet contra l’Ajuntament. La Llei d’incompatibilitat, el que està
intentant impedir és que un treballador del sector públic es pugui beneficiar amb
una activitat privada pel fet de formar part de l’Administració pública. Un altre
exemple seria que un enginyer no podria tramitar llicències de projectes d’activitat
a Canet de Mar si també fos l’enginyer municipal, ni l’arquitecte podria presentar a
l’Ajuntament una llicència d’obres si fos l’arquitecte municipal. Un paleta no
interfereix en res la seva activitat a l’Ajuntament el fet que vagi a fer una obra
privada a un particular.
El senyor Marín pregunta si podrien dur a terme una obra municipal.
La senyora secretària accidental aclareix que no.
La senyora Isart comenta que el senyor Quirze Planet Rovira, regidor delegat
d’Obres i Serveis, li ha demanat poder respondre aquest assumpte, ja que la
majoria de personal que ha sol·licitat aquesta compatibilitat forma part de la
Brigada d’Obres i Serveis.
El senyor Quirze Planet Rovira, regidor delegat d’Obres i Serveis, explica que
desgraciadament, amb el poc temps que fa que està al càrrec de la Brigada ho ha
percebut. En comptes de començar a fer expedients, per no haver regularitzat
abans aquesta situació, ha optat per buscar una altra solució. Comenta que amb
tots els anys que feia que tant el grup municipal del PP com el del PDeCAT han
format part del govern és estrany que no ho haguessin vist. Si, a més a més, s’hi
afegeix que alguns d’ells havien treballat per algun regidor, la situació encara és
més estranya i més estrany troba que facin aquests comentaris. En resum, va
pensar que en comptes de començar a obrir expedients i quedar-se amb menys de
la meitat de treballadors de la Brigada, ja que demanen la compatibilitat nou
persones, va parlar amb ells i van arribar a l’acord de regularitzar la situació.
El senyor Romero explica que, personalment, si ells ho haguessin detectat, ho
haurien denunciat, ja que la seva feina és defensar els canetencs i les canetenques,
i no pas els treballadors de l’Ajuntament, d’una àrea en concret, que si cal també
ho fan, però principalment es deuen a la gent de fora, a la gent que els vota.
Repeteix que en devien tenir sospites, però que no n’estaven segurs, ja que si
n’haguessin estat segurs, ho haurien hagut de denunciar perquè s’està parlant
d’uns diners públics que es paguen a una gent que treballa en el sector públic, però
que també treballa a altres sectors. Si hagués estat així, el govern hauria estat
prevaricant. Acaba la seva intervenció explicant que el que és realment important
és controlar que donin a l’Ajuntament el servei que han de donar.
El senyor Planet explica que, naturalment, tots aquests treballadors complien la
jornada de l’Ajuntament. Evidentment que ho sospitaven perquè hi havia indicis
que així li demostraven i, a partir d’aquestes sospites, va parlar amb qui ho havia
de fer, alguns van reconèixer que ho havien fet alguna vegada i va ser quan els va
proposar que si ho volien fer ho havien de fer legalment.
El senyor Marín considera que si en tenien sospites i, a més a més, algun
treballador ho va reconèixer, el que s’havia de fer era sancionar aquesta actitud. En
tot cas, respecta la decisió que va prendre el senyor Planet i el govern. No sap si la
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senyora Tamayo ho podrà corroborar, però en l’època del senyor Joaquim Mas com
a alcalde es va detectar aquesta pràctica i es va sancionar algun treballador.
Comenta que en les àrees que dirigia el seu grup municipal no van detectar mai
aquesta pràctica perquè si ho haguessin fet, també haurien sancionat els
treballadors.
El senyor Planet repeteix que ell ho sospitava i va considerar que la millor manera
de solucionar el problema era aquest i torna a repetir que li estranya molt que en
l’època d’alcalde del senyor Marín no ho detectessin.
La senyora Isart explica que l’Ajuntament no es pot negar a donar-los la
compatibilitat, la resta de coses que s’estan discutint en aquests punts queda fora
de lloc.
La senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde d’Esports, explica que s’està
parlant de coses molt diferents. En el temps de l’Alcaldia del senyor Mas es va
detectar que algun treballador feia tasques externes, però dins de la jornada laboral
a l’Ajuntament, per això se’l va sancionar. Ara s’està parlant que les facin fora
d’aquest horari, a la qual cosa tenen tot el dret. En aquella època també es va
detectar una fuita de material que es destinava a un altre profit.
19.- APROVACIÓ DEFINITIVA DESAFECTACIÓ TERRENYS Rda. SANT ELM I
Av. CASTELLMAR I DECLARACIÓ PARCEL·LA SOBRERA
Atès que, mitjançant Provisió d'Alcaldia de data 10 de març de 2017, es va iniciar
expedient per procedir a la desafectació de les parcel·les, propietat d'aquest
Ajuntament i qualificades com a bé de domini públic, situades a la Rda. Sant Elm i
Av. Castellmar d'aquesta localitat, i la seva posterior declaració com a parcel·la
sobrant.
Atès que en data 10 de març de 2017, es va emetre informe de Secretaria en
relació amb el procediment i la legislació aplicable en relació amb aquest assumpte.
Atès que en data 10 de març de 2017, es va emetre informe pels Serveis Tècnics
sobre la situació física i jurídica del bé.
Atès que en data 10 de març de 2017, es va emetre certificat de Secretaria sobre
l'anotació del ben en l'Inventari de Béns d'aquest Ajuntament.
Atès que en data 30 de març de 2017, la desafectació de les parcel·les que es
descriuen a continuació, va ser aprovada inicialment per acord del Ple de la
Corporació:
Terreny A de 190,15 m2 de superfície, amb forma sensiblement triangular,
limita: pel sud-oest amb el lateral de la ronda Sant Elm que puja cap a
l’Avinguda Castellmar amb una longitud d’uns 70 m lineals; pel nord-est, en
part, amb el solar on hi ha ubicat l’Hotel Carlos, ocupant tot el llarg de la façana
del referit solar, i, en part, amb el terreny B; i, per sud en línia recta d’uns 3 m
de longitud amb la via pública en la zona de l’Avinguda Castellmar.
Terreny B de 333,92 m2 de superfície, amb forma sensiblement rectangular,
limita: pel nord amb els patis dels habitatges plurifamiliars corresponents al
carrer Cadillac núm. 10; per l’est amb l’Avinguda Castellmar; pel sud, amb la
via pública en línia recta d’uns 3 m; i, per l’oest, amb la el solar on hi ha ubicat
l’Hotel Carlos, al llarg de tota la façana d’aquest solar cap a l’Avinguda
Castellmar.
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Atès que en data 5 d’abril de 2017, es va publicar anunci en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 7344 i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament
sotmetent l'expedient a un període d'informació pública de vint dies.
Atès que, de conformitat amb la certificació emesa per la secretària accidental en
data 6 de maig de 2017, durant el període d’informació pública no s’ha presentat
cap al·legació.
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 18 de maig 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 es disposa
en els articles 52.l) i 114.3.m) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, així com els
articles 22.2.l) i 47.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat
dels disset membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple
municipal:
PRIMER.- Aprovar definitivament la desafectació de les parcel·les, propietat
d'aquest Ajuntament, situades a la Rda. Sant Elm i Av. Castellmar, d'aquesta
localitat, canviant la seva qualificació de bé de domini públic a bé patrimonial.
SEGON.- Declarar les parcel·les descrites com a parcel·les sobrants, de conformitat
amb els articles 12 i 20 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya
aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre.
TERCER.- Anotar en el Llibre Inventari de Béns de la Corporació l'alteració de la
qualificació jurídica que han sofert els bens immobles, i traslladar al Registre de la
Propietat perquè procedeixi a deixar constància d'aquest canvi mitjançant els
corresponents assentaments o anotacions registrals.
QUART.- Facultar a l'Alcaldessa perquè subscrigui els documents que siguin
necessaris amb vista a l'execució dels precedents Acords.
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, explica que en
aquest punt es desafecta una parcel·la que l’any 1985 es va cedir a un propietari
que, de fet, era el llogater de l’hotel, i fa un any i mig que el jutjat va sentenciar
que l’Ajuntament havia de rescabalar aquesta parcel·la. Ara ja es fa l’anotació
d’aquest canvi al registre de la propietat. Així, doncs, ja es podrà fer la venda
d’aquesta parcel·la als dos possibles veïns de la zona i als quals pot interessar
comprar-la. Posteriorment, l’Ajuntament haurà de negociar amb els antics
propietaris d’aquesta parcel·la que han perdut el judici, de com se’ls rescabalarà de
la despesa que van fer per urbanitzar aquesta zona. És un procés lent i que estan
intentant enllestir-lo al més aviat possible.
20.- CANVIS REPRESENTANTS MUNICIPALS A DIFERENTS ORGANISMES,
COMISSIONS, CONSELLS CONSORCIS, ORGANISMES MUNICIPALS I
SUPRAMUNICIPALS, ENTRE D’ALTRES
Atès que el Ple municipal, en sessió extraordinària de 30 de juny de 2015, es van
nomenar els representants municipals a diferents comissions de seguiment de
contractes de gestió de serveis com el del complex esportiu, el de l’escola bressol i
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el de subministrament d’aigua.
Atès que el Ple municipal, en sessió extraordinària de data 30 de juliol de 2015, va
aprovar, entre d’altres, el nomenament dels representants dels diferents grups
municipals que integren aquest òrgan col·legiat a diversos consells municipals, com
el Consell Municipal d’Esports, el Consell Municipal de Cultura, el Consell Municipal
de Medi Ambient, el Consell Municipal Escolar i el Consell Municipal de Cooperació.
Cal tenir en compte que, d’acord amb la creació d’aquests consells, els presidents o
presidentes són els responsables de les diferents àrees de referència.
Atès que en la mateixa sessió del Ple municipal es van nomenar els representants
municipals a diferents organismes, tant municipals, com supramunicipals, tals com
el Consell de Govern de l’Organisme Autònom de Ràdio Canet, el Patronat de la
Residència Guillem Mas, el Comitè Local de la Creu Roja al Maresme Centre, el
Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, el Consorci per al Tractament de
Residus Sòlids Urbans, el Consorci Localret, el Consorci del Govern Territorial de
Salut Alt Maresme – La Selva, l’ADF Vallalta, la Mesa Consultiva de Joventut, del
Consell Comarcal, el Consell Consultiu de la Gent Gran, del Consell Comarcal, la
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, la Xarxa Local de Prevenció de
Drogodependències de la Diputació de Barcelona, la Xarxa Local de Consum,
l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta,
l’Agrupació de municipis titulars de servei de transport urbà regió metropolitana de
Barcelona – AMTU, la Federació de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya, La
Comissió de seguiment del conveni signat amb el síndic de greuges i la comissió de
Seguiment del conveni signat amb l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica en
Teixits de Punt.
Atès que el Ple municipal, en sessió ordinària de data 31 de març de 2016, va
nomenar els membres que havien de constituir la Comissió de Delimitació del
Terme Municipal de Canet de Mar.
Atès que d’aleshores ençà s’han produït diversos canvis en el consistori que afecten
la composició d’aquests organismes, tant municipals com supramunicipals, els quals
s’assenyalen a continuació:
-

El Ple municipal, en sessió extraordinària de data 2 de novembre de 2015,
va prendre coneixement de la renúncia del càrrec de regidor de l’Ajuntament
del senyor Ivan Aranda Mena.

-

El Ple municipal, en sessió ordinària de data 26 de novembre de 2015, va
prendre possessió del càrrec de regidor el senyor Quirze Planet Rovira, en
substitució del senyor Ivan Aranda Mena.

-

Per Decret de l’Alcaldia número 1155/2016, de 11 de novembre, es va
cessar del càrrecs de primer tinent d’alcalde de l’Àrea de Promoció de la Vila,
el senyor Jesús Marín i Hernàndez, i de tercer tinent d’alcalde de l’Àrea
d’Administració Oberta, el senyor Laureà Gregori Fraxedas.

-

En el mateix Decret de l’Alcaldia, es va revocar les delegacions efectuades
en virtut del Decret número 979/2016, de 2 de setembre, en favor del
regidor senyor Àngel López Solà i la regidora Esther Agulló Renau, les quals
van tornar a ser exercides directament per l’Alcaldia.

-

Per Decret 1191/2016, de 22 de novembre, l’Alcaldia va resoldre efectuar
les delegacions següents:
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Regidora delegada de Promoció Econòmica
Sra. Misericòrdia (Coia) Tenas Martínez
Regidor delegat d’Obres i Serveis
Sr. Quirze Planet i Rovira
Regidora delegada de festes i joventut
Sra. M. Assumpta Revoltós Vaquer
Regidora delegada de Benestar social i gent gran i Règim intern
Sra. Maria Àngels Isart i Falceto
L'abast de les funcions d'aquestes delegacions es circumscriu a l'estudi, la proposta i
l’execució referides a la totalitat dels assumptes que guardin relació amb cada àmbit
d'atribucions concret, no incloent cap facultat resolutòria, en correspondre aquestes a
l'Alcaldia o a la junta de govern local.
Primera Tinència d’Alcaldia. Titular: Pere Xirau i Espàrrech. Aquesta Alcaldia delega
en la 1a Tinència d’Alcaldia la direcció interna i la gestió específica dels serveis
corresponents de les àrees d’Hisenda i Cultura. L'abast de les funcions d'aquestes
delegacions es circumscriu a l'estudi, la proposta i l’execució, referides a la totalitat
dels assumptes que guardin relació amb cada àmbit genèric d'atribucions, sense
facultat de resolució mitjançant actes administratius que afectin a tercers.
Segona Tinència d’Alcaldia. Titular: Lluís LLovet i Bayer. Aquesta Alcaldia delega en
la 2a Tinència d’Alcaldia la direcció interna i la gestió específica dels serveis
corresponents de les àrees d’Urbanisme i Educació . L'abast de les funcions d'aquestes
delegacions es circumscriu a l'estudi, la proposta i l’execució, referides a la totalitat
dels assumptes que guardin relació amb cada àmbit genèric d'atribucions, sense
facultat de resolució mitjançant actes administratius que afectin a tercers.
Tercera Tinència d’Alcaldia. Titular: Raquel Serra i Lerga. Aquesta Alcaldia delega
en la 3a Tinència d’Alcaldia la direcció interna i la gestió específica dels serveis
corresponents a les àrees de Participació ciutadana, Igualtat i Noves Tecnologies.
L'abast de les funcions d'aquestes delegacions es circumscriu a l'estudi, la proposta i
l’execució, referides a la totalitat dels assumptes que guardin relació amb cada àmbit
genèric d'atribucions, sense facultat de resolució mitjançant actes administratius que
afectin a tercers.
Quarta Tinència d’Alcaldia. Titular: Sílvia Tamayo Mata. Aquesta Alcaldia delega en
la 4a Tinència d’Alcaldia la direcció interna i la gestió específica dels serveis
corresponents a l’àrea d’Esports. Així mateix, en tant que Adjunt a Comunicació
realitzarà aquelles funcions que en cada moment li encomani l’Alcaldia relacionades
amb aquesta àrea. L'abast de les funcions d'aquestes delegacions es circumscriu a
l'estudi, la proposta i l’execució, referides a la totalitat dels assumptes que guardin
relació amb cada àmbit genèric d'atribucions, sense facultat de resolució mitjançant
actes administratius que afectin a tercers.
Cinquena Tinència d’Alcaldia. Titular: Josep Maria Masvidal i Serra. Aquesta Alcaldia
delega en la 5a Tinència d’Alcaldia la direcció interna i la gestió específica dels serveis
corresponents a l’àrea de Medi Ambient, Agricultura i Sanitat. L'abast de les funcions
d'aquestes delegacions es circumscriu a l'estudi, la proposta i l’execució, referides a la
totalitat dels assumptes que guardin relació amb cada àmbit genèric d'atribucions,
sense facultat de resolució mitjançant actes administratius que afectin a tercers.

-

Per Decret número 338/2017, de 3 de març, l’Alcaldia va resoldre efectuar
els canvis següents en les delegacions, respecte al Decret 1191/2016, de 22
de novembre:

PRIMER.- Revocar la delegació efectuada mitjançant el Decret núm. 1191/2016, de
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22 de novembre, en favor de l’Àrea de Medi Ambient, Agricultura i Sanitat,
corresponent a l’organització de la direcció interna i la gestió del servei de Sanitat.
SEGON.- Efectuar, en favor de la Regidoria de Promoció Econòmica una nova
delegació, incloent dins les seves funcions i abast, l’àmbit funcional de Sanitat.

Atès que el senyor Ivan Aranda Mena, en qualitat de representant del grup
municipal d’ERC o com a tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, formava part
dels organismes següents:
-

Comissió Informativa Especial de Planejament Urbanístic: representant
municipal substitut del grup municipal d’ERC.
Consell Municipal Escolar: representant municipal substitut del grup
municipal d’ERC.
Consell Municipal d’Esports: president
Consell Municipal de Cultura: president
Comissió de Seguiment del contracte de gestió del servei del complex
esportiu: president
Mesa Consultiva de Joventut: representant suplent
Consell Consultiu de la Gent Gran del Consell Comarcal del Maresme:
representant suplent

Atès que el senyor Jesús Marín i Hernàndez, en qualitat de primer tinent d’alcalde
de l’Àrea de Promoció de la Vila, formava part dels organismes següents:
-

Consell Municipal de Medi Ambient: president
Consell de Govern de l’Organisme Autònom Ràdio Canet: vicepresident
Comissió de Seguiment del contracte de gestió del servei de l’escola bressol:
regidor nomenat per l’alcaldessa
Comissió de seguiment del conveni signat amb l’Escola Universitària
d’enginyeria Tècnica en Teixits de Punt: representant suplent
Consorci de Promoció Turística del Maresme: representant suplent
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans: representant titular
Consorci del Govern Territorial de Salut Alt Maresme – La Selva:
representant titular
ADF Vallalta: representant titular
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat: representant titular
Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta:
representant titular
Agrupació de Municipis Titular del Servei de Transport Urbà Regió
Metropolitana de Barcelona – AMTU: representant suplent
Xarxa Local de Consum: representant suplent

Atès que el senyor Laureà Gregori Fraxedas, en qualitat de tercer tinent d’alcalde
de l’Àrea d’Administració Oberta, formava part dels organismes següents:
-

Patronat de la Residència Guillem Mas: vicepresident
Comissió de Seguiment del contracte de gestió del servei del complex
esportiu: vocal
Comissió Informativa Especial per a la Gestió del Subministrament d’Aigua
Potable de Canet de Mar: membre nat
Comissió de Seguiment del contracte de gestió del servei de
subministrament d’aigua potable: representant, com a regidor d’Hisenda
Comissió de Delimitació del Terme Municipal de Canet de Mar: representant
titular
Comissió de Seguiment del conveni signat amb el síndic de greuges:
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-

representant titular
Consorci Localret: representant suplent

Atès que el senyor Àngel López Solà, en qualitat de regidor delegat d’Obres,
Serveis, Sistemes Informàtics i Desenvolupament Electrònic, formava part dels
organismes següents:
-

Comissió Informativa Especial per a la Gestió del Subministrament d’Aigua
Potable de Canet de Mar: membre nat
Comissió de Seguiment del contracte de gestió del servei de
subministrament d’aigua potable: representant, com a regidor delegat
d’obres, Serveis, Sistemes Informàtics i Desenvolupament Electrònic
Comitè Local de la Creu Roja al Maresme Centre: representant substitut
Consorci Localret: representant titular
Consorci del Govern Territorial de Salut Alt Maresme – La Selva:
representant suplent
ADF Vallalta: representant suplent
Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta:
representant suplent
Federació de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya: representant
suplent

Atès que la senyora Esther Agulló Renau, en qualitat de regidora delegada de
Benestar Social i Gent Gran, formava part dels organismes següents:
-

Consell Municipal de Cooperació: presidenta
Patronat de la Residència Guillem Mas: vocal
Comitè Local de la Creu Roja al Maresme Centre: representant titular

Atès que tots aquests canvis en les delegacions de l’Alcaldia als diferents membres
del govern han implicat, també, canvis en la nomenclatura de les diferents àrees, la
qual cosa implica altres modificacions en aquests organismes.
Atès que el grup municipal del PP ha comunicat a aquest Ajuntament tres canvis
que afecten els seus representants al Consell Municipal d’Esports, el Consell
Municipal de Cooperació i al Consell de Gestió de l’Organisme Autònom de Ràdio
Canet.
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 18 de maig 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.
Atès que el Ple municipal, en sessió ordinària de data 26 de gener de 2017, va
restar assabentat del canvi de denominació del grup municipal de CiU a PDeCAT i
per tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat
dels disset membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple
municipal:
PRIMER.- Deixar sense efecte els nomenaments com a representants municipals
dels regidors que figuren en el cos d’aquesta proposta en els diferents organismes.
SEGON.- Nomenar els regidors corresponents que substituiran els anteriors com a
representants municipals en els diferents consells i comissions en els quals hi ha
d’haver aquesta representació municipal i aprovar-ne la composició de la manera
que consta a l’annex a aquesta proposta.
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TERCER.- Nomenar els regidors corresponents que substituiran els anteriors com a
representants municipals en els diferents organismes municipals i supramunicipals
en els quals hi ha d’haver aquesta representació municipal de la manera que consta
a l’annex a aquesta proposta.
QUART.- Comunicar aquest acord a tots els membres designats que no es trobin
presents en la sessió plenària en què s’adopti aquest acord, donar els altres per
notificats amb la mera assistència, i comunicar-lo, també, a les diferents àrees
responsables de les convocatòries d’aquests organismes.
ANNEX
COMISSIONS I CONSELLS MUNICIPALS
Comissió Assessora:
- PRESIDENT: l'alcaldessa o regidor/a en qui delegui.
- VOCALS:








Representant del grup municipal d’ERC: Lluís Llovet Bayer, com a titular, i la
Sra. M. Assumpta Revoltós Vaquer, com a substituta.
Representant del grup municipal de PDeCAT: Jesús Marín i Hernàndez, com
a titular, i Laureà Gregori Fraxedas, com a suplent
Representant del grup municipal de Canetencs Independents: Josep M.
Masvidal Serra, com a titular, i Pere Xirau i Espàrrech, com a suplent
Representant del grup municipal del PP: Toni Romero Carbonell, com a
titular, i Cristina Soler Vílchez, com a suplent
Representant del grup municipal de Som Canet: Raquel Serra Lerga
Representant del grup municipal del PSC: Sílvia Tamayo Mata
Representant del grup municipal de la CUP: Agnès Cortés Mas

- SECRETARI: la secretària general de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.
Comissió Informativa Especial de la Policia Local:
-

PRESIDENT: l’alcaldessa o regidor/a en qui delegui

-

VOCALS:
-

-

-

Representant del grup municipal d’ERC: la senyora Coia Tenas Martínez,
com a titular, i la senyora M. Assumpta Revoltós Vaquer, com a suplent
Representant del grup municipal del PDeCAT: el senyor Jesús Marín i
Hernàndez, com a titular, i el senyor Laureà Gregori Fraxedas, com a
suplent
Representant del grup municipal de Canetencs Independents: el senyor
Josep M. Masvidal Serra, com a titular, i la senyora M. Àngels Isart Falceto,
com a suplent
Representant del grup municipal del PP: el senyor Toni Romero Carbonell,
com a titular, i la senyora Cristina Soler Vílchez, com a suplent
Representant del grup municipal de Som Canet: la senyora Raquel Serra
Lerga
Representant del grup municipal del PSC: la senyora Sílvia Tamayo Mata
Representant del grup municipal de la CUP: el senyor Marc Jiménez Torres
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- SECRETARI: la secretària general de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.
Comissió Informativa Especial de Planejament Urbanístic:
-

PRESIDENT: l’alcaldessa o regidor/a en qui delegui

-

VOCALS:
-

-

-

-

Representant del grup municipal d’ERC: el senyor Lluís Llovet Bayer, com a
titular, i el senyor Quirze Planet Rovira, com a suplent. Assessor: Òscar
Figuerola Bernal
Representant del grup municipal del PDeCAT: el senyor Laureà Gregori
Fraxedas, com a titular, i el senyor Jesús Marín i Hernàndez, com a suplent.
Assessor: Joaquim Dotras Horta
Representant del grup municipal de Canetencs Independents: el senyor
Josep M. Masvidal Serra, com a titular, i el senyor Pere Xirau i Espàrrech,
com a suplent. Assessora: Àgueda Rovira
Representant del grup municipal del PP: Cristina Soler Vílchez, com a titular,
i Toni Romero Carbonell, com a suplent. Assessor: David Espinosa
Representant del grup municipal de Som Canet: Raquel Serra Lerga.
Assessor: Francesc Bassas
Representant del grup municipal del PSC: Sílvia Tamayo Mata. Assessor:
Gerard Vilà
Representant del grup municipal de la CUP: Marc Jiménez Torres. Assessor:
Eduard Aznar Van Steen

- SECRETARI: la secretària general de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.
Comissió Especial de Comptes:
-

PRESIDENT: l’alcaldessa o regidor/a en qui delegui

-

VOCALS:
-

Representant del grup municipal d’ERC: Lluís Llovet Bayer, com a titular, i
M. Assumpta Revoltós Vaquer, com a suplent
Representant del grup municipal del PDeCAT: Laureà Gregori Fraxedas, com
a titular, i Jesús Marín i Hernàndez, com a suplent
Representant del grup municipal de Canetencs Independents: Pere Xirau
Espàrrech, com a titular, i Josep M. Masvidal Serra, com a suplent
Representant del grup municipal del PP: Toni Romero Carbonell, com a
titular, i Cristina Soler Vílchez, com a suplent
Representant del grup municipal de Som Canet: Raquel Serra Lerga
Representant del grup municipal del PSC: Sílvia Tamayo Mata
Representant del grup municipal de la CUP: Marc Jiménez Torres

- SECRETARI: la secretària general de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.
Comissió Informativa Especial per a la Gestió del Subministrament d’Aigua:
- PRESIDENT: l’alcaldessa o regidor/a en qui delegui
- MEMBRES NATS: el regidor d’Hisenda i el regidor d’Obres i Serveis
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- VOCALS:
-

-

Representant del grup municipal d’ERC: el senyor Lluís Llovet Bayer, com a
titular, i la senyora Blanca Arbell Brugarola, com a suplent.
Representant del grup municipal del PDeCAT: el senyor Jesús Marín i
Hernàndez, com a titular, i la senyora Esther Agulló Renau, com a suplent.
Representant del grup municipal de Canetencs Independents: el senyor
Josep M. Masvidal Serra, com a titular, i el senyor Pere Xirau i Espàrrech,
com a suplent.
Representant del grup municipal del PP: el senyor Toni Romero Carbonell,
com a titular, i la senyora Cristina Soler Vílchez, com a suplent.
Representant del grup municipal de Som Canet: la senyora Raquel Serra
Lerga.
Representant del grup municipal del PSC: la senyora Sílvia Tamayo Mata.
Representant del grup municipal de la CUP-Poble Actiu: el senyor Marc
Jiménez Torres.

- SECRETARI: la secretària general de l'Ajuntament
Comissió sectorial de seguiment del projecte Odèon:
-

Per ERC: El senyor Lluís Llovet Bayer, com a titular, i la senyora M.
Assumpta Revoltós Vaquer, com a suplent.
Pel PDeCAT: el senyor Àngel López Solà, com a titular, i el senyor Jesús
Marín i Hernàndez, com a suplent.
Per Canetencs Independents: el senyor Josep M. Masvidal Serra, com a
titular, i el senyor Pere Xirau i Espàrrech, com a suplent.
Pel PP: el senyor Toni Romero Carbonell, com a titular, i la senyora Cristina
Soler Vílchez, com a suplent.
Pel PSC: la senyora Sílvia Tamayo Mata.
Per Som Canet: la senyora Raquel Serra Lerga.
Per la CUP: el senyor Marc Jiménez Torres.

Consell Municipal Escolar:
-

-

President: el senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i
Educació.
Per ERC: la senyora M. Assumpta Revoltós Vaquer, com a titular i Quirze
Planet Rovira, com a suplent.
Pel PDeCAT: el senyor Jesús Marín i Hernàndez, com a titular, i el senyor
Àngel López Solà, com a suplent.
Per Canetencs Independents: el senyor Pere Xirau, com a titular, i la
senyora M. Àngels Isart, com a suplent.
Pel PP: la senyora Cristina Soler Vílchez, com a titular, i el senyor Toni
Romero, com a suplent.
Per Som Canet: la senyora Raquel Serra.
Pel PSC: la senyora Sílvia Tamayo Mata.
Per la CUP: el senyor Marc Jiménez Torres.

Consell Municipal d’Esports:
-

Presidenta: la senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde d’Esports.
Per ERC: Joan Manel Rovira Fernàndez, com a titular, i el senyor Josep
Puigvert Garcia, com a suplent.
Pel PDeCAT: el senyor Manel Gutiérrez Sánchez, com a titular, i el senyor
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-

-

Manel Gutiérrez Urbano, com a suplent.
Per Canetencs Independents: el senyor Antoni Isarn, com a titular, i el
senyor Josep Bley, com a suplent.
Pel PP: la senyora Cristina Soler, com a titular, i el senyor Toni Romero, com
a suplent.
Per Som Canet: el senyor José Luís Cuba, com a titular, i el senyor Ramon
Faucón, com a suplent.
Pel PSC: el senyor Aarón Pacheco, com a titular, i el senyor Rafael Quintana,
com a suplent.
Per la CUP: el senyor Andreu Graupera, com a titular, i el senyor Jordi
Carbonell, com a suplent.

Consell Municipal de Cultura:
-

-

President: el senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura i
Hisenda.
Per ERC: el senyor Quirze Planet Rovira, com a titular, i el senyor Lluís
Nonell Marín, com a suplent.
Pel PDeCAT: el senyor Manel Gutiérrez Sánchez, com a titular, i el senyor
Manel Gutiérrez Urbano, com a suplent.
Per Canetencs Independents: la senyora Montserrat Grau Valls, com a
titular, i la senyora Doli Bertran Font, com a suplent.
Pel PP: el senyor Albert Martínez Cortés, com a titular, i el senyor Tarek
Goerlitz, com a suplent.
Per Som Canet: el senyor Ramon Faucon, com a titular, i el senyor Ricard
Molins, com a suplent.
Pel PSC: el senyor Gerard Vilà, com a titular, i la senyora Susana González,
com a suplent.
Per la CUP: el senyor David Estrada, com a titular, i el senyor Jordi
Carbonell, com a suplent.

Consell Municipal de Cooperació:
-

-

Presidenta: M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Benestar Social,
Gent Gran i Règim Intern.
Per ERC: la senyora Rosabel Madrid, com a titular, i la senyora M. Assumpta
Revoltós, com a suplent.
Pel PDeCAT: la senyora Anna Díaz, com a titular, i la senyora Melanie Rubio,
com a suplent.
Per Canetencs Independents: el senyor Ferran Rodríguez, com a titular, i la
senyora Elisenda Riera, com a suplent.
Pel PP: la senyora Cristina Soler, com a titular, i la senyora Andrea Cuevas
Soler, com a suplent.
Per Som Canet: la senyora Indi Meza, com a titular, i la senyora Raquel
Serra, com a suplent.
Pel PSC: la senyora Cristina Pérez, com a titular, i el senyor Gerard Vila,
com a suplent.
Per la CUP: el senyor Xavier Juan, com a titular, i el senyor Jordi Carbonell,
com a suplent.

Consell Municipal de Medi Ambient:
-

President: Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i
Agricultura.
Per ERC: el senyor Jaume Alegret, com a titular, i la senyora Roser Utset,
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-

-

com a suplent.
Pel PDeCAT: la senyora Blanca Agell, com a titular, i el senyor Lluís Braut,
com a suplent.
Per Canetencs Independents: el senyor Joan Majó Guri, com a titular, i la
senyora Doli Bertran, com a suplent.
Pel PP: la senyora Cristina Martin Medina, com a titular, i la senyora Cristina
Soler Vílchez, com a suplent.
Per Som Canet: el senyor Santiago Fernández, com a titular, i el senyor
Joaquim Crusat, com a suplent.
Pel PSC: el senyor Manel Molina, com a titular, i la senyora Sílvia Tamayo,
com a suplent.
Per la CUP: el senyor Xavier Juan, com a titular, i el senyor Marc Jiménez,
com a suplent.

Consell Municipal de Promoció Econòmica:
-

-

Presidenta: Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i
Sanitat.
Per ERC: el senyor Joaquim Campassol, com a titular, i el senyor Rafael
Palomero, com a suplent.
Pel PDeCAT: el senyor Laureà Gregori, com a titular, i el senyor Arnau
Justícia, com a suplent.
Per Canetencs Independents: la senyora Sílvia Llopart, com a titular, i la
senyora Anna Casas, com a suplent.
Pel PP: el senyor Josep Manuel Riera, com a titular, i el senyor Toni Romero,
com a suplent.
Per Som Canet: el senyor Jordi Planet, com a titular, i el senyor Ricard
Molins, com a suplent.
Pel PSC: el senyor Manel Molina com a titular, i la senyora Sílvia Tamayo,
com a suplent.
Per la CUP: el senyor Jordi Carbonell, com a titular, i el senyor Marc
Jiménez, com a suplent.

Consell de Govern de l’Organisme Autònom de Ràdio Canet:
-

Presidenta: la senyora Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa.
Vicepresidenta: la senyora Sílvia Tamayo Mata, com a adjunta a l’Àrea de
Comunicació.

-

Vocals representants de cadascuna de les formacions polítiques municipals:

-

Per ERC: el senyor Lluís Llovet Bayer, com a titular, i el senyor Josep
Puigvert, com a suplent.
Pel PDeCAT: el senyor Josep Antoni Massagué, com a titular, i el senyor
Àngel López, com a suplent.
Per Canetencs Independents: el senyor Josep M. Moragas, com a titular, i la
senyora Pili Rodríguez, com a suplent.
Pel PP: el senyor Toni Romero, com a titular, i la senyora Eva Barragan, com
a suplent.
Per Som Canet: el senyor Jordi Planet, com a titular, i la senyora Raquel
Serra, com a suplent.
Pel PSC: la senyora Mercè Martínez Arañó, com a titular, i la senyora
Cristina Pérez, com a suplent.
Per la CUP: el senyor Xavier Juan com a titular, i el senyor marc Jiménez,
com a suplent.

-
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Comissió de Seguiment del contracte de concessió d'obra pública per a la
construcció i l'explotació del complex esportiu aquàtic municipal:
-

Presidenta: la senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde d’Esports.
Vocal: el senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura i Hisenda.
Vocal: la senyora Assumpta Revoltós Vaquer, regidora delegada de Festes i
Joventut.
Vocal: el senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP.

Comissió de Seguiment del contracte per al servei de subministrament
d’aigua potable del municipi:
-

Presidenta: la senyora Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa.
El senyor Quirze Planet Rovira, regidor delegat d’Obres i Serveis.
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura i Hisenda.

Comissió de Seguiment del contracte de gestió de l’escola bressol
municipal El Palauet:
-

President: el senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i
Educació.
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura i Hisenda.
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Benestar Social,
Gent Gran i Règim Intern.
Un representant del concessionari, nomenat per l’empresa concessionària
La tècnica municipal d’Educació
El director de l’escola bressol
Un representant de l’Ampa de l’escola bressol, nomenat per aquest mateix
organisme

Comissió delimitació del terme municipal de Canet de Mar:
-

Alcaldessa, Blanca Arbell i Brugarola, o regidor en qui delegui.
Tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, Lluís Llovet Bayer.
Tinent d’alcalde de Cultura i Hisenda, Pere Xirau i Espàrrech.
Secretària de la corporació.
Arquitecta municipal, Alba Farré Nácher.
Regidor substitut, regidor delegat d’Obres i Serveis, Quirze Planet Rovira.

Comissió de seguiment per al conveni de col·laboració signat amb el Síndic
de Greuges de Catalunya:
-

La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Benestar Social,
Gent Gran i Règim Intern, com a titular.
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, com a
suplent.

Comissió de Seguiment del conveni signat amb l’Escola Universitària
d’Enginyeria Tècnica en Teixits de Punt:
-

El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, com a
titular.
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura i Hisenda, com a
suplent.
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Patronat Residència Guillem Mas:
-

Presidenta: la senyora Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa.

Vocals municipals, en qualitat de titulars de les àrees econòmica i de benestar
social:
-

El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura i Hisenda.
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Benestar Social,
Gent Gran i Règim Intern.

ORGANISMES MUNICIPALS I SUPRAMUNICIPALS
Comitè Local de la Creu Roja al Maresme Centre:
-

La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Benestar Social,
Gent Gran i Règim intern, com a titular.
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i
Sanitat, com a substitut

Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme:
-

La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i
Sanitat, com a titular.
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura i Hisenda, com a
suplent.

Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans:
-

El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i
Agricultura, com a titular.
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i
Sanitat, com a suplent.

Consorci Localret:
-

La senyora Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde de Participació Ciutadana,
Igualtat i Noves Tecnologies, com a titular.
La senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde d’Esport i adjunta a
Comunicació, com a suplent.

Consorci del Govern Territorial de Salut Alt Maresme – La Selva:
-

La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i
Sanitat, com a titular.
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Benestar Social,
Gent Gran i Règim Intern, com a suplent.

ADF Vallalta:
-

El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i
Agricultura, com a titular.
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Benestar Social,
Gent Gran i Règim Intern, com a suplent.
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Mesa Consultiva de Joventut:
-

La senyora M. Assumpta Revoltós Vaquer, regidora delegada de Festes i
Joventut, com a titular.
La senyora Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde de Participació Ciutadana,
Igualtat i Noves Tecnologies, com a suplent.

Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat:
-

El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i
Agricultura, com a titular.
La senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde d’Esports, com a suplent.

Xarxa Local de Prevenció de Drogodependències de la Diputació de
Barcelona:
-

La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i
Sanitat, com a titular.
La senyora M. Assumpta Revoltós Vaquer, regidora delegada de Festes i
Joventut, com a suplent.

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
Agricultura, com a titular.
La senyora Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde de Participació Ciutadana,
Igualtat i Noves Tecnologies, com a suplent.

Agrupació de Municipis Titulars del Servei de Transport Urbà Regió
Metropolitana de Barcelona – AMTU:
-

El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, com a
titular.
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura i Hisenda, com a
suplent.

Federació de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya:
-

La senyora Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa, en qualitat de presidenta de
Ràdio Canet, com a titular.
La senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde d’Esports i adjunta a
Comunicació, com a suplent.

Consell Consultiu de la Gent Gran del Consell Comarcal del Maresme:
-

La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Benestar Social,
Gent Gran i Règim Intern, com a titular.
La senyora Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde de Participació Ciutadana,
Igualtat i Noves Tecnologies, com a suplent.

Xarxa Local de consum:
-

La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i
Sanitat, com a titular.
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Benestar Social,
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Gent Gran i Règim Intern, com a suplent.
La senyora alcaldessa explica que és un pur tràmit administratiu per actualitzar els
diferents representants municipals a aquests organismes, tal i com estableix la
mateixa proposta. Demana si algun regidor té alguna aportació a fer. Cap dels
regidors en fa i, per tant, passa a la votació.
21.- PROPOSTES PER VIA D’URGÈNCIA
La senyora alcaldessa explica que presenten tres punts per urgència i una moció.
Explica que començaran votant la urgència del primer punt i passaran seguidament
al seu debat. Explica que aquest primer punt fa referència als pressupostos
participatius.
Així, doncs, la senyora alcaldessa presidenta segons allò que es disposa als articles
51 del Text refós de règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18
d’abril, i 83 del Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet
a la consideració dels presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre
del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per
unanimitat dels disset membres presents del disset que integren el nombre de dret
del Ple municipal i tot seguit es dóna compte de l’assumpte:
21.1.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT, EN LA MODALITAT DE
CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB BAIXES
De conformitat al que disposa els article 177.2 del RDLeg. 2/2004, de 5 de març,
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i
l’articles 10, 11 i 12 de les Bases d’execució del pressupost vigent en aquest
exercici,
Vist l’expedient núm. 023/2017, de modificació de crèdits en la modalitat de crèdits
extraordinaris finançat amb baixes,
Vista la necessitat de modificar l’annex d’inversions per tal de reassignar la
subvenció de capital del programa complementari de suport a inversió local a
projectes d’inversió que puguin estar finalitzats dins el termini d’execució previst a
les bases de la subvenció.
Vist l’informe de l’Interventor Municipal de data 23 de maig de 2017 el qual es
transcriu a continuació:
“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:

119
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

Ref: S/iu

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR
INFORME MOC
NÚM. 023/2017
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. 23/2017, acompanyat de les corresponents memòries
justificatives.
Les modificacions proposades responen a:
-

-

-

-

-

Creació de l’aplicació pressupostària 30 43300 13001 per serveis extraordinaris
del personal adscrit al servei d’Autoempresa i Ocupació, finançades amb baixes a
l’aplicació pressupostaria 30 43300 13000, retribucions bàsiques petita i mitjana
empresa.
Creació de l’aplicació pressupostària 20 15320 61900, per import de 35.000,00 €,
per la millora de accessibilitat de vies públiques, finançada amb baixa pel mateix
import de l’aplicació pressupostària 20 15100 62900 inversió nova.
Creació de l’aplicació pressupostària 20 32320 63300, per import de 48.000,00 €,
per l’instal·lació d’un ascensor a l’escola Misericòrdia, finançada amb baixa pel
mateix import de l’aplicació pressupostària 20 15100 62900 inversió nova.
Creació de l’aplicació pressupostària 20 32320 63200, per import de 42.000,00 €,
pel arranjament dels patis exteriors de l’escola Misericòrdia, finançada amb baixa
pel mateix import de l’aplicació pressupostària 20 15100 62900 inversió nova.
Creació de l’aplicació pressupostària 20 17100 619, per import de 25.350,00 €,
per arranjament de l’àrea de pícnic Turó del Drac, finançada amb baixa pel mateix
import de l’aplicació pressupostària 20 15100 62900 inversió nova.
Creació de l’aplicació pressupostària 21 15320 62500, per import de 18.000,00 €,
per la substitució mobiliari urbà en mal estat, finançada amb baixa pel mateix
import de l’aplicació pressupostària 20 15100 62900 inversió nova.
Creació de l’aplicació pressupostària 21 17220 62300, per import de 18.000,00 €,
per la millora accessibilitat a platges per persones amb mobilitat reduïda,
finançada amb baixa pel mateix import de l’aplicació pressupostària 20 15100
62900 inversió nova.
Creació de l’aplicació pressupostària 22 17000 22602, per import de 6.000,00la
campanya de sensibilització sobre tinença responsable d’animals domèstics i
civisme, finançada amb baixa pel mateix import de l’aplicació pressupostària 20
15100 62900 inversió nova.
Creació de l’aplicació pressupostària 20 15320 21000, per import de 1.300,00 €,
per la col·locació de baranes a les escales les escales carrer Manel Busquets i sant
Isidre, finançada amb baixa pel mateix import de l’aplicació pressupostària 20
15100 62900 inversió nova.
Creació de l’aplicació pressupostària 21 34200 63200, per import de 6.350,00 €,
per arranjament i actualització de l’espai de la practica de SKATE i BMX, finançada
amb baixa pel mateix import de l’aplicació pressupostària 20 15100 62900
inversió nova.

El resum de les modificacions proposades és el següent:
ALTES
Org.

Prog.

Eco.

20
20

15320
17100

61900
61900

20

32320

63200

20

32320

63300

20

15320

21000

21

15320

62500

Descripció

Import

Altres inversions en infraestructures i bens d’us general
Altres inversions en infraestructures i bens d’us general

35.000,00
25.350,00

Inv.resposició ass. edificis i construccions

42.000,00

Maquinaria, instal.tècniqyes i utillatge

48.000,00

reparació manteniment i conserv.infraest.i bens nat.
Mobiliari

1.300,00
18.000,00
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21

17220

62300

21

32200

22199

21

34200

63200

22

17000

22602

30

43300

13001

Maquinaria, instal.lació i utillatge

18.000,00

Material adequació terrenys IES Sunsi Mora

14.800,00

Inv.resposició ass.edificis i construccions
Publicitat i propaganda

6.350,00
6.000,00

Hores extres –autoempresa

320,00

TOTAL

215.120,00

BAIXES
Org.

Prog.

Eco.

Descripció

Import

11

92000

21900

20

92000

62900

30

43300

13000

Altre material
Inversió nova /altres
pressup.participatius
Retribucions bàsiques petita i mitjana
empresa

TOTAL

14.800,00
200.000,00
320,00
215.120,00

Així mateix, es preveu la modificació de l’annex d’inversions, per reassignar el recurs
subvenció de capital de programa complementari de suport a inversió local a projectes
d’inversió que puguin estar executats a 30 de setembre.
II. CONSIDERACIONS
PRIMER.- La normativa aplicable
fonamentalment definida per:
-

als

expedients

de

crèdits

extraordinaris

ve

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.
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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.
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
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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.”

De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels disset
membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal:
PRIMER.- Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de crèdit, en la
modalitat de crèdit extraordinari finançat amb baixes, número 023/2017, amb el
següent detall:
El resum de les modificacions proposades és el següent:
ALTES
Org. Prog.

Eco.

Descripció
Altres inversions en infraestructures i bens d’us general

Import

Altres inversions en infraestructures i bens d’us general

25.350

Inv.resposició ass. edificis i construccions

42.000

63300

Maquinaria, instal.tècniqyes i utillatge

48.000

15320

21000

reparació manteniment i conserv.infraest.i bens nat.

21

15320

62500

Mobiliari

21

17220

62300

Maquinaria, instal.lació i utillatge

18.000

21

32200

22199

Material adequació terrenys IES Sunsi Morà

14.800

21

34200

63200

22

17000

22602

Inv.resposició ass.edificis i construccions
Publicitat i propaganda

30

43300

13001

Hores extres –autoempresa

20
20

15320
17100

61900
61900

20

32320

63200

20

32320

20

35.000

1.300
18.000

TOTAL

6.350
6.000
320,00
215.120

BAIXES
Org. Prog.

Eco.

Descripció

11

92000

21900

Altre material

20

92000

62900

Inversió nova /altres pressup. participatius

30

43300

13000

Retribucions bàsiques petita i mitjana empresa

Import
14.800

TOTAL

200.000
320,00
215.120

Resum per capítols dels crèdits del pressupost modificat és el següent:
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Capítol

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Denom inació
Ingressos
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos Patrimonials
Alienació d'inversions
Transferència Capital
Actius Financers
Passius Financers

Pressupost
Inicial
6.588.300,00 €
76.900,00 €
2.567.900,00 €
3.331.266,00 €
142.000,00 €
457.067,74 €
36.900,00 €
175.000,00 €
Total 13.375.333,74 €

Despeses
Despeses de personal
5.387.753,33 €
Despeses béns corrents i serveis
4.887.084,81 €
Despeses financeres
245.000,00 €
Transferències corrents
480.436,00 €
Fons de contingència
75.491,00 €
Inversions Reals
1.364.568,60 €
Transferències de capital
Actius financers
Passius Financers
935.000,00 €
Totals 13.375.333,74 €
Diferència
0,00 €

Modificacions anteriors
Augment
Dism inució

23/2017
Augment
Dism inució

Altres m odificacions en curs
Augm ent
Dism inució

6.588.300,00 €
76.900,00 €
2.567.900,00 €
3.428.049,60 €
142.000,00 €
0,00 €
474.067,74 €
520.812,36 €
175.000,00 €
13.973.029,70 €

96.783,60 €

17.000,00 €
483.912,36 €
597.695,96 €

0,00 €

0,00 €

-4.454,37 €
176.446,81 €
466,27 €
66.245,08 €

320,00 €
22.100,00 €

320,00 €
14.800,00 €

358.091,33 €

192.700,00 €

200.000,00 €

353,12 €
0,00 €

215.120,00 €

215.120,00 €

14.483,12 €

900,84 €
597.695,96 €

0,00 €

280,00 €
5.750,00 €
8.100,00 €

0,00 €

Pressupost
modificat

280,00 €
14.203,13 €

5.383.298,96 €
5.062.378,49 €
245.466,27 €
554.781,08 €
75.491,00 €
1.715.713,05 €
0,00 €
0,00 €
935.900,84 €
14.483,13 € 13.973.029,69 €
0,01 €

Modificar l’annex de inversions del pressupost general de la corporació 2017 , de
conformitat amb les altes i baixes proposades, preveient a més, el següent canvi en
el finançament de les mateixes:
VIGENT

Identificador
projecte

Denominació projecte

Crèdits
totals

Finançament
761
Transferències Recursos
de capital de
propis
diputacions

/.../
2017/2/INVER/007

INVERSIÓ NOVA - ALTRES PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

200.000,00

REURBANITZACIÓ DEL C/NOU

100.000,00

200.000,00

/.../
2017/2/INVER/010

61.481,74

38.518,26

MODIFICAT

Identificador
projecte

Denominació projecte

Crèdits
totals

Finançament
761
Transferències Recursos
de capital de
propis
diputacions

/.../
2017/2/INVER/007

INVERSIÓ NOVA - ALTRES PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

0,00

2017/2/INVER/33

MILLORA ACCESSIBILITAT VIES I ESPAIS
PÚBLICS CENTRE HISTÒRIC I PL ONZE
SETEMBRE

35.000,00

2017/2/INVER/36

INSTAL.LACIÓ ASCENSOR A L'ESCOLA
MISERICÒRDIA

48.000,00

2017/2/INVER/35

ARRANJAMENTS DELS PATIS EXTERIORS
DE L'ESCOLA MISERICÒRDIA

42.000,00

2017/2/INVER/34
2017/2/INVER/37
2017/2/INVER/38

ARRANJAMENTS DE L'ÀREA PICNIC TURÓ
DEL DRAC
SUBSTITUCIÓ MOBILIARI URBÀ EN MAL
ESTAT
MILLORA ACCESSIBILITAT PLATGES PER A
LES PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

0,00
30.000,00

5.000,00
48.000,00

31.481,74

10.518,26

25.350,00

25.350,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00
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2017/2/INVER/39

ARRANJAMENT I ACTUALITZACIÓ PISTA
SKATE I BMX

6.350,00

6.350,00

/.../

0,00

2017/2/INVER/010

REURBANITZACIÓ DEL C/NOU

100.000,00

0,00

100.000,00

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
del Ple, en compliment del que disposa l’article 177.2 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 Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, explica que
aquesta modificació se centra bàsicament en els pressupostos participatius. Hi
havia 200.000 euros a la partida de pressupostos participatius i ara es tracta de
desglossar aquests diners en les diferents inversions que la ciutadania va escollir,
després que la comissió plantegés les propostes. A més a més, també hi ha una
altra partida, material adequació terrenys IES Sunsi Mora, i una altra d’hores extres
autoempresa, que no vol dir que s’ampliïn les hores extres, sinó que es treuen
d’una partida anomenada retribucions bàsiques petita i mitjana empresa i es
passen a aquesta nova partida, per tant, aquests diners es traspassen d’una partida
a l’altra, però tenen una mateixa finalitat.
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que
en el torn de precs i preguntes faran algunes consultes sobre aquests pressupostos
participatius, però ara volen aprofitar aquest punt per aclarir alguna cosa. Han
sortit guanyadors un parell de projectes que, al seu parer, es faran amb diners que
sortiran del pressupost de l’Ajuntament i consideren que s’haurien de pagar des del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, com són l’arranjament
dels patis de l’escola Misericòrdia i la col·locació d’un ascensor en aquesta mateixa
escola. Pregunta si l’Ajuntament farà alguna actuació en el sentit de demanar el
rescabalament d’aquests diners.
El senyor Àngel López Solà, regidor del grup municipal del PDeCAT, explica que el
seu grup no hi votarà a favor, per quatre aspectes bàsics que explicarà a
continuació. Ja saben que bàsicament es refereix al desglossament de les partides
dels pressupostos participatius, però la primera part de la modificació és de
concepte. Vol deixar clar que el seu grup municipal està d’acord amb els
pressupostos participatius i sempre hi estaran, però sempre que aquests siguin
raonables. El poble té dret a decidir els grans projectes i les grans inversions que
s’han de fer i no pas només petits arranjaments. Això vol dir, al seu entendre, que
125
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

Ref: S/iu

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

es tracta de sumar i no pas de restar. De tots aquells projectes que surten a
concurs, queden els que no es fan. En aquest cas, de quaranta propostes inicials,
se n’han seleccionat, per diferents raons, vint, i d’aquestes vint, se n’han aprovat
nou. Per tant, se n’han quedat fora onze. Es podria dir, doncs, que el poble ha
decidit que aquestes onze propostes no es portin a terme. Considera que és passar
la responsabilitat al poble, cosa que sap perfectament, perquè al seu grup
municipal també li va passar, de dir que no hi ha prou diners per poder fer segons
quines coses. Un altre aspecte és la selecció dels projectes que es posen a concurs.
Creuen que aquesta selecció pateix mancances, perquè només el 50% dels
projectes han pogut entrar a concurs, pel topall dels 50.000 euros en la part
d’execució, però curiosament s’ha descartat un ascensor al camp de futbol, quan
exactament el mateix tipus de projecte sí que va passar el sedàs i, a més a més, ha
guanyat. Dos projectes molt semblants que segurament haurien tingut un
pressupost molt igual, 1.000 o 2.000 euros amunt o avall. És fàcil fer que un
projecte entri a concurs o no, pressupostant-lo amb 49.000 euros o amb 51.000,
encara que no es pugui saber del cert, ja que com que l’ascensor del camp de
futbol no va passar el primer pas, ja no es va pressupostar. Comenta que el procés
de selecció està encara immadur. El tercer aspecte té a veure amb el nombre de
votacions. El cens de majors de 16 anys el formen aproximadament 11.500
persones i han votat prop de 700, un 6%. Al seu entendre no és un tant per cent
prou representatiu i consideren que s’ha de fer un esforç més gran perquè aquesta
participació augmenti. Finalment, l’últim aspecte a considerar és que aquesta
modificació de crèdit no està ben feta, els números no quadren.
La senyora alcaldessa demana al senyor López si pot dir on és aquest error.
El senyor López explica que la suma de les partides que es donen d’alta no suma
215.120 euros.
El senyor Llovet explica que entén que el grup municipal del PDeCAT digui que el
poble té dret a decidir sobre grans projectes. Hagués estat bo que durant els anys
de mandat d’aquest grup s’hagués decidit que algun d’aquests projectes s’hauria
pogut votar per la ciutadania. Mai van fer cap proposta participativa. A continuació,
explica com es fa el procés de tria dels diferents projectes que entraran a concurs.
L’Ajuntament té uns regidors, que han estat votats per la ciutadania, amb una sèrie
de propostes en els seus programes. Aquests regidors, doncs, tiren endavant
aquestes propostes que ja van ser votades per la ciutadania. Tot i així, consideren
que el poble no només ha de votar un cop cada quatre anys, sinó que ha d’entrar
en diferents processos de participació, que cada cop han de ser més importants.
Així, doncs, del 1.100.000 euros que hi ha destinat a inversions, se’n destina una
part perquè la gent pugui dir a quines actuacions s’ha de dedicar. Es van fer dues
limitacions, de 50.000 euros a Urbanisme i de 18.000 euros a serveis per la raó que
eren els límits que els permetien que no passés com l’any passat que van tenir
problemes importants de Tresoreria i de complicació legal pel fet de licitar projectes
de més de 50.000 euros per a Urbanisme i de més de 20.000 per a Serveis, ja que
aleshores havien de fer projecte i licitació d’obres, cosa que va alentir molt tot el
procés, fins al punt que alguns d’aquests es van acabar fora de termini. Així, la
Comissió va decidir, perquè no tornés a passar, posar els límits actuals. Dins
d’aquests límits hi ha projectes que han entrat i, evidentment, d’altres que no. En
el cas de l’ascensor del camp de futbol s’hi va afegir el problema d’un talús, cosa
que va ser clau a l’hora de no triar-lo, ja que el cost de l’actuació que s’hi havia de
fer era molt alt i marcava la diferència pressupostària amb el projecte de col·locació
d’un ascensor a l’escola Misericòrdia. Pel que fa a la petició que ha fet el grup
municipal del PP, el senyor Llovet explica que els dos edificis són municipals,
propietat de l’Ajuntament, el manteniment dels quals va a càrrec de l’Ajuntament.
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Per tant, pel que fa a l’arranjament dels patis exteriors de l’escola queda clar que
va a càrrec de l’Ajuntament. El dubte podria ser amb l’ascensor. Explica que ha
anat a parlar amb els Serveis Territorials dues vegades per sol·lictar-los que en
paguin una part. Els han presentat el projecte i ho estan estudiant. Si més
endavant hi ha alguna manera de rescabalar una part d’aquest import, així ho
faran. També és cert que l’escola té quaranta anys i ha estat tots quaranta sense
ascensor i si s’opta per esperar que la Generalitat faci el primer pas, poden passar
quaranta anys més. Suposa que tots els partits que han passat pel govern ho han
anat provant i cap se n’ha sortit. L’opció de l’actual equip de govern va ser que
tirarien endavant aquest projecte, perquè l’escola no deixa de ser un equipament
municipal i la primera prioritat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat és
aconseguir l’escolarització de tots els nens i nenes amb la construcció de nous
edificis o mòduls i deixa de banda el tema de l’accessibilitat. Continuaran lluitant,
però, perquè el Departament, com a mínim, cofinanci la instal·lació d’aquest
ascensor.
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que li
agraeix que els hagi fet notar aquest error en la modificació de crèdit, li demana
comprensió perquè en ser un punt d’urgència les presses no són bones. D’altra
banda, comenta que una mica més d’anticipació a l’hora de fer-los notar aquest
error hauria anat molt bé, perquè, com pot comprovar, el senyor interventor està
intentant trobar aquest error, i no ha pas vist abans el senyor López comptant com
fa ara el senyor interventor, la qual cosa vol dir que ho portava escrit i que ja ho
sabia d’abans de començar la sessió. Si ho portava estudiat des de casa, podria
haver tingut una mica més d’amabilitat a l’hora de fer saber que hi havia aquest
error.
A continuació, la senyora alcaldessa explica que aquest segon punt d’urgència fa
referència a una modificació de crèdit per a la rehabilitació de l’edifici de Vil·la Flora
i per a l’enderroc de la nau de la zona dels vagons i passa a la votació de la
urgència de l’assumpte.
Així, doncs, la senyora alcaldessa presidenta segons allò que es disposa als articles
51 del Text refós de règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18
d’abril, i 83 del Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet
a la consideració dels presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre
del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per
unanimitat dels disset membres presents dels disset que integren el nombre de
dret del Ple municipal i tot seguit es dóna compte de l’assumpte:
21.2.- APROVACIÓ LA 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. 024/2017, de modificació de crèdits en la modalitat de
transferència de crèdits,
Vist l’informe de l’Interventor Municipal de data 25 de maig de 2017, el qual es
transcriu a continuació:
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“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 els
articles 10, 11 i 12 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
24/2017
I.-RELACIÓ DE FETS
S’ha rebut expedient de modificació de crèdit en la modalitat de transferència de
crèdits núm. 24/2017, acompanyat de les corresponents memòries justificatives.
El resum de les modificacions proposades és el següent:
-

-

S’incrementa l’aplicació 21 15320 61900 Altres inversions en infraestructures, per
l’enderroc de la nau solar vagons, per import de 12.763,08 €, la modificació es
finança amb baixa pel mateix import a l’aplicació 20 15100 63200 de urbanisme,
resultant de l’estalvi. Aquesta modificació és necessària, atès que la norma
pressupostaria impedeix incorporar en dos o més exercicis consecutius romanents
de crèdit que no tinguin finançament afectat, i el compromís de despesa d’obra de
referència prové de l’exercici 2015.
S’incrementa l’aplicació 21 15320 61900 Altres inversions en infraestructures, per
la rehabilitació edifici Vil.la Flora, per import de 7.000,00 €, la modificació es
finança amb baixa pel mateix import a l’aplicació 20 15100 63200 de urbanisme,
resultant de l’estalvi. Aquesta modificació és necessària per complementar els
crèdits incorporats de l’exercici 2016 i que estaven finançats amb una subvenció
de capital de la Diputació de Barcelona.

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

Descripció

Import

21 15320 61900

Rehabilitació edifici Vil·la Flora

7.000,00 €

21 15320 61900

Enderroc nau solar vagons.

12.763,08 €

TOTAL

19.763,08 €

BAIXES
partida

Descripció

Import

20 15100 63200

Recuperació estructural Odeòn.

19.763,08 €

TOTAL

19.763,08 €

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.
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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
pressupost, 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:
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
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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
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.”

De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per quinze vots a favor dels
regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel
Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata, Josep M. Masvidal Serra, Coia Tenas Martínez, M.
Àngels Isart Falceto, M. 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 provisionalment l’expedient de modificació de crèdits, en la
modalitat de transferència de crèdits, número 024/2017, amb el següent detall:
Les altes i baixes en partides de despesa són les següents:
ALTES
Partida

Descripció

Import

21 15320 61900

Rehabilitació edifici Vil·la Flora

7.000,00 €

21 15320 61900

Enderroc nau solar vagons.

12.763,08 €

TOTAL

19.763,08 €

BAIXES
partida

Descripció

Import

20 15100 63200

Recuperació estructural Odeòn.

19.763,08 €

TOTAL

19.763,08 €

El resum per capítols dels crèdits del pressupost modificat és el següent:
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Capítol

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Denom inació
Ingressos
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos Patrimonials
Alienació d'inversions
Transferència Capital
Actius Financers
Passius Financers

Pressupost
Inicial
6.588.300,00 €
76.900,00 €
2.567.900,00 €
3.331.266,00 €
142.000,00 €
457.067,74 €
36.900,00 €
175.000,00 €
Total 13.375.333,74 €

Despeses
Despeses de personal
5.387.753,33 €
Despeses béns corrents i serveis
4.887.084,81 €
Despeses financeres
245.000,00 €
Transferències corrents
480.436,00 €
Fons de contingència
75.491,00 €
Inversions Reals
1.364.568,60 €
Transferències de capital
Actius financers
Passius Financers
935.000,00 €
Totals 13.375.333,74 €
Diferència
0,00 €

Modificacions anteriors
Augment
Dism inució

24/2017
Augment
Dism inució

Altres m odificacions en curs
Augm ent
Dism inució

6.588.300,00 €
76.900,00 €
2.567.900,00 €
3.428.049,60 €
142.000,00 €
0,00 €
474.067,74 €
520.812,36 €
175.000,00 €
13.973.029,70 €

96.783,60 €

17.000,00 €
483.912,36 €
597.695,96 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-4.454,37 €
176.446,81 €
466,27 €
66.245,08 €

600,00 €
27.850,00 €
8.100,00 €

358.091,33 €

900,84 €
597.695,96 €

0,00 €

Pressupost
modificat

19.763,08 €

19.763,08 €

193.053,12 €

19.763,08 €

19.763,08 €

229.603,12 €

600,00 €
29.003,13 €

5.383.298,96 €
5.062.378,49 €
245.466,27 €
554.781,08 €
75.491,00 €
200.000,00 € 1.715.713,05 €
0,00 €
0,00 €
935.900,84 €
229.603,13 € 13.973.029,69 €
0,01 €

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 Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, explica que és
una modificació que afecta dues partides. La primera és la rehabilitació de l’edifici
de Vil·la Flora i l’altra fa referència al solar de la zona dels vagons. Pel que fa a
aquesta segona partida, és ben sabut que en aquest solar hi havia una nau que es
va enderrocar. Al pressupost del 2015, tenia una partida que cobria la despesa de
l’enderrocament d’aquesta nau. L’any passat es va poder arrossegar aquesta
partida cap al pressupost del 2016, però diferents motius no van fer possible poder
enderrocar aquesta nau fins al 2017. La partida original del 2015 no es podia
arrossegar un altre any i, per tant, se n’havia de crear una de nova que els
permetés pagar aquesta feina. Aquest és un dels motius pel qual es presenta
aquesta modificació. Cal recordar també que al 2017 hi ha una partida de 60.000
euros destinada a aquest solar, però és una partida que depèn d’un crèdit amb la
Diputació i fins que no estigui consignat no es poden utilitzar aquests diners. Pel
que fa a la rehabilitació de l’edifici de Vil·la Flora, és un assumpte que ve de l’any
passat, quan es van licitar unes obres per arranjar la balconada de Vil·la Flora, una
de les noves actuacions a fer l’any passat. Després de fer la licitació, les dues
empreses que es van presentar no es van veure amb cor de fer tots els canvis que
calien per un import de 17.000 euros. Hi havia un problema amb la ceràmica del
131
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

Ref: S/iu

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

terra i amb els materials que havien d’utilitzar perquè és un edifici protegit i, per
tant, s’ha de fer una nova licitació amb un import més alt. S’ha passat de 17.000
euros a 23.000, per poder cobrir la totalitat de la despesa de l’obra. Per poder fer
aquesta nova licitació i perquè l’Associació Terra i Cel pugui continuar utilitzant
aquell espai de manera habitual i sobretot a l’estiu, s’ha d’intentar fer aquesta
licitació al més aviat possible. Han parlat amb la presidenta d’aquesta associació i
s’han posat d’acord, ja que segurament a l’estiu l’obra no estarà acabada però
Serveis Tècnics ja han adequat la zona perquè aquesta associació no tingui cap
problema per utilitzar les instal·lacions.
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que
a les partides que es donen de baixa n’hi ha una que porta el nom de recuperació
estructural de l’Odèon d’un import de 19.000 euros. Demana que expliquin com és
que es dona de baixa aquesta partida.
El senyor Llovet explica que per a l’Odèon tenien 527.000 euros per aquest any,
més uns 50.000 euros d’altres partides destinades a projectes i direcció d’obres,
entre d’altres coses. Un cop ja s’ha licitat el projecte, s’ha produït una baixa en
l’import de licitació. Les obres començaran a mitjans de juny i duraran fins al
novembre i amb aquests diners sobrants no es podria fer res més a l’Odèon durant
aquest any, per manca de temps, per tant, consideren que ara es poden invertir en
alguna altra cosa i de cara al pressupost del 2018 es pot tornar a aflorar una
partida per a l’Odèon.
La senyora alcaldessa cedeix la paraula al senyor interventor, Lluís Viñas Peitabí, el
qual vol aclarir el comentari del punt anterior que ha fet el senyor Àngel López
Solà, regidor municipal del PDeCAT, sobre un error que feia desquadrar la
modificació de crèdit. El senyor Viñas aclareix que aquest desquadrament és degut
a un error de transcripció a la fila de l’adequació de terrenys a l’IES Sunsi Mora i on
diu 6.400 ha de dir 6.350 euros. Lògicament, el document comptable està quadrat.
Les persones s’equivoquen quan treballen.
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que
abans d’entrar al Ple ha estat parlant amb el senyor Llovet i torna a repetir que no
entén la urgència del punt, ja que aquesta modificació fa referència a dues
actuacions que ja estaven previstes de feia temps. Pregunta al senyor Llovet que
expliqui una mica més la baixa en la licitació de les obres de l’Odèon i si convocaran
la Comissió per informar-los de tot el que s’està duent a terme.
El senyor Llovet explica que es van presentar un total d’onze empreses en la
licitació de les obres de l’Odèon. Les empreses acostumen a fer baixes importants,
però sempre s’ha de deixar un 10% del pressupost de licitació per si hi ha
imprevistos durant les obres. La baixa ha estat de més d’un 20%, però, repeteix
que un 10% s’ha de reservar precisament per poder cobrir aquests possibles
imprevistos, cosa que la Llei permet en els contractes del sector públic. Per tant,
malgrat que la baixa és de més d’un 20%, no es poden destinar tots aquests diners
a altres actuacions. Explica que es va produir una baixa temerària i com que
l’empresa no va presentar la justificació d’aquesta baixa, no se li va adjudicar
l’obra.
La senyora alcaldessa explica que el punt següent fa referència a l’esfondrament
que es va produir fa uns mesos al carrer Nou. Ara es passa per urgència, doncs,
l’aprovació inicial del projecte per poder tirar endavant aquesta obra.
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A continuació, la senyora alcaldessa presidenta segons allò que es disposa als
articles 51 del Text refós de règim local aprovat per Reial decret legislatiu
781/1986, de 18 d’abril, i 83 del Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, sotmet a la consideració dels presents la declaració d’urgència d’un
punt no inclòs a l’ordre del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquest punt, és
apreciada i declarada per unanimitat dels setze membres presents dels disset que
integren el nombre de dret del Ple municipal, pel fet que el regidor Toni Romero
Carbonell ha abandonat la sala en el moment de la votació de la urgència. Tot
seguit es dóna compte de l’assumpte:
21.3.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE D’OBRA ORDINÀRIA PER A LA
URBANITZACIÓ DEL CARRER NOU DE CANET DE MAR
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar té la necessitat de renovar aquest any 2017
la xarxa de serveis del C/ Nou com a conseqüència de la seva degradació, tot
aprofitant aquesta necessitat per tal de realitzar una nova urbanització del carrer
que té uns 165 m de longitud.
Atès que per aquesta raó, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 138/2017, de 14 de
febrer, es va resoldre encarregar a l’empresa Serpa Enginyeria i Consultoria
Ambiental, SL, amb CIF B55024418 la redacció del projecte executiu d’urbanització
del carrer Nou, així com la direcció facultativa d’aquestes obres, pel preu cert de
7.875,00 €, IVA del 21% exclòs, el qual puja un import de 1.653,75 €, de
conformitat amb la proposta presentada per l’empresa adjudicatària.
Atès que en data 4 de maig de 2017, l’anterior mercantil ha presentat a
l’Ajuntament de Canet de Mar un exemplar del projecte executiu de les obres de
“d’urbanització del carrer Nou”.
Vist l’informe emès en data 4 de maig d’enguany per l’arquitecta municipal, Alba
Farré Nàcher, el contingut literal del qual és el següent:
“INFORME DE:
ASSUMPTE:

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL C/ NOU

Amb data 4 de maig de 2017 i registre d’entrada 2585, en Josep Aleix Comas Herrera
en representació de SERPA Enginyeria i Consultoria Ambiental SL ha presentat dues
còpies del Projecte d’urbanització del carrer Nou de Canet de Mar.
El projecte d’urbanització del c/ Nou ha estat redactat, per encàrrec de l’Ajuntament
de Canet de Mar, per SERPA Enginyeria i Consultoria Ambiental, SL i té per objecte la
reurbanització de la totalitat del c/ Nou des de la riera Buscarons/riera del Pinar fins al
Torrent dels Lledoners.
L’àmbit del projecte afecta únicament al sòl urbà i ja es disposa dels terrenys
necessaris per a realitzar les obres. La superfície total d’actuació és de 1.197,71 m2.
D’acord l’article 72 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme, el projecte d’urbanització conté:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Memòria descriptiva de les característiques de les obres.
Plànol de situació en relació amb el conjunt urbà.
Plànols de projecte i de detall.
Plec de condicions tècniques.
Amidaments.
Quadres de preus.
Pressupost.
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8.

Pla d’etapes

D’acord amb el Decret 179/1985, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres activitats i serveis dels ens locals, el projecte inclou els següents documents
addicionals:
1.
2.

Una proposta de classificació de contractistes.
Un estudi de seguretat i salut.

El projecte que pren com a base l’aixecament topogràfic actualitzat de la zona, s’ha
elaborat d’acord amb els assessoraments de les companyies de serveis i consisteix en
definir gràficament i valorar les següents obres:
-

Adequació topogràfica i moviment de terres.
Renovació de la xarxa de clavegueram i pluvials.
Canalització de serveis.
Ferms.
Paviments.

No queda inclòs en el projecte el cost del grapejat per façana i retirada del cablejat
aeri existent de les companyies d’electricitat i telefonia, atès que s’està pendent
d’arribada del pressupost sol·licitat a les companyies distribuïdores. Només s’ha inclòs
la part d’obra civil necessària per als creuaments de carrers.
D’acord amb el Decret 179/1985, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres activitats i serveis dels ens locals, el projecte defineix el pressupost d’execució
material, les despeses generals, el benefici industrial i l’IVA:
Pressupost d’execució material
Despeses generals 13%
Benefici industrial 6%
Pressupost d’execució per contracte
IVA 21%
Pressupost global de licitació

160.540,18
20.870,22
9.632,41
191.042,81
40.118,99
231.161,80

El termini d’execució que defineix el projecte és de 4 mesos i el termini de garantia
d’un any a partir de la recepció. L’annex 8 inclou el pla de l’obra amb un diagrama de
programació dels diferents treballs:
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Conseqüentment, un cop revisat el projecte s’informa favorablement per a la seva
aprovació. Tot el qual s’informa a aquest Ajuntament per a què procedeixi segons
superior criteri.

Vist l’informe 21/2017, emès per la secretària acctal. i l’interventor municipals, en
25 de maig de 2017, el contingut del qual es transcriu a continuació:
“Informe núm. 21/2017 de secretaria i intervenció sobre l’aprovació del
projecte executiu d’obra ordinària anomenat “Urbanització del carrer Nou”,
redactat per l’enginyer de camins canals i ports Aleix Comas i Herrera
Cristina Cabruja Sagré i Lluís Viñas Peitabí, secretària acctal. 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. 138/2017, de 14 de febrer, es va resoldre
encarregar a l’empresa Serpa Enginyeria i Consultoria Ambiental, SL, amb CIF
B55024418 la redacció del projecte executiu d’urbanització del carrer Nou, així com la
direcció facultativa d’aquestes obres, pel preu cert de 7.875,00 €, IVA del 21% exclòs,
el qual puja un import de 1.653,75 €, de conformitat amb la proposta presentada per
l’empresa adjudicatària, fixant-se el termini màxim de lliurement en 8 setmanes a
comptar des de l’endemà de la notificació de l’esmentada resolució.
II.- En data 4 de maig de 2017, l’anterior mercantil ha presentat a l’Ajuntament de
Canet de Mar dos exemplars d’un projecte executiu anomenat “Urbanització del carrer
Nou”.
És voluntat de l’Ajuntament aprovar l’esmentat 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 (RLCAP)
- 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)
FONAMENTS DE DRET
Primer.- Qüestió prèvia
Prèviament a l'anàlisi del projecte presentat cal fer un aclariment quant a la seva
naturalesa jurídica, doncs tot i que l’autor del projecte l’ha anomenat «Projecte
d’urbanització del carrer Nou» i que faci constar que s’ha redactat d’acord amb la Llei
d’Urbanisme de Catalunya, els seus reglaments i disposicions complementàries
addicionals, no pot tractar-se d’un projecte d’urbanització tal i com ve definit a la
legislació urbanística doncs no desenvolupa les determinacions sobre urbanització que
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hagués previst algun pla urbanístic, per la qual cosa s’hauria d’haver aprovat aquest
pla i, a més a més, les obres previstes haurien de referir-se com a mínim a l’àmbit
d’un polígon d’actuació urbanística (o unitat d’actuació), o al d’un sector de
planejament derivat, la delimitació del qual hauria d’haver-se aprovat inicialment. Al
contrari, el carrer Nou ja es troba urbanitzat i el que preveu el projecte que es
sotmetrà a aprovació del Ple, és la seva reurbanització, però aquest concepte no es
troba regulat a la normativa ja que, tal i com disposa l’art. 9 del ROAS, les obres locals
només poden ser de dues classes: d’urbanització, regulades per la legislació
urbanística, i ordinàries regulades per la normativa de règim local.
Així doncs, tenint en compte que, com s’ha dit, el projecte no desenvolupa les
determinacions sobre urbanització previstes en un pla urbanístic, que el carrer objecte
del projecte ja es troba consolidat per la urbanització existent i que el finançament de
les obres és íntegrament públic (cosa estranya si es tractés d’obres urbanístiques que
generalment són finançades majoritàriament pels propietaris dels terrenys edificables),
cal concloure que no estem davant d’un projecte d’urbanització d’índole urbanística
sinó d’un projecte d’obres ordinàries i, pel seu contingut concret, d’acord amb la
legislació administrativa, podria classificar-se entre els anomenats projectes de
reforma per a la millora o modernització de la urbanització.
Segon.-Abast del projecte d’obres.
De conformitat amb allò previst a l’art. 125 RLCAP, els projectes hauran de referir-se
necessàriament a obres completes, és a dir, que puguin ser lliurades a l'ús normal de
l'Administració, sense necessitat d'obres o projectes complementaris i comprenent tots
els elements que siguin precisos per a la seva utilització, sense perjudici de la possible
execució posterior d'altres projectes parcials o fases diferenciades i independents de la
inicial, o de la realització d'ampliacions o millores que posteriorment puguin ser
acordades per circumstàncies sobrevingudes al llarg de l'execució de l'obra, que no
poguessin preveure's al moment de redactar el projecte.
Examinada la memòria del projecte, s’hi fa que el seu objectiu és dissenyar, descriure i
valorar les obres bàsiques i complementàries necessàries per poder desenvolupar la
urbanització del carrer Nou, passant tot seguit a descriure que s’entén per obres
bàsiques i què s’entén per obres complementàries, en el següent sentit:
S’entén per obres bàsiques d’urbanització:










Treballs previs de demolicions
Xarxa de sanejament d’aigües pluvials , inclosos els sistemes de tractament de
les descàrregues al medi
Xarxa de sanejament d’aigües residuals
Afermats dels vials fins a la seva subbase
Col·locació de la vorada i rigola
Xarxa d’aigua potable
Xarxa de telecomunicacions
Xarxa d’enllumenat (obra civil)

S’entén per obres complementàries d’urbanització:

 Afermats dels vials
 Afermats de les voreres
 Senyalització vertical i horitzontal
Finalment el redactor del projecte considera que l’obra s’haurà de plantejar en
diferents fases o àmbits d’obra, per tal que el carrer en tot moment sigui accessible
per als veïns.
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Segon.- Contingut del projecte.
El contingut mínim que han de tenir els projectes ve determinat pel tipus d'obra a
realitzar, partint del contingut establert, amb caràcter general, en l'art. 123 TRLCSP,
així, un projecte d’obres ha d’estar integrat pels següents documents:
a) La memòria: descriu l'objecte de l'obra i haurà de recollir les necessitats a satisfer i
els factors econòmics, socials, administratius i estètics a tenir en compte per satisferles, justificant la solució adoptada.
b) Els plànols: Han de descriure gràficament les obres a realitzar, amb el suficient
detall perquè l'obra quedi perfectament definida, inclosa la delimitació dels terrenys
ocupats.
c) Les prescripcions tècniques: Hauran de contenir la descripció de l'obra i regularan la
seva execució pel que fa a característiques dels materials, instal·lacions, normes
d'elaboració, etc.
d) El Pressupost del contracte: Haurà d'estar integrat per:
1.– Relació dels preus de les diferents unitats d'obra i de les partides alçades, estat de
mesuraments i els detalls precisos per a la seva valoració, incloent costos directes i
indirectes.
2.– Pressupost d'execució material: resultat de sumar els preus de les unitats d'obra i
de les partides alçades.
3.– Pressupost base de licitació: És el resultat d'afegir, al pressupost d'execució
material, els següents conceptes:
3.1) Despeses generals: despeses derivades de costos financers, càrregues fiscals,
taxes i altres derivats de l'execució del contracte. Es xifren en un percentatge sobre el
pressupost d'execució material, a determinar per cada Departament ministerial entre
el 13% i el 17%
El pressupost contempla un percentatge del 13% en concepte de despeses generals.
3.2) Benefici industrial del contractista: xifrat en un 6% del pressupost d'execució
material.
El pressupost contempla un percentatge del 6% en concepte de benefici industrial.
3.3) Import de l'IVA, el tipus del qual s'aplicarà sobre la suma del pressupost
d'execució material, despeses generals i benefici industrial.
El pressupost aplica un 21% d’IVA sobre la suma dels conceptes anteriors.
e) El programa de treball o pla d'obra: Especificarà 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.
f) Estudi geotècnic : Es tracta d’un estudi que han d’incloure, amb caràcter general,
tots els projectes d'obres la naturalesa de les quals no resulti incompatible amb tal
estudi.
g) Estudi de seguretat i salut en l'obra, en els termes previstos en la normativa
corresponent.
h) Les referències i indicacions de tot tipus que resultin necessàries per dur a terme el
replanteig de l'obra.
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i) En els casos en què sigui exigible la classificació, el redactor del projecte haurà
d'adjuntar la proposta de classificació que correspongui.
j) Qualsevol altra documentació prevista específicament en normes de caràcter legal o
reglamentari, com per exemple l'avaluació de l'impacte ambiental , d'acord amb la
normativa corresponent.
L’informe emès per l’arquitecta municipal en data 4 de maig de 2017, manifesta que el
projecte conté els següents documents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Memòria descriptiva de les característiques de les obres.
Plànol de situació en relació amb el conjunt urbà.
Plànols de projecte i de detall.
Plec de condicions tècniques.
Amidaments.
Quadres de preus.
Pressupost.
Pla d’etapes
Una proposta de classificació de contractistes
Un estudi de seguretat i salut.

En relació a l’apartat f), es comprova que en el mateix no hi consta l’estudi geogènic
exigit pel TRLCSP, ni cap justificació tècnica que acrediti que aquest resulta
incompatible amb la naturalesa del projecte executiu.
Per tot el què s’ha exposat, i tenint en compte que es tracta d’un defecte esmenable, a
criteri dels signants, i en exercici de la facultat de supervisió que habilita a recaptar
aclariments, ampliacions de dades o estudis, o rectificacions que s’estimin oportunes,
així com a exigir l'esmena dels defectes que s'observin en el projecte, procediria
requerir al redactor del projecte l’esmena de l’anterior punt. Caldrà seguir per a això
les normes contingudes en l'article 310 TRLCSP, i sent aplicable, si escau, l'exigència
de responsabilitat al redactor del projecte, en els termes previstos en l'art. 123.4
TRLCSP.
Tercer.- Informe tècnic de supervisió del projecte
En el present cas, atès que la quantia del contracte d'obres és inferior a 350.000
euros, no serà necessari l’informe de supervisió del projecte previst a l’art. 125
TRLCSP, si bé consta a l’expedient un informe emès per l’arquitecta municipal de data
4 de maig de 2017.
Quart.- Òrgan competent per a l’aprovació del projecte.
Atès que l’esmentat projecte executiu “projecte d’urbanització del carrer Nou” no
disposa de consignació suficient en el vigent Pressupost municipal, exercici 2017,
segons disposa l’art. 22.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local, el Ple de l’Ajuntament és l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquells
projectes d’obra quan no estiguin previstos en el Pressupost de la Corporació.
Tot això és el que s’informa, sense perjudici d’opinió fonamentada en dret i llevat
d’error o omissió.
A Canet de Mar, a la data de signatura electrònica.”

Atès que segons disposa l’art. 37 del 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (en endavant
ROAS), el procediment per a l’aprovació del projecte serà el següent:
1. Acord d’aprovació inicial
2. Informació pública (mínim 30 dies)
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3. Aprovació definitiva
Atès que segons disposa l’art. 22.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local, el Ple de l’Ajuntament és l’òrgan competent per a
l’aprovació d’aquells projectes d’obra quan no estiguin previstos en el Pressupost
de la Corporació.
Vist l’expedient administratiu de referència i, de conformitat amb el que disposa
l’article 45 del ROAS, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per
unanimitat dels disset membres presents dels disset que integren el nombre de
dret del Ple municipal:
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària d’urbanització del carrer
Nou, redactat per l’enginyer Aleix Comas Herrera, amb un pressupost d’execució
per contracta de 231.161,80 €, 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.
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, explica que,
com tothom sap, a finals de l’any passat hi va haver un ensorrament al carrer Nou.
Quan va tenir lloc aquest fet, el responsable de la Brigada d’Obres i Serveis, el
senyor Quirze Planet Rovira, va anar a mirar l’estat del tot el carrer i va poder
comprovar que no només estava afectada una part d’aquest carrer, sinó que era la
major part de tot el carrer i aquest és el motiu pel qual es va decidir demanar un
projecte per a una obra major. Explica que tant en aquest carrer, com en d’altres
de la part antiga del poble, s’han trobat que la part de sota està en molt mal estat i
la part de les canalitzacions també està molt malmès. Per aquesta raó, el govern
vol adequar els carrers, tant de sobre com de sota. En el cas concret del carrer
Nou, s’ha de tenir en compte que és un carrer per on baixen les aigües del passeig
de la Misericòrdia i per això la part del carrer per on aquestes aigües es desvien
està completament descalçada. Des d’Obres i Serveis, l’únic que podien fer era el
que ja havien fet altres cops, cobrir aquest descalçament, però no podien arranjar
la part de sota, la qual cosa podria provocar futurs problemes. Així, doncs, es va
encarregar un projecte i per poder avançar al màxim amb els terminis d’execució
de l’obra, es porta a aprovació en aquest Ple com a un punt d’urgència, ja que
l’aprovació definitiva d’aquest projecte necessita un termini de 30 dies hàbils
d’exposició pública. És un projecte que si hagués tingut tota la consignació
pressupostària des d’un principi, s’hauria dut a aprovació de la Junta de Govern
Local, però com que no era així, s’ha hagut de portar a aprovació del Ple. Avui a les
vuit ha donat la possibilitat als regidors de l’oposició de poder-lo estudiar i explicar.
És un projecte que cobreix de punta a punta tot el carrer i consisteix en
l’arranjament de la part de sota del carrer, amb la desviació de les aigües del
passeig de la Misericòrdia cap a la riera del Pinar, que està soterrada. A la
superfície, la part central del carrer s’urbanitzarà amb formigó i els laterals amb
llambordes, tot al mateix nivell. La idea, doncs, és fer un mateix estil a tots els
carrers de la part antiga del poble i arranjar tota aquesta zona, sobretot pel que fa
a la part soterrada. Aquest és el motiu pel qual fa dos anys no es van asfaltar
alguns carrers, perquè hi havia problemes força greus sota terra, no podia passar139
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hi maquinària pesant per perill d’ensorrament. La licitació tindrà un import de
231.000 euros i mica en mica, dins les possibilitats que permeti el pressupost
municipal, aniran arranjant tots aquests carrers que van quedar pendents.
La senyora alcaldessa explica que abans de passar al punt de les mocions, cal
passar-ne una per urgència que ha presentat el grup municipal de Som Canet.
Així, doncs, la senyora alcaldessa presidenta segons allò que es disposa als articles
51 del Text refós de règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18
d’abril, i 83 del Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet
a la consideració dels presents la declaració d’urgència d’un punt no inclòs a l’ordre
del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquest punt, és apreciada i declarada per
unanimitat dels setze membres presents dels disset que integren el nombre de dret
del Ple municipal, pel fet que la regidora Sílvia Tamayo Mata ha abandonat la sala
en el moment de la votació de la urgència. Tot seguit es dóna compte de
l’assumpte:
21.4.MOCIÓ
PRESENTADA
PELS
GRUPS
D’ERC,
CANETENCS
INDEPENDENTS, SOM CANET, ELS PSC, EL PP I LA CUP A L’AJUNTAMENT DE
CABET DE MAR EN MOTIU DEL 17 DE MAIG DIA INTERNACIONAL CONTRA
L’HOMOFÒBIA, LA LESBOFÒBIA, LA BIFÒBIA I LA TRANSFÒBIA
El 17 de maig es commemora el dia contra l’homofòbia, la lesfòbia, la bifòbia i la
transfòbia arran de l’eliminació, l’any 1990, de l’homosexualitat de la llista de
malalties mentals per part de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). L’OMS va
anunciar que el 2018 deixarà de considerar la transsexualitat com un trastorn
mental per a considerar-ho "incongruència de gènere". Des de llavors,
internacionalment cada 17 de maig es commemora el Dia Mundial contra
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, com a mostra de rebuig a qualsevol tipus de
discriminació per raó d’orientació sexual o identitat de gènere.
Per això, és un dia per tornar a recordar i condemnar enèrgicament la situació de
violència i discriminació que estan patint les persones lesbianes, gais, trans i
bisexuals a la república russa de Txetxènia fruit de la persecució organitzada per
part les autoritats d’aquest país. Com també ho és per a condemnar la situació de
la Jimena i la Shaza, la parella de dones lesbianes que va acabar a una presó turca
fugint de la lesbofòbia dels seus propis pares.
El 17 de maig és un dia per reclamar la fi de les agressions homòfobes també a
casa nostra, per recordar a l’Andy i el Jorge que van rebre una pallissa per fer-se
petons en públic a la porta d’una discoteca a Berga, al Xavi que va ser agredit quan
estava amb altres amics a Montjuïc, un jove gai que va ser agredit durant el darrer
carnaval de Sitges o al JT, àrbitre de futbol que ha patit insults reiterats i amenaces
de mort pel sol fet de ser gai.
Cal dir-ho fort i clar. La LGTBIfòbia, l’odi i menyspreu cap a lesbianes, gais,
transsexuals i bisexuals genera violència, i ho fa de moltes maneres.
A Catalunya ja vam donar un pas important en la defensa dels drets i llibertats de
les persones LGTBI amb La Llei per a garantir els drets de lesbianes, gais,
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la
transfòbia aprovada el 2 d'octubre de 2014 al Parlament de Catalunya. Tres anys
després, és urgent el seu desplegament i aplicació efectiva per tal de sancionar
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totes aquelles actituds discriminatòries i violentes que dia rere dia pateixen les
persones LGBTI al nostre país.
Per tal d’assolir la igualtat real, es fa inevitable qüestionar de manera transversal
l’heteronormativitat que social i culturalment imposa el nostre sistema
heteropatriarcal pressuposant una única orientació sexual i dues identitats de
gènere (home-dona) estanques.
La igualtat és tasca de tota la ciutadania, i les administracions públiques també han
de treballar per a la seva promoció i comprometre’s a no donar ni un pas enrere.
El 17 de maig, Dia contra la LGTBIfòbia, ha de servir per reclamar la fi de tota
discriminació per motiu d’orientació sexual i identitat de gènere. La lluita contra la
LGTBIfòbia és una lluita moral, la lluita de totes i tots els i les qui creiem en una
societat més justa, més generosa i més respectuosa.
Per tots aquests motius s’acorda per tretze vots a favor dels regidors Blanca Arbell
Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel Serra Lerga, Sílvia
Tamayo Mata, Josep M. Masvidal Serra, Coia Tenas Martínez, M. Àngels Isart
Falceto, M. 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.- Instar el Govern de l’Estat Espanyol a debatre la Proposició de llei:
Proyecto de ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o
expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas,
gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales (Ley de Igualdad
LGTBI) registrada el passat 4 de maig al Congrés dels Diputats.
SEGON.- Instar el Govern de la Generalitat a desplegar la Llei 11/2014 per a
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a
eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, especialment en el seu règim
sancionador.
TERCER.- Manifestar el compromís de l’Ajuntament de desplegar i fer complir la
Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersexuals
i per eradicar l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia al municipi de
Canet de Mar
QUART.- Commemorar cada any el 17 de maig-Dia Mundial contra l'homofòbia, la
lesfòbia, la bifòbia i la transfòbia-, penjant el símbol de l'arc de Sant Martí a la
façana del consistori, així com programant actes adreçats a persones de totes les
edats i fomentant l’organització d’esdeveniments per part d’entitats o ciutadania.
CINQUÈ.- Facilitar la forma de denunciar els casos d’assetjament escolar patits per
nenes, nens i adolescents d'aquest municipi, a partir de la informació a les diverses
comunicats educatives en coordinació amb el Departament d’Educació. Ajudar les
víctimes a nivell de suport i d’atenció.
SISÈ.- Incloure, en els programes de formació que es desenvolupin a nivell
municipal, sempre que sigui possible, mesures de sensibilització i formació en
forma de xerrades i seminaris especialitzats sobre diversitat sexual i afectiva, la
identitat de gènere i els diferents models de família.
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SETÈ. Traslladar els presents acords al Govern de la Generalitat, al Govern de
l’Estat Espanyol i a totes les entitats del municipi.
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, llegeix
la moció.
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, explica
que no han rebut la moció.
La senyora Serra comenta que la va enviar al correu electrònic corporatiu.
El senyor Marín explica que ja li va comentar que li havia d’enviar al correu
personal, a la qual cosa la senyora Serra contesta que no té cap correu particular
del senyor Marín.
El senyor Marín manifesta que per aquesta raó, el seu grup municipal s’abstindrà,
perquè no l’han poguda ni llegir.
22.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, CANETENCS
INDEPENDENTS, SOM CANET, EL PSC, EL PP I LA CUP PER ALLIBERAR LA
REINVERSIÓ DEL SUPERÀVIT DELS ENS LOCALS
Tot i que les administracions locals són les úniques que compleixen els objectius
d’estabilitat pressupostària de l’Estat espanyol, es troben subjectes a un règim que
limita severament la possibilitat de disposar del superàvit que generen en virtut
d’una gestió pressupostària responsable.
Els ens locals tan sols poden reinvertir el seu superàvit en actuacions incloses dins
el concepte ”inversió financerament sostenible” i, a més, es veuen obligats a
generar nous ingressos per la mateixa quantia de la reinversió. A aquestes
restriccions s’hi afegeix que, en no haver-se aprovat la llei de pressupostos
generals de l’Estat per a 2017, els ens locals encara no poden reinvertir el seu
superàvit en inversions financerament sostenibles.
El fet que els ens locals es vegin privats de la possibilitat destinar el superàvit
generat a les finalitats que considerin més importants per al seu àmbit territorial és
un greuge que va en detriment de la dotació de serveis i equipaments a la
ciutadania de forma injustificada, atès el compliments dels objectius d’estabilitat
pressupostària.
Per aquest motiu es considera necessari que, dins del marc de l’estabilitat
pressupostària, es permeti que els ens locals reinverteixen el superàvit de la forma
que considerin més convenient segons les necessitats de la ciutadania i del territori
afectats.
Per tot això, s’acorda per tretze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola,
Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata,
Josep M. Masvidal Serra, Coia Tenas Martínez, M. Àngels Isart Falceto, M. 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.‐ Instar el Govern de l’Estat i els Grups Parlamentaris del Congrés i del
Senat perquè, per la via d’urgència, adoptin iniciatives perquè els ens locals puguin
reinvertir el seu superàvit, sense haver de generar nous ingressos per la mateixa
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quantia, en qualsevol iniciativa que considerin oportuna per millorar la qualitat de
vida de la ciutadania, amb l’únic límit de no posar en risc la seva estabilitat
pressupostària, recolzant els acords adoptats en aquest sentit per la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP).
SEGON.‐ Instar els Grups Parlamentaris del Congrés i del Senat perquè, en previsió
de la tardana entrada en vigor de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’any 2017, la seva Disposició addicional noranta-dosena estableixi que el termini
temporal per poder realitzar la reinversió del superàvit de 2016 contempli els
exercicis 2017 i 2018, tant en relació amb els compromisos de despesa com amb
les execucions. Per tant, es deixaria sense aplicació el contingut del paràgraf segon
de l’apartat 5 de la Disposició addicional setzena del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en
quant a la condició que la despesa executada l’any 2018 hagi d’estar compromesa
l’any 2017, podent-se comprometre i executar la despesa durant els anys 2017 i
2018.
TERCER.- Notificar aquests acords al Govern de l’Estat, als diferents grups del
Parlament de Catalunya, del Congrés de Diputats i del Senat, a l’ACM, a l’FMC i a la
FEMP.
la senyora M. Assumpta Revoltós Vaquer, regidora del grup municipal d’ERC, llegeix
la part dispositiva de la moció.
23.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL QUE PRESENTEN ELS GRUPS
MUNICIPALS
DEL
PARTIT
POPULAR,
PDCAT,
ERC,
CANETENCS
INDEPENDENTS, SOM CANET, PSC I LA CUP SOBRE LA NO PROLONGACIÓ
DE LA CONCESSIÓ DELS PEATGES DEL MARESME PER PART DEL GOVERN
DE LA GENERALITAT.
Atès que una bona part de la xarxa viària de peatge a Catalunya es titularitat de la
Generalitat.
Atès que aquesta xarxa es caracteritza per tenir els preus per quilòmetre més
elevats que la xarxa estatal.
Atès que des del Govern de la Generalitat es demana per una banda al Govern de
l’Estat que no perllongui les concessions de peatge de la seva titularitat a Catalunya
que opera ACESA i per altra banda a Catalunya, a les concessions que l’Estat va
transferir a la Generalitat (C32 Montgat-Palafolls i C33 Barcelona-Mollet) en preveu
l’allargament de la concessió.
Atès que l’Estat ha confirmat que no perllongarà les concessions, la Generalitat fa
tot el contrari.
Així va quedar establert en l’ACORD GOV/39/2015, de 17 de març, pel qual
s'aprova la modificació de la concessió administrativa per a la construcció, la
conservació i l'explotació de les autopistes Montgat-Palafolls (C-31/C-32) i
Barcelona-Montmeló (C-33).
Aquest acord preveu que per construir el ramal de la C32 fins a Lloret de Mar, es
pugui ampliar la concessió de l’autopista del Maresme i la de Barcelona a Mollet que
operen a través de la concessionària INVICAT. Així ho reflexa el text de l’acord:
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L’import del saldo de compensació existent al final de la concessió per raó de la
inversió per l’obra del ramal Blanes-Lloret de Mar serà compensat per
l’Administració mitjançant l’atorgament d’un període addicional de durada de la
concessió d’acord amb el règim jurídic propi del contracte de concessió adjudicat
a Invicat.
Al venciment actual de la concessió, establert per al 31 d’agost de 2021, es
determinarà el nou termini de durada addicional de la concessió que es
correspondrà amb el moment en què l’import dels futurs fluxos de caixa lliures
estimats de la concessió, descomptats a la taxa definida a l’annex I del present
Conveni, sigui equivalent al saldo de compensació final. No obstant això, si en
algun moment abans del finiment del període addicional, s’assolissin els fluxos
necessaris per a la recuperació del total del saldo, la concessió finirà
anticipadament, sense que per raó d’aquesta resolució anticipada la
concessionària pugui demanar cap tipus de rescabalament.
Atès que els canetencs i les canetenques així com els maresmencs patim l’autopista
de peatge més antiga d’Espanya, 1969, sobre la qual ja s’han fet dues pròrrogues
des de la concessió inicial i que en tot cas finalitza l’any 2021.
Atès que aquest és un fet que dificulta la nostra competitivitat com a poble i com a
comarca ja que altres comarques properes a Barcelona gaudeixen d’una via ràpida,
autovia, d’accés gratuït a Barcelona,
Atès que hem pogut llegir als mitjans de comunicació que el Govern de la
Generalitat està estudiant la implantació de l’anomenada vinyeta austríaca que
gravaria els desplaçaments en vehicle privat per una via que dintre de 4 anys ha de
ser gratuïta pels canetencs i les canetenques que portarem al 2021 més de mig
segle pagant aquest peatge.
Atès que tant des del propi territori del Maresme, tots els grups polítics i també les
Institucions locals i comarcals ens hem pronunciat en diferents ocasions contra una
pròrroga del peatge més enllà del 2021 data de caducitat del mateix. El Ple del
Consell Comarcal es va pronunciar en aquests termes el passat 15 de novembre de
2016, aprovant una Moció que incloïa entre d’altres el següent acord:
“- Òbviament, aquesta definició de la N-II no es pot deslligar de la que també s’ha
de fixar de l’actual C-32 (Autopista del Maresme), sobre la qual caldrà determinar
la seva configuració i funcionalitat, com a via comarcal, tant en relació als usuaris
maresmencs (nous accessos a municipis com ara a Cabrils- Vilassar de Mar i Teià)
com en el conjunt dels usuaris d’altres indrets.
- Naturalment, aquesta definició de la C-32 també haurà de contemplar
prioritàriament la seva gratuïtat pels maresmencs. “
Per aquestes raons, per unanimitat dels disset membres presents dels disset que
integren el nombre de dret del Ple municipal:
PRIMER.- Demanar al Govern de la Generalitat que el peatge de la C-32 sigui
eliminat en acabar la concessió actual, sense ser substituït per altres formes de
peatge que recaiguin sobre el territori.
SEGON.- Que en acabar el període concessional, el Govern de la Generalitat es faci
càrrec de l’import del saldo de compensació existent al final de la concessió per raó
de la inversió per l’obra del ramal Blanes-Lloret de Mar i que en cap cas sigui
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compensat mitjançant l’atorgament d’un període addicional de durada de la
concessió d’acord amb el règim jurídic propi del contracte de concessió adjudicat a
Invicat.
TERCER.- Que en acabar el període concessional, aquestes autopistes reverteixin a
la Generalitat de Catalunya i no en sigui privatitzada la gestió amb una nova
concessió.
QUART.- Que la Generalitat de Catalunya reassigni els 98 milions d'euros
procedents de la transferència de la N-II utilitzats en partides no relacionades amb
aquest fi ni amb cap despesa relacionada amb la mobilitat de la comarca.
CINQUÈ.- Que el Govern Central i el Govern de la Generalitat acordin en els seus
respectius àmbits destinar les partides pressupostàries necessàries per
desenvolupar els projectes esbossats en el Pacte de mobilitat.
SISÈ.- Que els dos governs acordin el canvi de criteris amb els quals s'han de
gastar els 400 milions d'euros que incorpora la transferència a la Generalitat de la
N-II, respectant allò que reflecteixi el Pacte de Mobilitat del Maresme.
La senyora Cristina Soler Vílchez, regidora del grup municipal del PP, llegeix la
moció.
24.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA
POPULAR SOBRE EL FUTUR URBANÍSTIC DELS
ACTUALS PEATGES DE L’AUTOPISTA C-32
POSSIBLES NOUS ACCESSOS A PROJECTAR A LA

CANDIDATURA D’UNITAT
ESPAIS QUE OCUPEN ELS
I DELS ENTORNS DELS
C-32

Al 2021 ha d ’acabar el peatge de l’autopista del Maresme.
El Govern de la Generalitat, del que depèn la concessió d’aquesta autopista, va
adoptar el compromís de complir la Declaració del Maresme impulsada per la
Plataforma Preservem el Maresme, que demana:
- Convertir l’autopista C-32 Montgat-Palafolls en una
comunicació comarcal i lliure de peatge per l’any 2016.

via

ràpida

de

- Recuperar la façana litoral convertint la N-II en una via cívica.
- Establir un nou model de mobilitat basat en la sostenibilitat, l'ordenació del
territori i el transport públic.
En la Mesa del Parlament de 13.09.2016 es va presentar un informe relatiu al
control del compliment de la Resolució 29/XI, sobre l’autopista C-32 de Montgat a
Palafolls, per la qual el Parlament instava el Govern a donar compliment a aquests
compromisos.
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha redactat l’anomenat Pacte per la
Mobilitat del Maresme en el qual s’aborda la necessitat de reconvertir l’actual C-32
amb la creació de nous accessos, entre d’altres actuacions.
Davant la possibilitat de la fi dels actuals peatges i de la seva concessió a Abertis que compta amb el consens de la població i les forces polítiques i cíviques- implica
a curt o mitjà termini el desmantellament dels peatges físics. Cal pensar en com
recuperem els grans espais públics que ara ocupen a Arenys, Palafolls, Alella,
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Vilassar de Dalt i els altres peatges de menor dimensió situats en altres municipis i
iniciar la seva restitució a la Terra i al poble. Per això ens sembla imprescindible
que els ajuntaments blindin urbanísticament i urgentment aquest espais formats
per les cabines, accessos amb grans giratoris i instal·lacions molt diverses, ja que si
no es limiten urbanísticament els seus usos, els espais seran pols d’atracció per a la
ubicació de complexos comercials o residencials que actuaran com a hams on els
taurons de l’especulació immobiliària i les cadenes del gran comerç i oci massificat
hi voldran ubicar els seus projectes.
Per contra, creiem que cal donar-los una ocupació ben diferent. Aquests espais són
una gran oportunitat per restaurar grans peces de paisatge trinxat per l’autopista;
en els casos d’Arenys i Palafolls es podria retornar part de la morfologia, ara
trencada, del relleu. El retorn paisatgístic podria reforçar el caràcter de separador
verd entre els municipis afectats ubicant-hi espais enjardinats o agrícoles amb
pantalles arbrades als marges de l’autopista. La permeabilització d’aquestes grans
superfícies aportaria grans quantitats d’aigua als aqüífers i disminuiria els cabals
dels desguassos actuals. En alguns casos podria restituir-se el curs dels torrents
afectats.
Desmantellar-los per restituir la terra al poble, planificant-hi espais verds i
agrícoles, valorant la possibilitat de recuperar trams de camins tradicionals o
d’ubicar-hi vials per a vianants i bicicletes, aparcaments arbrats lligats a xarxes
d’autobús interurbà intermodal dins la potenciació d’aquest servei, són propostes
que podrien generar opcions engrescadores possibilitant, alhora, processos
participatius que haurien de generar-se amb visió de planificació intermunicipal i
mancomunada.
Aconseguir aquestes restauracions seria una exemplificació real i simbòlica del
retorn del deute ambiental i territorial que hem heretat i ens faria avançar en una
nova cultura del territori.
Paral·lelament, els possibles nous accessos projectats a la C-32 podrien actuar
també com a pols d’atracció de les activitats econòmiques citades anteriorment i,
per tant, caldria també estudiar el «blindatge urbanístic» dels seus entorns. Tenint
en compte que les propostes del Pacte de Mobilitat Sostenible del Maresme
elaborades per la Generalitat contemplen la necessitat d’elaborar plans de mobilitat
intermunicipal, entenem que aquesta eina de planejament hauria d’incorporar
aspectes urbanístics com el que exposem.
Entenem que ara més que mai, tenint en compte la urgència ambiental que
suposen els escenaris de canvi climàtic i crisi energètica, i d’exhauriment del sòl i
col·lapse de la mobilitat a la comarca, cal planificar mobilitat i urbanisme alhora,
evitant que els canvis en infraestructures generin expectatives que impliquin un
augment de la mobilitat en vehicle privat com és el cas del complexos comercials o
urbanitzacions disperses entrant en clara contradicció amb l’objectiu de mobilitat i
territori sostenible que es pretén en la nova ordenació de la mobilitat.
Per tot això, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, demana al Ple de
l’Ajuntament de Canet de Mar l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Demanar a la Generalitat de Catalunya a que expressi de forma clara i
vinculant que no es renovaran els peatges de l’autopista C-32 a la fi de la concessió
de la concessió que és vigent fins al 2021.
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SEGON.- Reclamar a la Generalitat de Catalunya el retorn als respectius municipis
dels espais ocupats ara pels peatges de l’autopista C-32 (Arenys, Palafolls, Alella,
Vilassar de Dalt).
TERCER.- Que l’Ajuntament de Canet de Mar iniciï els estudis urbanístics i de
mobilitat anticipatoris necessaris per tal de «blindar» urbanísticament en un futur
els possibles nous accessos projectats a la C-32 i els seus entorns, impedint que la
seva classificació urbanística futura generi pols d’atracció de projectes immobiliaris
o comercials generadors de mobilitat insostenible. De la mateixa manera, els
estudis haurien de tenir, en el possible, una orientació de col·laboració
intermunicipal complementant els Plans Intermunicipals proposats pel Pacte de
Mobilitat.
QUART.- Instar la Generalitat de Catalunya que obri la participació en el Pacte per
la Mobilitat Sostenible del Maresme a institucions, entitats i sectors afectats.
CINQUÈ.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Consell Comarcal del Maresme,
al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al govern de
l’Estat espanyol.
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, llegeix la
moció.
La senyora alcaldessa comenta que el senyor Jiménez ha llegit el punt tercer, que
és el que van decidir retirar a la Comissió Assessora perquè s’hi sumessin tots els
grups municipals.
El senyor Jiménez explica que el punt tercer que ha llegit és el correcte, que ja van
retirar el punt tercer de la moció inicial un cop discutida a la Comissió Assessora,
que era el que feia referència a blindar els actuals espais ocupats pels peatges
físics.
La senyora alcaldessa explica que el punt tercer actual d’aquesta moció compromet
a l’Ajuntament a iniciar uns estudis urbanístics, però l’Ajuntament no té capacitat
per fer-ho i per això van decidir retirar aquest punt.
El senyor Jiménez explica que si també es retira aquest punt, l’Ajuntament no es
compromet a res, ja que aquesta moció precisament busca que els ajuntaments es
comprometin a iniciar aquests estudis urbanístics.
Tant la senyora alcaldessa com el senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde
de Medi Ambient i Agricultura, recorden al senyor Jiménez que al POUM ja hi ha
aquests estudis urbanístics.
El senyor Jiménez explica que s’han fet els estudis per als accessos, però en cap
cas es blinda urbanísticament aquestes zones perquè no s’hi pugui fer especulació
urbanística.
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, explica que en
el POUM es defineix que no hi ha creixement urbanístic i que si en un futur hi
hagués un nou punt d’accés a l’autopista, tota la zona que aniria d’aquest punt fins
a la part antiga del poble estaria protegida i no es podria edificar. Per tant, si mai
es fa un nou accés a l’autopista, tota aquesta zona no tindria creixement urbanístic.
No poden votar una proposta que demana el mateix que ja aprova el POUM.
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El senyor Jiménez comenta que a la Comissió Assessora no es van acabar
d’entendre i per aquest motiu proposa retirar aquesta moció, redactar-la
correctament i presentar-la altre cop en un altre Ple.
Així, doncs, aquesta moció queda retirada de l’ordre del dia del Ple d’avui.
25.- PRECS I PREGUNTES
1.- Criteris d’organització del Destapa Canet
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que
l’activitat del Destapa ha tingut força èxit, però s’han adonat que hi ha hagut alguns
locals que no hi han participat i pregunta si s’ha informat a tots els locals de Canet.
Si és que sí pregunta per què no hi ha participat tothom i si és que no, quin criteri
s’ha utilitzat per avisar-ne uns o uns altres.
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i
Sanitat, explica que el primer que van fer va ser enviar correus electrònics al
col·lectiu de bars i restaurants i aquesta vegada també a pastisseries, perquè com
que van posar la maduixa com a producte estrella, van considerar que seria
interessant que també hi participessin. Després, ella personalment es va dedicar,
durant uns dies a fer un porta a porta amb una carta i un full d’inscripcions. Alguns
es van inscriure en aquell moment, d’altres van dir que s’ho pensarien i d’altres
estaven tancats perquè era el dia de festa i els deixava el full d’inscripcions per sota
la porta. A continuació de fer aquest porta a porta, la tècnica de Turisme es va
dedicar a trucar un a un tots els establiments que tenien dubtes o no s’havia pogut
parlar amb ells. Els que no es van apuntar tindrien les seves raons, alguns deien
que els donava massa feina o que no es dedicaven a fer tapes.
2.- El contracte de neteja i recollida de residus sòlids urbans
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que
a cada Ple pregunta per aquest tema que és el contracte de neteja i de recollida de
residus. Comenta que continuen sense estar informats sobre aquest assumpte.
Tenen clar que municipalitzar el servei segur que no es farà, que tampoc no es farà
cap auditoria, però els agradaria saber si s’està treballant per fer una nova licitació,
de fer una empresa mixta o de cedir el servei al Consell Comarcal del Maresme, ja
que al seu grup els ha arribat que des del Consell s’està treballant en aquesta línia.
També comenta que s’ha de tenir en compte que l’empresa Ferrovial està implicada
en el cas Palau i trobarien curiós, per no dir greu, que es confiï la responsabilitat de
la gestió d’aquest servei a una empresa implicada en casos de corrupció.
El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Agricultura,
explica que, tal i com ja han dit altres vegades, aquest contracte es va rescindir a
principis d’any. El tècnic de l’Àrea hi està treballant i hi ha hagut converses amb el
Consell Comarcal del Maresme. El tècnic ha analitzat si es pot fer una delegació de
competències a aquesta Administració i en els seus informes queda palès que es
pot fer i que seria interessant, ja que les millores són força, però hi ha alguna
reserva en aquest aspecte de la delegació de competències. S’ha de tenir present
que l’estudi tècnic i econòmic s’ha de fer tant si la licitació es fa de manera directa
per part de l’Ajuntament com si es fa una delegació de competències al Consell
Comarcal del Maresme. El problema que hi ha amb la delegació de competències és
que, tal i com diu el concepte, se cedeixen totes les competències i el govern no vol
perdre el control de la neteja del poble i de la recollida de residus. Actualment,
aquest és el punt que es troba sobre la taula de Secretaria. Secretaria ha demanat
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assessorament a la Junta Consultiva de Contractació per analitzar si és viable o no.
Ara mateix estan esperant aquesta resposta. Amb aquesta explicació poden veure
que no s’ha perdut el temps, la feina a fer era la mateixa, l’únic que s’hi ha afegit
ha estat analitzar quins són els avantatges de delegar les competències de neteja i
recollida de residus al Consell Comarcal del Maresme i la sol·licitud d’aquesta
consulta a la Junta Consultiva de Contractació. S’està a l’espera dels informes
d’Intervenció i Secretaria. Pel que fa a l’empresa Ferrovial, el senyor Masvidal
explica que en el Consell Comarcal del Maresme es va crear una empresa mixta, el
51% d’aquesta empresa és de Ferrovial i el 49% és del Consell Comarcal. Comenta
que no és cosa de l’Ajuntament de Canet decidir si l’empresa Ferrovial ha fet alguna
cosa il·legal, sinó que ha de ser la justícia. Ell pot tenir la seva opinió però no és
ningú per decidir-ho. El Consell Comarcal va fer un diàleg competitiu i Ferrovial va
guanyar.
3.- Informació sobre subvencions nominatives
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que
al passat Ple municipal van demanar que se’ls informés sobre algunes subvencions
nominatives, a tres anys vista, a algunes entitats i en d’altres no. Se’ls va dir que
els passarien aquesta informació per escrit i no l’han rebuda.
La senyora Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde de Participació Ciutadana, Igualtat
i Noves Tecnologies, explica que vol començar demanant disculpes al senyor
Jiménez, ja que es va comprometre a enviar-li aquesta previsió i no ho han fet. El
cert, però, és que en el seu moment, ja van comentar que en el Pla estratègic de
subvencions, que no és inamovible, evidentment, es van marcant les subvencions
que hi haurà al llarg de l’any i cada any s’anirà adequant en funció de les
subvencions que es demanin durant l’any anterior. Tot i que el pla no preveu
modificacions, a la pràctica hi seran. L’objectiu final d’aquest pla és eliminar les
subvencions nominals. Es compromet a fer-li arribar la informació demanada.
4.- Retard en el pagament de les subvencions del carnaval
La senyora Cristina Soler Vílchez, regidora del grup municipal del PP, demana que
la senyora M. Assumpta Revoltós Vaquer, regidora delegada de Festes i Joventut,
expliqui les causes del retard del pagament de les subvencions del carnaval.
La senyora M. Assumpta Revoltós Vaquer, regidora delegada de Festes i Joventut,
explica que a finals de febrer es va acabar el carnaval, a principis de març es va
recopilar tota la informació i des d’Intervenció es va començar a treballar. El
problema és que tenen un volum de feina molt important i encara no s’ha pogut
acabar la feina. Suposa que en breu podran donar una resposta.
5.- Participació en els pressupostos participatius
La senyora Cristina Soler Vílchez, regidora del grup municipal del PP, explica que hi
ha hagut una participació del 6% en els pressupostos participatius i els agradaria
saber la valoració que en fa l’equip de govern dels resultats i d’aquesta participació
i si han pensat en alguna altra forma de dur a terme aquesta consulta.
La senyora Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde de Participació Ciutadana, Igualtat
i Noves Tecnologies, explica que la valoració del procés va ser positiva per part de
la comissió de seguiment. Hi va haver quatre fases. La primera va ser la inscripció
de les persones que volien formar part de la comissió ciutadana. Hi va haver tan
bon acolliment que van haver de fer un sorteig i la sorpresa va ser que no eren les
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persones que sempre es presenten, sinó que hi havia gent nova que també tenia
ganes de participar-hi. A més a més, el perfil d’aquestes persones era bastant jove.
Després es va passar a la fase de propostes on es va demanar als particulars i les
entitats que fessin propostes per als pressupostos participatius i també hi va haver
una gran resposta, tant dels particulars com de les entitats. En la tercera fase, els
tècnics municipals van valorar les propostes fetes pels particulars i les entitats. Cal
dir que s’intentaran penjar totes les valoracions a la pàgina web perquè tothom
pugui saber per què es van estimar unes propostes i se’n van desestimar unes
altres. La següent fase va ser la de la votació, que és cert que va ser la més fluixa,
ja que van votar al voltant de 683 persones. En aquest aspecte sí que s’ha de
millorar i acostumar la ciutadania que hi ha una part dels pressupostos que són
participatius amb els quals poden exercir el seu dret a vot. Potser cal buscar nous
mètodes perquè la gent pugui votar i també queda clar que hauran de millorar la
difusió de tot el procés. De tota manera, també creu que s’han felicitar perquè hi ha
fases del procés que han sortit molt bé i que indiquen que van per bon camí.
6.- Situació de l’Àrea de Medi Ambient
La senyora Cristina Soler Vílchez, regidora del grup municipal del PP, es dirigeix al
tinent d’alcalde de Medi Ambient i Agricultura, el senyor Josep M. Masvidal Serra, i
li pregunta quina és la situació de l’Àrea, ja que tenen entès que el tècnic marxarà
en breu i l’enginyera municipal està de baixa. També els agradaria saber si es fa un
seguiment del contracte de neteja i de recollida de residus.
En aquest moment, el senyor Àngel López solà, regidor del grup municipal del
PDeCAT abandona la sessió.
El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Agricultura,
explica que el tècnic de Medi Ambient se’n va a treballar a l’Ajuntament de
Barcelona. La seva situació millorarà molt perquè treballarà a dues parades de
metro de casa seva i, evidentment, està en tot el seu dret de millorar la seva
qualitat de vida. Ara estan buscant algú que vulgui venir a treballar a l’Ajuntament
en comissió de serveis, perquè és la manera més ràpida de cobrir aquesta baixa.
Ha de ser una persona que tingui les mateixes característiques laborals que té la
plaça de tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Canet de Mar i , de moment,
no estan trobant ningú. Així, doncs, faran un concurs oposició per cobrir aquest lloc
de treball. Això pot trigar entre tres i quatre mesos, que és el temps que va estar
de baixa el tècnic quan el senyor Marín era el tinent d’alcalde de Medi Ambient i
l’Àrea va tirar endavant. Ara intentaran tirar endavant de la mateixa manera fins
que aquesta plaça es cobreixi.
El senyor Marín comenta que quan el tècnic va estar de baixa treballava des de
casa i ara no hi haurà ningú que faci aquesta feina. És una petita diferència a tenir
en compte.
El senyor Masvidal també explica que han parlat amb el Consell Comarcal del
Maresme sobre aquesta situació i el Consell ha respost que si cal algun suport
mentre no hi hagi cap tècnic municipal, el donaran. Pel que fa a la baixa de
l’enginyera municipal, explica que està malalta i per això està de baixa i no saben
quant temps hi estarà, però si cada cop que algun treballador de l’Ajuntament
agafa la baixa perquè es posa malalt s’han de plantejar a veure què fan, no
acabarien mai. Ara bé, ha de dir que l’enginyera va molt carregada de feina i, per
tant, també estan mirant de reforçar-la amb un altre enginyer, encara que només
sigui a mitja jornada.
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7.- Activitats de l’Àrea d’Esports
La senyora Cristina Soler Vílchez, regidora del grup municipal del PP, es dirigeix en
castellà a la senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde d’Esports, i li diu: “le
gustaría saber si tiene previsto hacer alguna actividad o algún proyecto o va a
seguir en la línea actual de la Regidoría de Deportes de estos dos últimos años de
inmovilidad total. En el mes de Noviembre cuando la señora Tamayo asumió el Área
de Deportes, comentó que no estaba muy de acuerdo con el formato de la Nit de
l’Esport, pero no tenía tiempo de cambiarlo y se comprometió a hacer alguna
actividad o jornada deportiva en el mes de Mayo. Hoy es 25 de Mayo y aún no se
ha hecho nada. Le gustaría saber si lo ha estudiado y no ha tenido tiempo o si se lo
ha pensado y quiere seguir con este formato tal y como se ha estado haciendo
hasta ahora”.
La senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde d’Esports, explica que la senyora
Soler li ha fet dues preguntes en una i que les contestarà tot seguit. Pregunta si a
l’Àrea d’Esports tenen intenció de fer algun projecte propi d’activitats o pel contrari
continuaran en la mateixa línia que fins ara. La senyora Tamayo comenta que aniria
més enllà, ja que és una persona oberta i que podrien quedar els dos grups
municipals per fer una pluja d’idees, tenint en compte que durant uns anys el grup
municipal de la senyora Soler també va ser el responsable d’aquesta Àrea. Dit això,
explica que han començat a preparar un primer projecte amb alguna entitat del
poble i que segurament estarà a punt cap al mes d’octubre. És una activitat que té
a veure amb l’esport, la salut i la qualitat de vida. Han començat per aquí i també
per veure què fan en altres poblacions properes a Canet, ja que de tot se n’aprèn.
També han començat un projecte de suport a les entitats, ja que gran part de
l’activitat esportiva que es fa a Canet es deu a aquestes entitats i per sort Canet té
unes entitats esportives amb molta força i que tenen molta cura de l’esport base.
Ara comencen quinze dies de reunions amb les entitats, per fer el que és més
urgent, que és la distribució d’horaris d’ús del diferents equipaments, ja que cada
vegada estan més saturats i també l’elaboració i el suport als casals d’estiu que
estan organitzant. Explica que cap a mitjans de juny faran una altra reunió amb
totes les entitats per veure quins projectes comuns es poden fer i també, i això lliga
amb la segona pregunta de la senyora Soler, per parlar de la nit de l’esport. Al mes
de novembre, la senyora Tamayo va comentar que a ella no li agradava aquest
model de la nit de l’esport i que segurament no es faria. Al final es va fer, a finals
de gener, principis de febrer, amb el mateix format i ella és la primera a reconèixer
que aquest format no és vàlid i tampoc no agrada a les entitats, Aquesta raó i
altres circumstàncies van fer que el resultat fos un fracàs. Per aquest motiu
canviaran aquest format. Com que ara les entitats estan a ple rendiment, perquè és
final de temporada, aquesta reunió la tindran a finals del mes que ve.
8.- La licitació de les guinguetes
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, es dirigeix al
senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Agricultura, i li
comenta el tema de la licitació de les guinguetes. Van estar reunits parlant d’aquest
tema, reunió en la qual van manifestar que s’ha dut a terme amb molt de retard.
Sembla ser que la majoria dels licitadors són els mateixos que els de l’últim cop,
cosa que és un avantatge ja que no hauran de començar de zero, perquè ja tenen
les instal·lacions d’altres anys. Si no hagués estat així, posarien en dubte que en
dues setmanes es puguin obrir les guinguetes. Li demana que es tingui previst per
a la pròxima vegada que s’hagi de fer una licitació de les guinguetes, que aquest
expedient s’ha d’iniciar amb més temps.
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9.- La bandera blava
El senyor Toni romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que
també van estar reunits amb el senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de
Medi Ambient i Agricultura, per parlar sobre la pèrdua de la bandera blava. El
resum que en va fer el seu grup municipal d’aquest assumpte és que va ser una
cadena d’errors d’aquesta Àrea. Creuen que no s’han fet les coses bé i el resultat és
que aquest estiu Canet de Mar no disposarà de la bandera blava. Volia deixar de
manifest la seva opinió del fet que ara Canet de Mar no tingui bandera blava.
10.- Curs de monitors de lleure
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que si
no recorda malament, al mes de febrer es van licitar els cursos de monitor de
lleure. Es va adjudicar a una empresa de Girona i una setmana abans d’iniciar
aquests cursos es van suspendre per una causa força peregrina que el seu grup
considera que no justifica suficientment bé aquesta suspensió. Demana a la
senyora M. Assumpta Revoltós Vaquer, regidora de Festes i Joventut, que expliqui
què va passar i per què es van suspendre els cursos.
La senyora M. Assumpta Revoltós Vaquer, regidora delegada de Festes i Joventut,
explica que potser el senyor interventor els ho podria explicar millor perquè té a
veure amb la regla de la despesa.
El senyor interventor explica que les causes en què es motiva la renúncia al
contracte, que no es va arribar a adjudicar, és la que apunta la senyora regidora i
està explicada al seu informe dins l’expedient.
11.- Situació de la Residència Guillem Mas
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, es dirigeix a
la senyora alcaldessa per preguntar-li quina és la postura de l’Alcaldia amb la
situació de la Residència Guillem Mas, perquè els ha arribat informació que hi ha un
cert neguit de part de determinades persones de la Residència pel fet que
l’Ajuntament no els està donant el mateix suport com se’ls havia estat donant fins
ara.
La senyora alcaldessa explica que, com la majoria de la població, creia que aquesta
residència era municipal, però quan ella va arribar al càrrec que ocupa es va trobar
amb una sèrie de contradiccions, ja que des dels serveis jurídics de l’Ajuntament se
li va explicar que era una situació irregular, o era un centre privat o l’havien de
municipalitzar, que totes dues coses no eren possibles. Si els càrrecs electes havien
de ser patrons de la residència i havien de decidir si es contractava una persona o
un servei, per exemple, no ho podien fer perquè anava en contra del dret jurídic de
l’Administració pública, que ho fa tot per concurs. Per tant, es va trobar amb una
incongruència. S’ha de tenir en compte que aquesta és una entitat que té cent
anys. En aquell temps, els estatuts establien que per controlar que es fes un bon ús
de la cessió d’aquest hospital que havia fet el senyor Guillem Mas al poble, les
forces vives formessin part del patronat. En aquells moments, eren l’alcalde, el
capellà, les germanes de la congregació de les dominiques i una sèrie de
personalitats del poble. Aquests estatuts van anar evolucionant, però van continuar
mantenint els membres electes de l’Ajuntament. Fins ara, es podia contractar d’una
manera més o menys laxa, però ara, si hi ha membres d’un govern escollit
democràticament, ja no es pot fer una contractació d’aquestes característiques,
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s’ha de fer segons l’ordenament jurídic de l’Administració pública. Es va proposar
fer aquest canvi en una reunió del Patronat de fa un parell d’anys i es va quedar
que es valoraria si es volia que fos privat o que es fos públic. Per fer-ho van
demanar assessorament a altres administracions a veure com havien solucionat
problemes similars al que estaven vivint. També es va consultar el notari, la
Diputació, a l’ens que regula totes les entitats i fundacions i tots van venir a dir que
era una decisió del Patronat mateix. L’únic que els comunicaven era que, un cop
decidit, s’hauria de funcionar d’aquella manera. Així, doncs, el Patronat es va
constituir com a fundació privada. Aleshores, els membres com a càrrecs electes
havien de buscar una fórmula de funcionament adequada per no caure en la
prevaricació, ja que a partir d’aquell moment tot es feia sense concurs públic, tant
la contractació del personal com la dels serveis. La solució que van trobar va ser
que la presidenta signés per mandat del Patronat, però tot i així, s’està treballant
per trobar la millor solució per a tothom. Ara bé, l’Ajuntament no ha deixat mai de
donar-los suport. Subvencions dineràries no en tenen, però recursos humans de
l’Ajuntament sí. El que s’està fent és el mateix que si fos una altra entitat privada
del poble que tingués problemes, a la qual l’Ajuntament també li donaria el seu
suport dins les seves possibilitats. Ara s’està treballant en la manera com es pot
gestionar aquesta Residència que vagi bé a tothom. Si hi ha algú a la Residència
que no se sent prou recolzat, demana que vingui a parlar-ne, ja que l’Ajuntament
està donant tot el suport que pot, des de Serveis Tècnics, per poder legalitzar les
obres de la sisena planta, fins als esforços del regidor d’Hisenda per intentar buscar
finançament.
12.- Desperfectes al pàrquing de la riera Gavarra
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que
s’han tornat a registrar pagaments per desperfectes en el pàrquing de la plaça
Universitat i pregunta si el concessionari se n’ha fet càrrec i com està el contenciós
amb l’empresa.
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, explica que
cada cop que hi ha desperfectes a la plaça Universitat, passen un requeriment a
l’empresa concessionària que, malgrat que s’ha fet el rescabalament de la
concessió, de moment és ella qui ha de portar la gestió fins que no s’acabi aquest
procés, i subsidiàriament l’Ajuntament és qui ha de fer les millores o les obres
necessàries que són d’urgència i que l’associació de propietaris demanen.
L’Ajuntament, com és lògic, ho cobrarà a l’empresa. Per altra banda, s’està
negociant amb Sareb. Va venir un bufet d’advocats de Sareb per negociar el cost de
la hipoteca que tenen amb l’empresa. Això, finalment, es resoldrà amb un acord
amb Sareb. També s’ha de tenir en compte que hi ha unes despeses que l’empresa
deu a hisenda i a la seguretat social i tot això s’haurà d’aflorar al pressupost
municipal. També han demanat una taxació del cost de les places per intentar
tancar aquesta negociació amb Sareb. El rescabalament definitiu de la concessió es
farà quan es tinguin els informes i quan es tinguin els diners necessaris per dur-lo a
terme. Esperen que no sigui massa tard i que amb el tancament de l’exercici 2016 i
una mica de treball financer per part d’Intervenció es pugui dur a terme.
13.- Pla d’actuació municipal
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, pregunta si
l’equip de govern té intenció de presentar algun pla d’actuació municipal per
aquests dos anys que resten de legislatura o han de considerar que el que hi ha
penjat al web, que és el que es va fer amb el govern anterior, és el vigent.
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El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que és
intenció i voluntat d’aquest equip de govern tenir fet un pla de mandat per aquests
dos anys de legislatura en el termini de dos mesos. Això vol dir que en el proper Ple
ja hauria d’estar aprovat. Tot i que és conscient que quan el seu grup era a
l’oposició van reclamar moltes vegades aquest pla d’actuació, cal tenir en compte
que en aquells moments eren dos grups i ara en són quatre, ben avinguts cal dirho, però que també vol dir que s’haurà de buscar un encaix, cosa que segurament
portarà més temps que quan eren dos grups. Considera, però, que amb el termini
màxim de dos mesos ho aconseguiran.
14.- El nou mòdul de l’Institut Sunsi Mora
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, es dirigeix al
senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, i pregunta pel
nou mòdul que instal·laran a l’institut i qui es farà càrrec de la instal·lació.
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, explica que en
aquest institut se’ls ha concedit un batxillerat i ara és període d’inscripció i com
sempre fa l’Ajuntament, es posa a disposició del Departament pel seu ajut i suport,
en aquest cas, per a la preparació del terreny on s’han d’instal·lar els mòduls per
acollir aquest batxillerat. Aquest mòduls pertanyen al Departament i l’Ajuntament
dona el seu suport i ajut de la mateixa manera que van donar-lo quan es va iniciar
aquesta secció d’institut, amb les inversions que calien fer per al seu funcionament,
com poden ser les tanques o fer arribar-hi els serveis necessaris, perquè els
alumnes de Canet poguessin assistir-hi.
15.- Negociacions per al centre parroquial
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, pregunta en
quin punt es troben les negociacions del centre parroquial. Comenta que són
preguntes que ja s’han fet anteriorment, però com que només hi ha un Ple cada dos
mesos, volen saber com va l’acció de govern.
El senyor Quirze Planet Rovira, regidor delegat d’Obres i Serveis, explica que s’està
pendent de tancar el pressupost del 2016 per veure amb què poden comptar per
poder tancar aquest assumpte.
El senyor Romero pregunta si hi ha un acord amb el Bisbat.
El senyor Planet explica que sí que s’ha arribat a un acord.
16.- Subvencions per als museus de la comarca
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que el
Consell Comarcal del Maresme ha demanat, com cada any, a la Generalitat de
Catalunya subvencions per als museus de la comarca, però el de Canet no és a la
llista. Pregunta quina és la causa per la qual no hi figura.
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que la
Casa museu Lluís Domènech i Montaner forma part de la xarxa de museus de la
Diputació i normalment ja hi ha unes línies de subvenció per formar part d’aquesta
xarxa i també tenen accés a subvencions de la Generalitat. Ara bé, desconeix si és
que no s’han afegit a aquesta línia perquè no és adequada o no encaixa en les
necessitats del Museu, però ja que el senyor Romero les ha esmentades, se
n’assabentarà i ja li comunicarà el resultat. Cal dir, d’entrada, que el Consell
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Comarcal del Maresme, al Departament de Cultura, té una sola persona amb una
jornada del 25% de dedicació i pel que fa a recursos econòmics, li consta que no hi
ha massa fons. També li ha de dir que, sense anar més lluny, ahir al matí hi va
haver una trobada de regidors i tècnics de Cultura a Mataró per intentar tirar
endavant un projecte mancomunat. Va ser la primera trobada i van quedar tornar a
veure’s al cap d’un mes, a veure si poden tirar endavant algun projecte. De tota
manera, s’assabentarà d’aquesta línia de subvenció que ha comentat el senyor
Romero i li comunicarà la informació.
17.- Notícia sobre les factures impagades de l’Ajuntament
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que el
diari Expansión del 2 de maig d’enguany situa Canet de Mar com un dels 20
municipis amb més factures de l’any 2016 per pagar. Volen saber per què, amb una
situació econòmica bastant millor que fa uns anys, encara hi ha tantes factures per
pagar.
La senyora alcaldessa demana al senyor interventor que expliqui la situació del
pagament de les factures a l’Ajuntament.
El senyor interventor explica que no té notícia d’aquesta informació i, per tant, no la
pot valorar. El que sí que pot dir és que aquesta corporació, almenys des que ell
n’és l’interventor, s’aplica d’una manera molt estricta el principi d’imputació
temporal de les factures i, per tant, tota factura que no va entrar, es va conformar i
es va aprovar per l’òrgan competent abans o fins a 31 de desembre no s’ha imputat
al pressupost de l’exercici 2016, instrucció que es marca per a l’Administració local.
Això fa que hi hagi factures que entren amb posterioritat al 31 de desembre però
que fan referència a l’exercici anterior; també pot passar que la factura entri dins
l’exercici però que no s’hagi pogut conformar perquè no hi ha hagut temps material
per tramitar-la, o pot ser que no s’hagi pogut aprovar perquè no hi havia
consignació pressupostària adequada i suficient. Per aquests motius, durant el
primer trimestre, i fins i tot ara, al mes de maig, aquestes factures s’han d’aprovar
per dos procediments. Quan es tracta de factures que no tenien un compromís de
despesa degudament adquirit, és a dir, que no tenien el que comptablement
s’anomena un AD, s’ha de fer un expedient extrajudicial de crèdits com el que s’ha
aprovat avui. És un procediment excepcional, equival a un acte d’aprovació de
factures per Junta, però com que prové d’un incompliment del principi temporal
d’imputació de les despeses, cal que s’aprovi pel Ple. L’altra situació és que es tracti
de factures que sí que tenien un compromís de despeses degudament adquirit.
Tenien un saldo d’AD a 31 de desembre, i aquest saldo d’AD s’ha d’incorporar a
l’exercici següent mitjançant la tècnica d’incorporació de romanents de crèdit que
generalment es produeix al mes de març. Durant aquest lapse de temps, aquestes
factures queden pendents d’aprovació i, per tant, pendents de pagament. De tota
manera, repeteix que com que no coneix la informació que dona aquesta revista no
la pot valorar degudament, però per la seva experiència en d’altres corporacions, el
volum de factures que va quedar pendent de pagament a 31 de desembre, amb
relació al volum pressupostari que maneja aquesta corporació no és particularment
excessiu. En tot cas, es troba dins la normalitat de la tramitació de les factures en
aquest aspecte. Una altra cosa és que, com ha apuntat el regidor d’Hisenda, quan
parlava del període mitjà de pagaments, potser es pot ser més eficient des del punt
de vista administratiu a l’hora de tramitar les factures i s’està treballant en aquesta
línia en particular. Per exemple, des de fa uns tres o quatre mesos, s’ha posat molt
d’èmfasi per part d’Intervenció que totes les despeses que es facin, per petites que
siguin, vinguin precedides del document de retenció de crèdits. Fins ara, arribaven
factures a Intervenció, i ara encara passa, de proveïdors sense que poguessin
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lligar-la amb cap proposta de despesa i, per tant, tampoc sabien a quin tècnic
l’havien d’adreçar perquè la pogués conformar. A banda, també es podia produir la
incidència que aquella despesa s’hagués fet sense consignació pressupostària, de
tal manera que aquella factura no es podia aprovar fins que prèviament s’hagués
tramitat l’oportuna modificació de crèdits. Tot això alenteix la tramitació de les
factures i s’està treballant en aquest sentit, sobretot amb els departaments que
manegen un major volum pressupostari, un major volum de factures, encara que
de vegades són factures d’imports molt petits. Creu que s’està avançant
raonablement bé, però insisteix que queda feina per fer. Un dels assumptes que
s’haurà d’abordar a mig termini és el fet de donar un major èmfasi a la tramitació
electrònica de les factures. Hi ha molt de recorregut de millora a potenciar la
tramitació digital de les despeses i en particular de les factures. Encara el volum de
la facturació electrònica que té l’Ajuntament és baix i confia que es dotarà la
corporació dels mitjans necessaris per poder tramitar aquestes factures en aquest
format. Serà aleshores que el temps de tramitació de les factures es veurà
notablement reduït.
El senyor Romero comenta que li enviarà la informació d’aquest diari i aclareix que
ha fet la pregunta més que res perquè li va sobtar la notícia.
La senyora alcaldessa comenta que com poden veure, estan ben assessorats i ben
conduïts.
18.- Un administratiu al Museu
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que
en Junta de Govern de data 26 d’abril de 2017, es creen diferents convocatòries de
llocs de treball, entre elles un administratiu per al Museu. Fins ara no havia estat
una necessitat tenir un administratiu al Museu. Entenen que es fa perquè es deu
haver incrementat el volum de feina, però volen preguntar si no hi ha altres àrees
que necessiten també reforços com jardineria o la brigada.
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que el
senyor Romero recordarà de quan era al govern que el senyor Xirau sempre havia
reclamat, per la configuració tan especial que té la Casa museu, dues persones
més, a més a més de les tres que ja tenia en plantilla. Pel camí se n’ha perdut una i
s’ha intentat restituir-la com bonament s’ha pogut. Ara tenen l’objectiu de poder-hi
dedicar més recursos humans, en la mesura que es pugui i la disponibilitat
econòmica ho permeti, perquè és un Museu amb molt afluència i, per tant, demana
molt servei, eficient, i perquè és un servei es podria dir que complicat, ja que és un
Museu amb dos espais que es complementen però, a l’hora, funcionen de manera
independent. El senyor Xirau aprofita aquesta intervenció per respondre una
pregunta que s’ha fet anteriorment en aquesta mateixa sessió plenària sobre la
Comissió de l’Odèon. Explica que en breu els convocaran. Juntament amb el tinent
d’alcalde d’Urbanisme i Educació han cregut oportú fer aquesta reunió un cop
començades les obres a l’edifici, que serà cap al 12 de juny, però demana que
ningú s’agafi aquesta data de manera literal. En qualsevol cas, han preferit esperar
que el projecte tiri endavant. També vol comentar que encara tenen pendent una
reunió per parlar sobre l’assumpte de l’aigua. Demana disculpes per no haver-ho fet
i renova el compromís de convocar-los a aquesta reunió per parlar i debatre els
diferents models de gestió de l’aigua potable, al més aviat possible.
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19.- Contracte per a la intermediació hipotecària
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, es dirigeix a
la senyora M. Àngels Isart Falceto, i explica que a la licitació del contracte per a la
intermediació hipotecària només es va presentar un licitador, la qual cosa no deixa
de ser estranya. Pregunta si es va publicitar prou bé.
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Benestar social, Família i
Règim Intern, explica que aquest contracte es va publicitar al DOGC i al web i
durant el termini de presentació d’ofertes només es va presentar una persona.
20.- Situació contractual de la Fundació Els Garrofers
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, pregunta
quina és la situació contractual de la Fundació Els Garrofers, si està prevista la
convocatòria d’oposicions per al personal fix, perquè, entre d’altres coses, aquest
era un dels punts dels quals s’havia d’encarregar la gerent que es va contractar.
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Benestar Social, Família i
Règim Intern, explica que a l’última reunió del Patronat ja li va fer aquesta
pregunta a la gerent dels Garrofes, però de tota manera li tornarà a contestar. Els
contractes laborals per a aquesta Fundació es fan mitjançant concurs oposició. La
presidenta del Patronat, la senyora alcaldessa, li pot ampliar la resposta.
La senyora alcaldessa explica que es va començar a regularitzar la situació de tot
aquell personal que és eventual, de totes les persones que es contracten a l’estiu
per cobrir les vacances dels treballadors fixos. No hi ha cap problema, senzillament
tot segueix el seu ritme.
21.- Reunions amb empreses que es vulguin instal·lar al polígon
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, pregunta a la
regidora delegada de Promoció Econòmica i Sanitat, la senyora Coia Tenas
Martínez, si ha tingut més reunions amb empreses que es vulguin instal·lar al
polígon i quines són aquestes empreses.
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i
Sanitat, explica que hi ha tres empreses que estan comprant naus al polígon. No
pot dir-li quines són ni a què es dediquen perquè encara no han entrat cap
instància a l’Ajuntament, només li pot dir que estan comprant naus per instal·lar-se
a Canet. En aquests moments, s’està instal·lant la fibra òptica al polígon, ja que,
com a tants d’altres polígons, encara no estava instal·lada. És un projecte difícil
però creu que mica en mica ho aconseguiran. Ara estan recollint propostes i quan
les tinguin els reuniran perquè ells mateixos triïn entre les opcions que hi hagi.
22.- Pla d’actuació de Promoció Econòmica per al 2016
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, pregunta a la
senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i Sanitat,
si tal i com indica el seu pla d’actuació per al 2016 ha elaborat els estudis que
pretenia elaborar, com ara l’estudi de mobilitat, els ateneus de fabricació i el
mercat setmanal del diumenge.
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i
Sanitat, explica que pel que fa als ateneus de fabricació, ja li agradaria tirar aquest
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projecte endavant, però fent un símil automobilístic, explica que al cotxe feia molt
de temps que no se li canviava l’oli i ara s’estan trencant les corretges de
distribució i els diners destinats a aquests projectes que comentava el senyor
Romero, s’han de gastar a arranjar el cotxe. Quan puguin gastar diners a fer
aquests projectes, ho faran de seguida. Pel que fa al projecte de fer un mercat el
diumenge, van fer un estudi sobre aquest assumpte i és una cosa que els agradaria
fer, però de moment és impossible a conseqüència de les restriccions
pressupostàries gràcies a les quals no es pot apujar el capítol I del pressupost, el
de plantilla, i s’ha de tenir en compte que ara, sense aquest projecte ja tenen
problemes per tirar la feina del dia a dia endavant. Per últim, ara que la Policia ja
disposa d’un nou cap, han començat a treballar l’estudi de mobilitat.
23.- Enterrament en cap de setmana
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT,
pregunta si és cert que no es faran més enterraments en cap de setmana.
El senyor Quirze Planet Rovira, regidor delegat d’Obres i Serveis, explica que així
és. Hi ha un problema molt greu amb les hores extres compensades. Hi ha més de
1.200 hores per compensar que la brigada arrossega de fa anys. En un intent de
rebaixar aquesta quantitat d’hores, entre altres mesures, s’ha pres la decisió de no
enterrar a les tardes i els diumenges, sempre que no sigui un cas excepcional, com
ha passat aquesta setmana, ja que era un enterrament al qual venia gent
d’Extremadura.
24.- La bandera blava
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT,
demana al senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i
Agricultura, que expliqui què ha passat amb la bandera blava, per què aquest any
Canet no gaudeix d’aquest guardó.
El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Agricultura,
comenta que li sorprèn molt que el senyor Marín pregunti per la bandera blava,
perquè la bandera blava es dona d’un any per l’altre, per tant, la del 2017 es va
sol·licitar el 2016 i si no recorda malament a l’època en què es fa, el responsable de
l’Àrea no era pas el senyor Masvidal. Considera que qui ho hauria d’explicar és
precisament el senyor Marín, però de tota manera, com que el senyor Masvidal sap
què va passar, ho explicarà. Entén que li pregunti el grup municipal del PP, però
que ho faci el senyor Marín no que no ho entén.
El senyor Marín comenta que ho pregunta perquè el regidor de Medi Ambient és el
senyor Masvidal.
El senyor Masvidal respon que per això ho explicarà. El senyor Masvidal va arribar a
l’Àrea de Medi Ambient i Agricultura fa sis mesos, el dia 22 de novembre. Quan va
arribar es va trobar una carpeta amb tot d’assumptes de Sanitat i un d’aquests
assumptes era la bandera blava i va veure que quedava una sola setmana per
presentar tots els papers que es necessitaven per sol·licitar aquest guardó i no
s’havia fet res de res. En veure la situació, en va parlar amb el tècnic de Medi
Ambient i li va dir que s’havia de demanar com fos. Es van fer tots els passos
necessaris i es va presentar la documentació dins de termini. Se’ls va requerir
documentació addicional, la qual cosa també van fer i tot sempre dins de termini.
La sorpresa va arribar quan el dia 9 de maig, mirant les notícies de TV1 s’assabenta
que Canet de Mar no té la bandera blava. Amb el tècnic de Medi Ambient van trucar
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per demanar que els expliquessin per què no tenien la bandera blava i els van
respondre que això ho contestarien directament a la senyora alcaldessa, ja que
aquest és el canal habitual. El dia 11 de maig, doncs, va arribar un comunicat que
deia que s’incomplia la Llei de costes perquè hi ha instal·lacions de serveis
temporals que tenen una ocupació de més del 50% permès. Aquesta és l’única
causa per la qual Canet de Mar no té la bandera blava. Va preguntar a l’enginyera
si s’havia fet alguna inspecció des de Costes que manifestés aquesta irregularitat i
l’enginyera municipal va contestar que sí. Li va demanar que li preparés tot
l’expedient per mirar-se’l i va trobar que el 21 de juny de 2016, quan el senyor
Marín era el responsable de l’Àrea, hi va haver una inspecció de la Generalitat a
totes les guinguetes instal·lades a la platja i totes elles ocupaven més superfície de
la que tenien permesa. N’hi havia que no passaven del 50%, però ni havia que
passaven fins i tot del 100%. Des de l’Ajuntament es va fer un requeriment a totes
les guinguetes comunicant-los aquest fet i el dia 27 de juliol va venir una altra
inspecció per sorpresa, van tornar a inspeccionar les guinguetes i estaven igual o
pitjor. Potser sí que els encarregats de controlar això eren els tècnics municipals,
però creu que també hi hauria hagut d’haver un responsable polític. Aquest any,
ara que s’ha tornat a fer la licitació de les guinguetes, a tots ells se’ls va comunicar
que s’ha perdut la bandera blava per aquest motiu i se’ls va advertir que aquest
any no passaria perquè s’hi estarà molt a sobre. Es faran inspeccions, si convé cada
quinze dies, per ser molt curosos amb aquest tema. Fins i tot ja tenen la persona
que les farà.
El senyor Marín vol fer un aclariment a les paraules del senyor Masvidal, ja que
considera que ha desenfocat una mica el tema amb la seva intervenció. Explica que
els últims sis o set anys, totes les guinguetes superaven el perímetre que tenien
per llei, de manera considerable i tot i així l’Ajuntament de Canet de Mar va gaudir
de la bandera blava. Per tant, la raó per la qual aquest any no s’ha aconseguit no
pot ser pas aquesta.
El senyor Masvidal comenta que pot demostrar amb els documents que van enviar
que la raó per la qual no han donat la bandera blava és precisament aquesta.
El senyor Marín explica que l’Ajuntament no té ni mitjans ni instruments per
controlar tot el que el senyor Masvidal diu que volen controlar. És completament
inviable dur a terme aquest control. Convida el senyor Masvidal i la senyora
alcaldessa a fer una reunió per explicar-los com és que mentre ell va ser regidor de
Medi Ambient, la bandera blava onejava a la platja de Canet i també els explicarà
per què aquest any no hi és i li pot assegurar que no és culpa del regidor de Medi
Ambient.
El senyor Masvidal explica que aquestes paraules del senyor Marín donen a
entendre que els documents que els han arribat negant la bandera blava no són
correctes.
El senyor Marín explica que si quan el senyor Masvidal va arribar a la Regidoria de
Medi Ambient es va trobar la carpeta de Sanitat plena de documentació per
tramitar, no li pregunti a ell, sinó que li ha de preguntar a la senyora alcaldessa.
La senyora alcaldessa explica que el senyor Masvidal sap perfectament per què hi
havia aquesta carpeta plena. Li demana al senyor Marín que si té documentació de
per què no s’ha concedit la bandera blava a Canet de Mar i no són els documents
oficials que han arribat a l’Ajuntament, que els els doni. És la manera més senzilla
de demostrar per què no es gaudeix de la bandera blava.
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25.- Prevenció de la plaga del Tomicus
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT,
pregunta què s’està fent a Canet per combatre la plaga del Tomicus.
El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Agricultura,
explica que ahir mateix i a la Sala on són ara, plena de gom a gom, es va fer una
xerrada sobre el Tomicus. Com que no hi havia cap registre dels propietaris de
boscos de Canet, es va haver de fer una primera feina i amb el cadastre per
esbrinar tots els propietaris i poder posar-s’hi en contacte per aquesta xerrada. Va
venir un enginyer forestal del Consell Comarcal del Maresme, el senyor OB, a fer
aquesta xerrada que va ser molt profitosa, ja que la gent va marxar molt contenta.
Se’ls va explicar que hi ha diferents associacions a les quals es poden adherir com a
particulars i a partir de les quals aconseguirien subvencions de la Generalitat, el
Consell Comarcal o la Diputació. L’Ajuntament, com a propietari del 5% de la massa
forestal de Canet de Mar també està valorant la possibilitat d’adherir-s’hi. Explica
que les ADF no són la solució del problema del Tomicus. Les ADF fan tasques de
prevenció, de mesures contra incendis i com que amb el problema del Tomicus el
perill d’incendi s’agreuja, les ADF han augmentat aquestes tasques de prevenció.
26.- Creació de la plaça d’assistent d’Alcaldia i amortització de la plaça de
secretària d’Alcaldia
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT,
pregunta si amb la creació de la plaça d’assistent d’Alcaldia, l’actual plaça de
secretària d’Alcaldia quedarà amortitzada.
27.- Tancament i videovigilància a la plaça Universitat
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, explica
que fa poc es va posar un tancament a la plaça Universitat i en unes declaracions a
la ràdio, la senyora alcaldessa també valorava la instal·lació d’unes càmeres.
Pregunta si és necessari que hi hagi totes dues coses i si han tingut en compte que
la col·locació d’aquestes càmeres de videovigilància provocarà que es necessiti un
personal de la Policia encarregat d’aquestes tasques i si amb la plantilla actual
d’aquest cos és viable.
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, explica que,
d’entrada, el tancament d’aquesta plaça està previst per als caps de setmana
d’estiu, com a primera fase de prevenció. Es durà a terme de les dotze de la nit a
les sis del matí, que són les hores en què aquest espai no és utilitzat, un cop acabat
el servei del bar i fins als voltants de les sis del matí, que és quan la gent comença
a baixar cap a l’estació i utilitza aquell pas. El segon pas, seria tancar la plaça tots
els dies d’estiu si veuen que és necessari i també els caps de setmana d’altres
èpoques de l’any. I l’últim pas seria la instal·lació de càmeres de videovigilància.
Aquest seria l’últim pas perquè cal recordar que només es poden posar càmeres si
l’espai està tancat i protegit. Per tant, en aquest cas, el tancament és el primer pas.
En el cas que encara hi hagués incidències o problemes, l’espai ja estaria a punt per
instal·lar aquestes càmeres. La Policia, durant la Setmana Santa i aquesta època ha
estat controlant les incidències, han comprovat que han baixat força i les queixes i
les trucades han disminuït significativament. Per tant, intentaran fer més prevenció
que prohibició, per aquest ordre.
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28.- Expedient de licitació de les guinguetes
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, explica
que tenint en compte que el tècnic municipal de Medi Ambient causa baixa d’aquí a
pocs dies, tenint en compte també que l’enginyera municipal està de baixa i que
eren les persones que controlaven l’expedient de les guinguetes, pregunta si aquest
expedient el controlaran altres treballadors de la casa i amb quines garanties ho
faran.
El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Agricultura,
ha explicat la situació de l’Àrea en la pregunta que li ha fet la senyora Cristina Soler
Vílchez. De tota manera, el senyor Marín demana més aclariments. Explica que la
seva pregunta anava dirigida al fet de com es farà la feina que es presenta a partir
d’ara, com per exemple, el control de les guinguetes.
El senyor Masvidal explica que pel que fa a aquest expedient, va resultar que el dia
que es va posar malalta l’enginyera era el dia que s’havien d’obrir les pliques. No es
va poder fer aquell dia, però amb els tècnics de la casa es va suplir l’absència de
l’enginyera i es van obrir més tard, però es va acabar fent.
29.- Mesures de xoc per a la neteja del poble i la recollida de residus
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, també
pregunta com està el contracte de la neteja i la recollida de residus. L‘any que el
grup de Canetencs Independents va estar a l’oposició demanava al govern que
duguessin a terme mesures de xoc per pal·liar la situació de netedat del poble. Ara
ja porten uns mesos al govern i encara no han vist cap mesura de xoc concreta
referent a aquest contracte. Demana si una de les mesures, creu que cabdals, que
duien al seu programa, que era l’anàlisi de l’ADN dels gossos, la tenen prevista
desenvolupar.
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que és
cert que quan eren a l’oposició reclamaven mesures de xoc per pal·liar la situació
de la netedat al poble, però li demana que recordi que sempre es posaven al costat
del govern d’aleshores en les seves decisions. Espera que el grup municipal del
senyor Marín faci el mateix i es posi al costat del tinent d’alcalde de Medi Ambient i
Agricultura en les mesures que decideixi prendre en aquest assumpte.
El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Agricultura,
explica que la setmana passada van començar a fer un baldejat de carrers. Ja s’ha
fet a diversos carrers. D’acord amb la Policia Local, se senyalitza que es treguin tots
els cotxes dels carrers en concret que es volen netejar a consciència i amb
màquines de pressió es fa una neteja profunda. Ho ha anat a comprovar en persona
i els carrers queden impecables, amb aquesta mesura de xoc. Ho aniran fent fins
que puguin i aquesta serà una de les millores que posaran al plec de clàusules
tècniques del nou contracte.
30.- Canvi de destinació de les subvencions de les Meses de concertació de
la Diputació de Barcelona
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, explica
que voldrien fer un prec a la presidenta del Patronat de la Fundació Els Garrofers, la
senyora alcaldessa. Explica que a l’última reunió del Patronat, el senyor Romero, i
també per acord del Patronat, es va proposar de demanar a la Diputació de
Barcelona ajuda pel projecte d’arranjament dels problemes que té l’edifici dels
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Garrofers. Demana si els pot confirmar si s’ha fet aquesta sol·licitud a la Diputació,
que els consta que així és, però que la Diputació els ha comunicat que fins a finals
d’any no es podrà rebre aquest ajut. Amb aquesta resposta de la Diputació, volen
fer un prec al govern i és que si el govern ha demanat un canvi de destinació en la
subvenció per a la construcció d’un centre de dia per fer reformes a la plaça Mercat
per valor de 35.000 euros i fer reformes a la casa de conserge de l’escola de teixits
per uns altres 35.000 euros, creuen que seria interessant que es demanés un altre
canvi de destinació d’aquesta subvenció per poder sufragar el projecte
d’arranjament dels Garrofers, ja que és una demanda important de les mateixes
famílies dels usuaris del centre i és ben sabut que provoquen problemes al centre.
Consideren que és una proposta de l’oposició constructiva i esperen que sigui
tinguda en compte.
La senyora alcaldessa explica que valoraran si cal fer un altre canvi de destinació a
la Meses de Concertació de la Diputació de Barcelona. El que sí que és cert és que
s’estan movent per aconseguir tot el finançament possible per dur a terme aquest
projecte.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 23.44 hores
de tot el que jo com a secretària accidental certifico.
La secretària accidental

L’alcaldessa,

Cristina Cabruja i Sagré

Blanca Arbell Brugarola
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